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 22::5שעה ב נובמברב 01 להגשה עד - 2תרגיל בית מספר 
 
 
 
ה יתחת התיקי, המופיעות באתר הקורסהעבודה וההגשה ראו בעיון את הנחיות יק

assignments . פסילת התרגיל/ חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 
 

 :ספציפיות לתרגיל זהוהערות הנחיות 
 

 :הגשה
  בקובץ  שלהגייש  'ה4 -ו 'ד4', ג4, 'ג3, ' ב2, 'א2, 'ג1', ב1',א1 ותשאללתשובותdoc ,docx  אוpdf 

 . יחיד
 

  לממש בקובץ השלד יש  ' ב4 -ו 'א4', ג3', ב3', א3,  'ב2, 'ד1קוד משאלות(skeleton2.py ) המצורף
  .את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות py-ה אין לצרף לקובץ. לתרגיל זה

 .pyעם סיומת  ,הז שלכם לפני ההגש"קובץ למספר תהלא לשכוח לשנות את שם 
 
 הקבצים  012345678ז שלו הוא "עבור סטודנט שמספר ת. כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה

 .py.012345678 -ו( pdf.או  doc. או) docx.012345678שיש להגיש הם 
 
 
 
 לענות על כל מה שנשאלתם הקפידו. 

 

 כלומר אין צורך לבדוק את , בתרגיל זה ניתן להניח כי הקלט לפונקציות אותם תכתבו תקין
 .תקינותו

 
  יםוברור יםקולע ,יםתמציתיתשובות מילוליות והסברים צריכים להיות. 

 :כפולה המטרלהנחיה זו 

 .על מנת שנוכל לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סביר .1

ללא פרטים חסרים מצד אחד , כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל .2
 . זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. אך ללא עודף בלתי הכרחי מצד שני
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 0שאלה 

קוםב   פעולתו את שמבצע אלגוריתם  רגע בכל שמעתיק אלגוריתם הוא (in-place algorithm) מָּ
הכוונה שאיננה תלויה כלל בגודל  "כמות קבועה"ב)שלו למשתני עזר נתון כמות קבועה מהקלט 

 (. הקלט
 . אלא משנה אותו במידת הצורך, העתק של הקלט שלו יוצראלגוריתם כזה לא , בפרט

 
 .lstנבחן בהקשר זה את פעולת היפוך סדר באיברים של רשימה נתונה בשם 

 
 את בקצרה הסבירו? במקוםם האיברי סדר את הופכת lst = lst[ : :-1] הפקודה האם .א

 .תשובתכם
ם האיברי סדר את הופכת( listשל המחלקה  reverseהמתודה  )  ()lst.reverseהאם הפקודה  .ב

 .הסבירו בקצרה את תשובתכם? מה מחזירה הפונקציה ?במקום
 .הסבירו? עבור מחרוזת במקום  reverseלכתוב פונקצית  האם ניתן .ג

 
 

נרצה לסדר בה את האיברים  שונים זה מזה בהינתן רשימת מספרים: כעת נדון בבעיית החלוקה
 אז כל האיברים שקטנים (pivot)" ציר"  אם נקרא לאיבר השמאלי ביותר: מחדש באופן הבא

 . הציר יופיע בין שני החלקים .ממנוציר יופיעו משמאל לכל האיברים שגדולים מה
 .אין חשיבות לסדר פנימי בשני החלקים :שימו לב

 
 
רשימת מספרים שמקבלת   divide_list(lst)לפונקציה  מימוש המצורף השלד לקובץ הוסיפו .ד

 . Noneהפונקציה תחזיר . במקום  -ומחלקת אותה כמתואר לעיל , שונים זה מזה
חלוקה יש לבצע את ה! (פונקציות מיוןגם לא ) אין להשתמש בפונקציות מוכנות של פייתון

 .באופן ישיר המתוארת
 (:יתכנו פלטים חוקיים נוספים)לדוגמא  פלט אפשרי

>>> lst = [4,1,7,8,3,5,6,2] 

>>> divide_list(lst) 

>>> lst 

[2, 1, 3, 4, 8, 7, 5, 6] 
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 2שאלה 

שורת  doc/docx/pdfצרפו לקובץ ה , בנוסף ?בייצוג עשרוני      כמה ספרות יש למספר  .א
  .קוד בודדת בפייתון שעונה על השאלה

 
 .ספרות עוקבות( אלף-חמישים)        סכום מקסימלי של         מצאו במספר  .ב

 בחוות המחשבים למשל(  סביר מחשב על אחת דקה היותר לכל תוך הסתייםל הריצה על
 . (שרייבר המחשבים בבניין

 
 היאו    sum_digits(n, d)   יהיה שם הפונקציה. הקוד כפונקציה את ממשו השלד בקובץ
 .מספר שלם חיובי nכאשר , nסמוכות במספר  ספרות d של המקסימלי הסכום את תחזיר

 
 :הרצה דוגמת

>>> sum_digits(5**36, 12) 

61 
 

 :הנחיות הגשה
 :הגישו doc/docx/pdf -ה קובץב -

 הסעיפים בשני שנשאלתם למה התשובות את 
  שהרצתם כדי לענות על סעיף א שורת הקודאת'. 

 : הגישו py -ה ובץבק -
 בלבד 'ב סעיף על לענות כדי שכתבתם פונקציהה את! 
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 2שאלה 

 שלוממש ששווה לסכום המחלקים  שלם חיובי הינו מספר( perfect number)מספר מושלם 
 .(מחלקים שאינם שווים לו)

 :לדוגמא
 .         :  הוא מספר מושלם מכיוון שמתקיים 6המספר 

 .        :  מספר מושלם משום שמתקיים אינו 4המספר , לעומת זאת
 

שלם  שמקבלת מספר                 הוסיפו לקובץ השלד המצורף מימוש לפונקציה   .א
 . המחלקים שלו סכוםומחזירה את     חיובי 
 :הרצה דוגמת

>>> sum_divisors(6) 

6 

>>> sum_divisors(4) 

3 

 

 שלם חיובי שמקבלת מספר               הוסיפו לקובץ השלד המצורף מימוש לפונקציה  .ב
אחרת ,      הינו מספר מושלם תחזיר nאם המספר : ערך בוליאני באופן הבא ומחזירה   

 .      תחזיר 
 :הרצה דוגמת

>>> is_perfect(6) 

True 

>>> is_perfect(4) 

False 
 

 .            נרצה לדעת כמה מספרים מושלמים יש שקטנים מ .ג
                               לפונקציה  הוסיפו לקובץ השלד המצורף מימוש

 .          או שווים לומחזירה כמה מספרים מושלמים קטנים          שמקבלת מספר 
 doc/docx/pdfהוסיפו לקובץ ה                    את התוצאה שקיבלתם עבור , בנוסף

. 
 
 

זמן ' מימוש פחות יעיל יגרור בסעיף ג.       –לרוץ ב' על הפונקציה מסעיף א  :הנחייה מחייבת
 .ריצה ארוך מידי ולכן יאבד נקודות
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 4שאלה 

טבעיים בכתיב שמקבלת שתי מחרוזות המייצגות מספרים  add(A, B)כיתבו פונקציה  .א

 .מחרוזת שמייצגת את החיבור שלהםומחזירה , בינארי

 :דוגמת הרצה

>>> add("1111", "11010") 

'101001' 
 

בדומה לחיבור מספרים עשרוניים עם נשא ) A+Bלהלן המחשה של אלגוריתם החיבור 

(carry:)) 

  1 1 1 1    (carried digits) 

      1 1 1 1 (A) 

+   1 1 0 1 0 (B) 

------------- 

= 1 0 1 0 0 1 

 

טבעיים בכתיב שמקבלת שתי מחרוזות המייצגות מספרים  mult(A, B)כיתבו פונקציה  .ב

 .שלהם ומחזירה מחרוזת שמייצגת את המכפלה, בינארי

 :דוגמת הרצה

>>> mult("110", "11") 

'10010' 

 

 (:בדומה למכפלת מספרים עשרוניים) AxBלהלן המחשה של אלגוריתם ההכפלה 

 

             1 0 1   (A) 

         × 1 0 1 0   (B) 

         --------- 

             0 0 0   ← Corresponds to a zero in B 

   +       1 0 1     ← Corresponds to a one in B 

   +     0 0 0 

   +   1 0 1 

   --------------- 

   =   1 1 0 0 1 0 

 

אין , בפרט. אין להשתמש בהמרות של מספרים מבסיס לבסיס' ב -ו' בסעיפים א: יההנח

יש . 'שראינו בתרגול וכו convert_baseבפונקציה , של פייתון bin -ו intלהשתמש בפונקציות 

 .ישירות באמצעות לולאות, לממש את האלגוריתמים בהתאם להמחשות שהובאו

 

 

ביטים וכן פעולת העתקה של ביט  שניר או כפל של בסעיפים הבאים נניח כי כל פעולת חיבו

 . ממקום למקום לוקחת יחידת זמן אחת
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 . ייקח שתי יחידות זמן כי מתבצעות כאן שתי פעולות חיבור 01+10למשל חישוב   כלומר

 

 !(לא אורכם, המספרים) B -ו Aונניח כי , m -ב Bושל  n -ב Aנסמן את מספר הביטים של 

 .2שניהם חזקה שלמה של 

 

ביטוי סדר תנו תשובתכם כ? m -ו n -כתלות ב add(A,B)מהי סיבוכיות הזמן של הפונקציה  .ג

 .ונמקו בקצרה ( (…)Oי שימוש בסימון "כלומר ע) גודל אסימפטוטי

ביטוי סדר תנו תשובתכם כ? m -ו n -כתלות ב mult(A,B)מהי סיבוכיות הזמן של הפונקציה  .ד

 .ונמקו בקצרה(  (…)Oימון י שימוש בס"כלומר ע) גודל אסימפטוטי

 :בונוס .ה

האם לדעתכם זהו . 2שניהם חזקה שלמה של   B -ו Aקודם לכן הנחנו לשם פשטות כי 

ציינו מהו המקרה  -אם לא , נמקו  -אם כן '? ד -ו' המקרה הגרוע ביותר מבחינת סעיפים ג

 .הגרוע ומהי סיבוכיותו

 

 

 .סוף


