
 ('נק 55) 5שאלה 

 :הבאה הרקורסיבית הנוסחה י"ע מספרים סדרת נגדיר

                  

   

   

 

 .C(0) = 1 הבסיס תנאי ועם

 (.השאלה להמשך חשובה איננה זו עובדה אך, קטלאן כמספרי מוכרים הסדרה איברי: הערה)

 איטרטיבי באופן תפעל הפונקציה. C(n) את ומחזירה n  את המקבלת, catalan1(n) פונקציה ממשו .א

 (.ביותרקורסישימוש בקריאות   לאלו, לולאות באמצעות כלומר)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (…)O של במונחים, n של כפונקציה, שכתבתם catalan1 של הזמן סיבוכיות מהי ציינו .ב

 .שתוכלו ככל הדוקה תשובה תנו

 

 

 

, רקורסיבי באופן תפעל הפונקציה. C(n) את ומחזירה n  את המקבלת פונקציהבעמוד הבא  ממשו .ג

 .לצורך ייעול ממואיזציה שלהפונקציה תפעיל מנגנון , בנוסף. לעיל הנוסחה של ישיר מימוש ותהווה

 . חושב שכבר הפונקציה של ערך מחדש מלחשבכלומר היא תימנע 

 .בלבד nalatac_cen של הקוד את השלימו; לשנותה ואין מעטפת פונקצית היא catalan2 הפונקציה

 

 :בנוסף להשלמת הקוד בעמוד הבא

 :(…)O של במונחים, n של כפונקציה, catalan2 של הרקורסיה עומק מהו ציינו

 

 :(…)O של במונחים, n של כפונקציה, catalan2 של הזמן סיבוכיות מהי ציינו

 

  .שתוכלו ככל הדוקה תשובה תנובשני המקרים 

 .O(1) – קבוע בזמן רצות( וחיבור כפל) אריתמטיות פעולות כי הניחו

 

def catalan1(n): 

    cat = [0]*(n+1) 

O(  ) 

O(  ) 

O(  ) 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :C(n) לחישוב הבאה הסגורה הנוסחה ידועה .ד

       
   

 

 

   

 

 :ל"הנ הנוסחה פ"ע catalan3 של מימוש להלן

 

 

 

 

 

 :הבאות בהרצות התבוננו

>>> catalan1(35) #Assuming your code from (a) is correct 

3116285494907301262 #This is the correct result 

>>> catalan3(35) 

3116285494907300864 

 ?התוצאות שתי בין להבדל המקור מהו

            

            

            

            

def catalan3(n): 

    res = 1 

    for i in range(2,n+1): 

        res *= ((n+i)/i) 

    return round(res) 

def catalan2(n): 

    d = dict() 

    return catalan_rec(n, d) 

 

def catalan_rec(n, d): 

    if n == 0: 

        result = 1 

    else: 



 :הפתרון
 .א

def catalan1(n): 

    cat = [0]*(n+1) 
 
    cat[0] = 1 

    for i in range(1, n+1): 

        for j in range(i): 

            cat[i] += cat[j]*cat[i-j-1] 
 
    return cat[n] 

 

זה החסם על מספר האיטרציות שיתבצעו )      הינה  nכפונקציה של    catalan1סיבוכיות הזמן של . ב
 .( nכתלות ב 

 
 . ג

def catalan2(n): 

    d = dict() 

    return catalan_rec(n, d) 
 
def catalan_rec(n,d): 

    if n == 0: 

        return 1 
     
    if not n in d: 

        result = 0 

        for i in range(n): 

            result += catalan_rec(i, d)*catalan_rec(n-i-1, d) 

        d[n] = result 
         
    return d[n]  

 

 .    הינו  nכתלות ב  catalan2עומק הרקורסיה של 
עלינו  nעבור זאת משום שכדי לחשב את הערך  .     הינה  nכתלות ב  catalan2סיבוכיות הזמן של 

, רקורסיבית  ותקריא 2שכל אחת מהן מבצעת , איטרציות nלמעשה מתבצעות  )מחוברים  nלקחת בחשבון 
 י"ע וודאו שנקודה זו ברורה לכם .בזכות הממואיזציהעם ערך אבל רוב הקריאות הרקורסיביות יחזרו מיד 

 (רקורסיהשרטוט עץ ה
 
 

 בפתרון floating points המקור להבדל בין שתי התוצאות הוא חוסר הדיוק כתוצאה מעבודה עם. ד

catalan3 (  שמחזיר תמיד/ משתמשים באופרטור float  .)בפתרונות האחרים עובדים עם מספרים 

 .שלמים בלבד ולכן אין בעיית דיוק
 

 

 

 


