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2 תרגיל

בנובמבר 22 עד להגשה

בצדקתה. התומך מקוצר1 (log) תמליל בלוויית תשובתכם את והגישו באינטרפרטר שימוש ע"י פיתרו ו-2 1 שאלות את

אותו. גם כמובן הדפיסו נפרד, בקובץ קוד כתבתם אם •

הבאה: בצורה להגיש יש 6 עד 4 שאלות את בכתב. להגיש יש 3 שאלה את

בהערה רישמו הקובץ בתחילת שאלה). לכל נפרד (קובץ המתאימה לשאלה כתשובה moodle למערכת העלו עצמו הקוד את •
שניהם. פרטי ובו משתמש) מאיזה משנה (לא אחד קובץ רק יעלו יחדיו המגישים תלמידים זוג שלכם. ת.ז. ומספר שמכם את

שורות למספרי או למשתנים להתייחס ואפשר הקוד, את להדפיס צורך אין שכתבתם. הקוד אודות מילולי הסבר בכתב הגישו •
נפרד. הסבר בעצמו לכתוב אחד כל על בזוג, הגשתם אם גם המסך. על אצלכם פתוח הקוד כאילו

את מצאו .b-ל שווה a של ממש המחלקים וסכום a-ל שווה b של ממש המחלקים סכום אם ידידותי נקרא a 6= b מספרים זוג .1
.50000 על עולה אינו a+ b הסכום עבורם הידידותיים הזוגות כל

ראשוני. הוא ביטים2 b באורך אקראי שמספר לכך p (b) ההסתברות את להעריך נרצה זו בשאלה .2

k = 1000000 של דגימה מתוך ראשוניים הם מספרים כמה מנו .C > 0 ידוע לא קבוע עבור p (b) ∼ C/b כי הניחו (א)
.C עבור C1 קירוב וחשבו ביטים, b = 100 באורך אקראיים מספרים

ראשוני. הוא מספר האם (הסתברותית) שבודקת בשיעור שכתבנו בפונקציה להשתמש ורצוי אפשר
.(C2-ו C1 קרובים כמה (כלומר הקירוב מדויק כמה להעריך כדי (C2 נוסף קירוב חשבו (קרי: שנית הניסוי על חיזרו (ב)

וב'? א' בסעיפים בכך להבחין יכולנו האם .D > 0 אחר קבוע עבור p (b) ∼ (D log b) /b בעצם כי כעת נניח (ג)
מתקיימת. מההנחות איזו לקבוע כדי דרושות נוספות סימולציות איזו ותארו מדוע הסבירו לאו, אם כיצד; תארו כן, אם

האחרון. המצב את רק אלא ביניים שלבי לסמן צורך אין הבא. הקוד ביצוע לאחר ("בלונים") הזיכרון תמונת את ציירו .3
>>> a = {2}

>>> b = ['one', a, 3]

>>> list.append(b, a)

>>> set.add(a, 4)

>>> b[2] = b

>>> a = set.union(a,{min , max})

האינטרפרטר. תשובות ואת ההכרחיות הפקודות את שמכיל תמליל רק אלא והבדיקות הנסיונות כל עם ה"טיוטא" את תגישו אל 1כלומר:
.range(2**b,2**(b+1)) הטווח מתוך מספר 2כלומר



את כפלט מחזירה הפונקציה .range(2,37) מתוך B ומספר s מחרוזת כקלט שמקבלת read_number בשם פונקציה כיתבו .4
הם s שתווי להניח ניתן .float או int בפונקציות להשתמש אין .s הוא B בבסיס שלו שהייצוג החיובי הממשי המספר

לשיברי). השלם מהחלק המעבר את (שמציין '.' התו או B בבסיס ספרות
דוגמא:

>>> read_number('123.45 ', 10)

123.45

>>> read_number('3e8.6', 16)

1000.375

>>> read_number('10q', 30)

926

הפונקציה על .range(1000000)-ל השייך מספר שהוא ,n יחיד קלט לפונקציה .spellit בשם פונקציה כיתבו (א) .5
באנגלית. נכתב שהוא כפי ,n המספר ובה מחרוזת להחזיר

דוגמא:
>>> spellit (11)

'eleven '

>>> spellit (123)

'one hundred twenty three'

>>> spellit (999999)

'nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine'

?range(10**9)-ל השייכים למספרים גם תעבוד א' מסעיף שהפונקציה כדי דרושים שינויים אילו (ב)
הניתן. ככל קצרה תהיה זה לסעיף שהתשובה כך א' סעיף על לענות השתדלו אך המשופרת, הפונקציה את תממשו אל

סיבובים. שפחות כמה תוך אותה לנחש צריך ורני – אותיות M בת מחרוזת – סוד בוחר בני פגיעה". "בול משחקים ורני בני .6

והניחוש. ובין הסוד מחרוזת בין יש "פגיעות" וכמה "בולים" כמה לו אומר ובני תווים, M בת מחרוזת מנחש רני סיבוב בכל
הלא־נכון. במקום נכונה אות של ניחוש היא "פגיעה" הנכון; במקום נכונה אות של ניחוש הוא "בול"

ביניהן ה"בולים" כמות את סדור, כזוג Mומחזירה, זהה באורך מחרוזות זוג שמקבלת count_bull_hit בשם פונקציה כיתבו
במחרוזות. להופיע שיכולים התווים אודות ו/או M אודות דבר תניחו אל ביניהן. ה"פגיעות" כמות ואת

דוגמא:
# In these examples , M=4; your code should work for any value of M!

>>> count_bull_hit('aabc', 'abac')

(2, 2) # 1st 'a' and 'c' are bull , 2nd 'a' and 'b' are hits

>>> count_bull_hit('aabc', 'ddaa')

(0, 2) # both 'a' are hits

>>> count_bull_hit('aabc', 'acbc')

(3, 0) # 1st 'a', 'b' and last 'c' are bulls

>>> count_bull_hit('acbc', 'aabc')

(3, 0) # Note: count_bull_hit is symmetric with respect to input strings

ה"בולים". מספר לבין הכולל ההתאמות מספר בין כהפרש ה"פגיעות" מספר את לחשב אפשר רמז:

2


