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3 תרגיל

בדצמבר 8 עד להגשה

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

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

בכתב. להגיש יש ו-3 2ג' 2ב', שאלות את
הבאה: בצורה להגיש יש ו-4 2א' שאלות 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

עבור f(x) = x5 + 260 · x3 − 360 · x2 + 740 · x− a בפונקציה נתבונן (א) .1

.a = 282505608130256018180884312838134978798922148782577

.f (x0) = 0 עבורו 0 < x0 < 3100 ממשי ערך יש ולכן רציפה, f הפונקציה .f (0) < 0 < f
(
3100

)
מתקיים כי נבחין

בינארי.2 חיפוש באמצעות זה ערך חשבו
עבור g (x) = x5 + x3 − x2 + x− b בפונקציה נתבונן כעת (ב)

.b = 78726769113808772903613726574521358167226725481
(
= a mod 3100 + 1

)
.g (x0) = 0 mod 3100 + 1 עבורו 0 < x0 < 3100 שקיים לנו מובטח כי נניח

הקושי. נובע מאין הסבירו לאו, אם אותו; חשבו כן, אם ?x0 לחישוב בינארי בחיפוש להשתמש ניתן האם

טבעי. מספר הוא ,m והשני, מחרוזת3 הוא ,text הראשון, ארגומנטים: שני שמקבלת bsearch בשם פונקציה כיתבו (א) .2
על אחד). מרווח יותר (אולי רווחים ע"י המופרדים דצימלי בייצוג טבעיים מספרים של עולה מסדרה מורכב text

לאו. אם False-ו בסדרה מופיע m המספר אם True להחזיר הפונקציה
כל על מעבר דורשת זו פעולה כי יעיל מספיק לא בהכרח הוא text.split()-ל קריאה שמכיל פתרון הערה:

יותר. טובה סיבוכיות מחפשים אנו המחרוזת.
ביותר? הגרוע הקלט מהו .log2 (m)-וב n = len(text)-ב כתלות worst case הריצה זמן סיבוכיות את נתחו (ב)

נמקו. קלט? לכל O (logm+ log n) בסיבוכיות הבעיה את לפתור ניתן האם בונוס: (ג)

האינטרפרטר. תשובות ואת ההכרחיות הפקודות את שמכיל תמליל רק אלא והבדיקות הנסיונות כל עם ה"טיוטא" את תגישו אל 1כלומר:
שלם. מספר הוא x0-ש לכם מובטח אבל בחישוב, כך על תסתמכו 2אל

ארוך. קובץ של תוכן כעל עליה 3חישבו



הוא יותר. ליעילה רקורסיבית פונקציה כל להפוך מהפכנית דרך על יהופץ חשב ,memoization על במצגת שצפה לאחר .3
הבא: לקוד הגיע שעות וחצי 14 ולאחר המחשבים במעבדת התיישב

def make_memoized(func):

"""

make_memoized(function) -> function

Both input and output are functions with a single integer argument.

Behold the magic: the output function is equivalent and faster!

"""

d = {} # here we save precomputed results

def memo_func(x):

if x not in d:

d[x] = func(x)

return d[x]

return memo_func

של היעילות את משפר לא שלך שהקוד רק "לא לו: אמרה המופלאה, התגלית על וסיפר לסבתו בהתרגשות יהופץ כשצלצל
."8 משיעור פיבונאצ'י פונ' על זה את נסה הנה, בעליל. שגויות תוצאות מחזיר גם הוא רקורסיביות, פונקציות

הסבירו.4 לא? כלל או מהן, באחת טענותיה, בשתי צודקת הסבתא האם

הבאים: הכללים לפי למסך, אותו ומדפיסה obj יחיד ארגומנט שמקבלת print2 בשם פונקציה כיתבו (א) .4
.5 בבסיס ערכו למסך מודפס אז (isinstance(obj,int) מתקיים (כלומר שלם מספר הוא obj אם •

למסך. ברצף פעמיים מודפסת היא אז מחרוזת הוא obj אם •
בין ותחומים ! הסימן ע"י מופרדים הפוך, בסדר למסך (print2 (ע"י מודפסים איבריה אז רשימה הוא obj אם •

.<> הסימנים
שאלה. סימן למסך מודפס אחרת, •

.<<11!?!2>!hihi!-20!1> ידפיס print2([1,-10,'hi',[2,{100},6]]) דוגמא:
שלו: הטוויטר בחשבון היתכנות הוכחת ופרסם הקודם, בסעיף שכתבנו בקוד חמור באג גילה הרשע צפניה (ב)

a = [1,2,3]; a[1] = a; print2(a)

.(<3!@!1> שלנו (ובדוגמא @ הסימן יודפס כזה שבמקרה כך הקוד את ותקנו מקורו מה גורם, הבאג למה הסבירו
לעיל. שהוצג זה את רק ולא להיווצר עלול הבאג בהם המקרים כל את שתיקנתם לב שימו

וכד'. לקבצים כותבת אינה גלובליים, משתנים של ערכם את משנה ואינה אריתמטי חישוב מבצעת שהפונקציה פשטות לשם 42נניח


