
התשע"ב א' סמסטר ,CS 1001

1 תרגיל

בנובמבר 9 עד להגשה

את בצדקתה. התומך מקוצר1 (log) תמליל בלוויית תשובתכם את והגישו באינטרפרטר שימוש ע"י פיתרו 3 עד 1 שאלות את

מהשאלות. באחת שמוסתרת לטעות לב שימו שנשאלתם. מה כל על לענות הקפידו בקוד. ולא במילים רשמו 4 לשאלה התשובה

כסדר הוא בודדים תווים של הסדר שיחס להם (ידוע פייתון בשפת מחרוזות בין הסדר יחס מוגדר כיצד מהרהרים ורני בני .1
אפשריות: השערות הא"ב2).

.t-ב המקביל לתו קטן/שווה להיות צריך s-ב תו כל ,s <= t שיתקיים כדי תו-תו; המחרוזות את משווים •
אנגלי-שוודי). במילון המילים שמסודרות כפי (כלומר לקסיקוגרפית המחרוזות את משווים •

המחרוזות. של אורכן את משווים •

מתימטית. בהוכחה צורך אין הנותרת. את ומאששות מהאפשרויות שתיים הפוסלות אופייניות דוגמאות 7 תנו נכונה? מהן איזו

מקסימלי. שסכומן עוקבות ספרות חמש מצאו ספרות. 1000 יש עשרוני בייצוג 32159 למספר .2
.67772 היא התשובה 224 = 16777216 המספר עבור דוגמא:

.a2 + b2 = c2 אם פיתגורית שלשה נקראת a < b < c טבעיים מספרים שלישיית .3
.32 + 42 = 52 דוגמא:

.a+ b+ c = 1960 שמקיימות הפיתגוריות השלשות כל את מצאו (א)
הבא: התנאי מתקיים 0 ≤ m < 1000 מספרים לכמה (ב)

.a+ b+ c = m שמקיימת אחת פיתגורית שלשה בדיוק קיימת •
.a+ b+ c = 30000000 = 3× 107 שמקיימות הפיתגוריות השלשות כל את מצאו בונוס: (ג)

לחישוב שניות 18 ביעילות; ירוץ א' בסעיף שכתבתם שהקוד לכך ולדאוג מחשבה להשקיע כדאי ב' סעיף פתרון לפני הערה:
יותר. אף להתאמץ צריך ג' סעיף עבור הכולל. בחישוב שעות לחמש מצטברות בודד m

משתנה? כל תפקיד מה כיצד? מבצע? הוא מה והסבירו: הקוד3 את חיקרו קצר. פייתון קוד להלן .4

def secret(a, b, c, d):

x = (' ' * a + '#' * a)*(1 + d//2)

for y in range(c):

if y%2:

z = x[:a*d]

else:

z = x[a:a*(d+1)]

for i in range(b):

print(z)

האינטרפרטר. תשובות ואת ההכרחיות הפקודות את שמכיל תמליל רק אלא והבדיקות הנסיונות כל עם ה"טיוטא" את תגישו אל 1כלומר:
הקורס. בהמשך נלמד עליו ,ascii סדר לפי – דיוק 2ליתר

ההשפעה. מה וראו שונים קלטים נסו הפלט; מה וראו (2, 3, 8, 8 הארגומנטים עם (למשל הפונקציה את 3הריצו


