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או , מילוןdictionary , אוhash table: 

 valuesוערכים  keysזוגות של מפתחות ◦

 } {מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים ◦

 ז.המפתח הוא מספר ת, מילון שמכיל ציונים: לדוגמה◦
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הגדרה של  

 מילון ריק

 ערך מפתח

חיפוש ערך במילון לפי  

 מפתח

הוספת נתונים 

 למילון



אפשר להגדיר מילון עם  , במקום להגדיר מילון ריק ולמלא

 ערכים
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מה יקרה אם נחפש במילון מפתח שאינו קיים? 

 

 

 

 פקודתget  בטוח"מאפשרת לנו לבצע חיפוש" 

 Noneאם המפתח אינו קיים יוחזר ◦

None :כלום"שאומר שמחזירים , ערך חוקי" 
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בדיקה אם מפתח נמצא במילון 
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 המתודהpop מוחקת מהמילון את , מקבלת מפתח

 המפתח ואת הערך שלו ומחזירה את הערך
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 למילון מוגדרות מתודותkeys, values 

◦keys יוצרת רשימה של כל המפתחות 

 של כל הערכים values-ו◦
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נשתמש ב, בדומה לרשימה, כדי לעבור על איברי מילון: 
◦for 

◦in 

 iterator-משתנה שישמש כ◦
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 המתודהitems כאשר כל , מכניסה לרשימה את המילון

 ברשימה tuple-ערך הופכים ל+צמד של מפתח

 9 ברק גונן



 צרו מילון בשםprices .  המפתח
הוא שם המוצר והערך הוא מחיר  

 .מוצרים למילון 5-הוסיפו כ. המוצר

 צרו מילון בשםshopping_cart .
המפתח הוא שם המוצר והערך הוא 

. כמות המוצרים בעגלת הקניות
 .הוסיפו מספר מוצרים

 הכניסו למשתנה בשםtotal   את
 .סכום הקניות בעגלה

מוצר שאינו  shopping_cart-הכניסו ל◦
שהתוכנית אינה   ובידקו prices-קיים ב

אלא מדפיסה הודעה  , עפה על שגיאה
 .מתאימה
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www.cyber.org.il/python/wordcount.zip 

 בתרגיל הבא נקרא את הקובץalice.txt  

ונדפיס למסך את ( אליס בארץ הפלאות)

 כמות המופעים של כל מילה בספר

טיפים: 
כאשר המפתחות הם המילים והערכים , צרו מילון◦

 הם כמות המופעים של כל מילה

כדי להפריד את   splitהשתמשו במתודה ◦

 הטקסט למילים
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 Hash 

 Mutable 

 Immutable 

 



דרך אפשרית אחת למימוש מילון היא בתור רשימה 

כדי למצוא מפתח ברשימה צריך לעבור על הרשימה ◦

 מההתחלה עד שמוצאים  

 כשהמילון גדול החיפוש יקר, לכן◦
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כל , כדי לייעל את החיפוש
מפתח עובר המרה על ידי  

 hash)פונקציה מתמטית 
function) ,  שהופכת אותו

 :תחת התנאים הבאים, למספר
אפשרי ששני מפתחות שונים יומרו ◦

 לאותו מספר

 רצוי שכל מפתח יומר למספר
 שונה

מקובל שאם ה-hash כבר קיים  ,
כדי שלכל , re-hashמבוצע 

 מפתח יהיה מספר שונה

בלתי אפשרי ששני מפתחות זהים  ◦
 יומרו למספרים שונים
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צריך לחפש אותו  , כאשר מחפשים מפתח במילון
 hashרק בין המפתחות שיש להם אותו 

 אז יש רק מפתח יחיד כזה, טוב hash-אם ה◦
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  ראינו שכל מילון בנוי מסט של

 מפתחות וערכים

האם כל : שאלה למחשבה

 ?אובייקט יכול לשמש כמפתח
נבחן כיצד משפיע שינוי של  : רמז◦

משתנים מסוגים שונים על המיקום  

 שלהם בזיכרון
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 כאשר משנים את ערכו של אובייקט מסוגinteger- 

 

 

 

 נוצר אובייקט חדש מסוגinteger ,במיקום חדש בזיכרון 

 אובייקט כזה נקראimmutable- בלתי ניתן לשינוי 

 שינוי גורם ליצירת אובייקט חדש, אי אפשר לשנות◦
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 כאשר משנים את ערכו של אובייקט מסוגstring- 

 

 

 

 נוצר אובייקט חדש מסוגstring ,במיקום חדש בזיכרון 

 לכן גםstring  הואimmutable- בלתי ניתן לשינוי 
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 כאשר משנים את ערכו של אובייקט מסוגtuple- 

 

 

 

זה פשוט בלתי אפשרי, ובכן ... 

 לכן גםtuple  הואimmutable 
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 כאשר משנים את ערכו של אובייקט מסוגlist- 

 

 

 

ערכו של ה. לא נוצר אובייקט חדש-list משתנה. 

 לכןlist  הואmutable- ניתן לשינוי 
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 משום שאין לוhash 
 .אבל הוא לא טוב בתור מפתח, hashאפשר ליצור ◦

שהיינו יכולים ליצור מילון  , נניח לשלילה? מדוע
 :listשהמפתח בו הוא מסוג 

 b=[‘banana’]ורשימה  a=[‘apple’]יצרנו רשימה ◦

 fruits={a:1, b:2}כעת היינו מגדירים מילון ◦

 המקום במילון בו נשמרת כל רשימה תלוי בערך שלה◦

 ’b[0]=‘appleבשלב הבא היינו מגדירים ◦

הוא לא היה , במילון bכעת אם היינו מחפשים את ◦

 נמצא במקום בו חיפשנו אותו

היינו מקבלים  , aערך זהה לשל  bכיוון שבחרנו עבור ◦

  aאת הערך הצמוד למפתח של 
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