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 23:55בשעה  2019/402/0להגשה עד  - 2תרגיל בית מספר 
 

 
 

קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה 
assignmentsחריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל .. 

 
 :הגשה

 בהתאם להנחיות בכל שאלה. pyובקובץ  pdfתשובותיכם יוגשו בקובץ  •

 אותו אתם מגישים. pyכבסיס לקובץ ה  skeleton2.pyהשתמשו בקובץ השלד  •
 .pyלא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, עם סיומת 

 

הקבצים שיש להגיש  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנטית שמספר ת"ז שלה הוא  •
 .hw2_012345678.py -ו  hw2_012345678.pdfהם 

 
 

 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. •

 

 .אין להגיש תשובות סרוקות בכתב יד •

  הדפסות מיותרות.קריאה לטסטר ו/או המוגש אין  py-כי בקובץ היש לוודא  •

 את מספר השאלה והסעיף של כל תשובה.במפורש יש לציין  pdf-בקובץ ה •
 

 תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים, קולעים וברורים. •
 להנחיה זו מטרה כפולה:

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

יעיל, ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ו .2
 עודף בלתי הכרחי מצד שני. זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. 
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 1שאלה 

 ( של מילון. values( לערכים )keysלהלן פונקציה שהופכת בין מפתחות )
 

def reverse_dict(d): 

 return {y:x for x,y in d.items()} 
 

חד ערכית, ובנוסף שבה -יכולה לעבוד רק על מילונים שבהם מיוצגת פונקציה חדהסבירו מדוע פונקציה כזו  .א

 . immutable( הם טיפוסים בפייתון שהם valuesכל הערכים )
 

 (, או לייצר אובייקט חדש.in-place, היא יכולה לשנות אותו במקום )mutableכאשר פונקציה מקבלת פרמטר 

ולה לשמש למיון של רשימות, והיא יוצרת רשימה חדשה )ממויינת( של פייתון יכ sortedלדוגמה, הפונקציה 

 , המיון נעשה במקום.Lעבור רשימה  ()L.sortבזיכרון. לעומת זאת כאשר כותבים 
 

הנ"ל מייצרת מילון חדש או משנה את האיברים של המילון שהיא מקבלת?  reverse_dictהאם הפונקציה  .ב

וצירוף הפלט  של פייתון idע"י שימוש בפונקציה את תשובתכם  . הצדיקוpdf -כתבו את תשובתכם בקובץ ה
 .לתשובה

 :מילוניםמספר  המאתחלקצר  קוד קטע לפניכם .ג

 

 

dic1 = {i:id(i) for i in range(1000)} 

dic2 = {i:10 for i in range(1000)} 

dic3 = {i:[i] for i in range(1000)} 

 

על המילון תעבוד  reverse_dictהפונקציה הפעלה של האם  pdf-רשמו בקובץ העבור כל אחד מהמילונים, 
את תשובתכם  הצדיקו מופה למפתח שלו(.כנדרש )כלומר, תחזיר מילון שבו כל ערך מהמילון המקורי מ

 בקצרה.
 

להלן ניסיון לממש פונקציה כנ"ל, שבה השינוי יהיה במילון שהתקבל בפרמטר לפונקציה )כלומר לא ייווצר  .ד

 ישתנו(. dמילון חדש, אלא הערכים הפנימיים של 

def reverse_dict(d): 

 for k in d: 

  d[d[k]] = k 

  d.pop(k) 
 

שראיתם  Pythontutor -הסבירו בדיוק מדוע הפונקציה הזו לא עובדת נכון. לשם כך, אפשר להשתמש ב
 בתרגול, או להוסיף פקודות הדפסה, כדי לעקוב אחר מה שמתרחש. 

 

, שתשנה את המילון שהיא reverse_dict_in_place(d)שנקראת  גרסה של הפונקציה הנ"ל ממשו בקובץ השלד .ה

ישתנו(. ודאו שהכתובת בזיכרון  dמר לא ייווצר מילון חדש, אלא הערכים הפנימיים של )כלו במקוםקיבלה, 
 של המילון שהועבר לפונקציה לא השתנה. לדוגמה:

>>> d = {1:2, 3:"a"} 

>>> hex(id(d)) 
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'0x2aab198' 

>>> reverse_dict_in_place(d) 

>>> d 

{2: 1, 'a': 3} 

>>> hex(id(d)) 

'0x2aab198'  
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 שאלה 2 

 

 .שלמים חיוביים( a,b  )בשאלה זו הניחו כי     abבחישוב בשאלה זו ננתח את מספר פעולות הכפל שמתבצעות 

 .abת את ומחשב a,bת שני פרמטרים מקבל  (5bבמצגת , הפונקציה הבאה )שראינו בכיתה

def power(a,b): 

    """ computes a**b using iterated squaring """ 

    result=1 

    while b>0: # b is nonzero 

        if b % 2 == 1: #  b is odd 

            result = result*a   # )פעולת כפל אחת( 

        a = a*a  # )פעולת כפל אחת( 

        b = b//2 

    return result 

 

)השורות בהן מבוצעת פעולת כפל מסומנות  powerנרצה לספור כמה פעולות כפל מתבצעות ע"י הפונקציה 

 לנוחיותכם בקוד שלעיל(. 

 mשהייצוג הבינארי שלו מכיל b  -ביטים, ו nשהייצוג הבינארי שלו מכיל  aנתונים לנו שני מספרים עשרוניים: 

 ביטים. 

האפשרי של פעולות כפל שמתבצעות ע"י   הקטן ביותר למספר  mו/או  nכפונקציה של  ביטוי מדויקתנו  .א

power ? 

האפשרי של פעולות כפל שמתבצעות ע"י   הגדול ביותר למספר  mו/או  nכפונקציה של  ביטוי מדויקתנו 

power ? 

(, ולא עבור מספרים ספציפיים. m -ו nשימו לב שהתשובות בשני הסעיפים צריכות להיות כלליות )עבור כל 

כדי שנקבל מספר  bו/או  aבכל אחד מהסעיפים הללו הסבירו את התשובה, וציינו מה צריך להיות המבנה של 

 של פעולות כפי שציינתם.

 

תוך ביצוע אותו מספר של  abמחשבת את  a, bבהינתן ש   power_newהשלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .ב

 שורות בלבד. 3יש להשלים  .שלמעלה  powerפעולות כפל כמו הפונקציה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

def power_new(a,b): 

    """ computes a**b using iterated squaring """ 

    result = 1 

    b_bin = bin(b)[2:] 

    reverse_b_bin = b_bin[: :-1] 

    for  bit in reverse_b_bin:  

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

    return result 

 



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2019 אביבמבוא מורחב למדעי המחשב, 

 
 3שאלה 

 בשאלה זו נעסוק בהיבטים שונים של ייצוג מספרים בבסיסים שונים.
 

 ?192019כמה ביטים יש בייצוג הבינארי של המספר העשרוני   .א

הפיכת המספר ( באמצעות 2תוך שימוש בנוסחה שראיתם בתרגול, )( 1ענו על השאלה בשתי דרכים שונות: )

 .()len, ומדידת אורך המחרוזת באמצעות string-ל integer-מ

אחת לכל אופן  –( importאת התשובה, וכן שתי שורות קוד בודדות )לא כולל פקודת  pdfצרפו לקובץ ה 

 שמבצעות את החישוב. -פתרון 

 xלוגריתם של , אשר מחשבת את הmathשל המודול  log(x,base)הדרכה: מומלץ להשתמש בפונקציה 

 .baseבבסיס 

מחרוזת המייצגת מספר טבעי בכתיב ( אשר מקבלת increment)קיצור של  inc(binary)ממשו את הפונקציה  .ב

בינארי )כלומר מחרוזת המורכבת מאפסים ואחדות בלבד(. הפונקציה תחזיר מחרוזת המייצגת את המספר 

שמייצגת מספר בינארי לא תכיל אפסים מובילים )משמאל(, הערה: מחרוזת .1הבינארי לאחר תוספת של 

 ".0שמיוצג ע"י המחרוזת " 0למעט המספר 

 דוגמאות הרצה:

>>> inc("0") 

'1' 

>>> inc("1") 

'10' 

>>> inc("101") 

'110' 

>>> inc("111") 

'1000' 

>>> inc(inc("111")) 

'1001' 
 

בינאריים )בדומה לחיבור מספרים עשרוניים עם נשא להלן המחשה של אלגוריתם החיבור של מספרים 

(carry:)) 

          1   (carried digits) 

        1 0 1 (binary) 

+           1 

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

=       1 1 0 

 

 

של פייתון או  intלבסיס עשרוני. בפרט, אין להשתמש כלל בפונקציה  binaryאין להמיר את  :הנחיה

. יש לממש את האלגוריתם בהתאם להמחשה: ישירות באמצעות 3מתרגול  convert_baseבפונקציה 

 לולאות.
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בכתיב בינארי  יםטבעי יםת מספרות המייצגומחרוזשתי אשר מקבלת  add(bin1, bin2)ממשו את הפונקציה  .ג

ת המורכבת מאפסים ואחדות בלבד(. הפונקציה תחזיר מחרוזת המייצגת את המספר ו)כלומר מחרוז

: מחרוזת שמייצגת מספר בינארי לא תכיל כמו בסעיף הקודם .bin2-ו bin1המתקבל מחיבור הבינארי 

 ".0שמיוצג ע"י המחרוזת " 0אפסים מובילים )משמאל(, למעט המספר 

 :דוגמאות הרצה

>>> add('10', '0') 

'10' 

>>> add('0', '0') 

'0' 

>>> add('11', '101') 

'1000' 

 

 

 

 

של פייתון או  intלבסיס עשרוני. בפרט, אין להשתמש כלל בפונקציה  מחרוזות הקלטאין להמיר את : הנחיה

 מהסעיף הקודם. incלקרוא לפונקציה  addבנוסף, על הפונקציה . 3מתרגול  convert_baseבפונקציה 

 

 

ביטים בכתיב  ⌈𝑑𝑙𝑜𝑔210⌉ספרות עשרוניות ידרוש לכל היותר   dנטען כי מספר בעל  5a מצגתשל  14ף בשק .ד

ידרוש לכל  bספרות בבסיס   d: מספר בעל  b, c >1 למעשה, הדבר נכון לכל שני מספרים טבעיים בינארי.

 . cספרות בבסיס   ⌈𝑑𝑙𝑜𝑔𝑐𝑏⌉היותר  

𝑏𝑑−1מקיים  b>1ספרות בבסיס כלשהו    dבעל  Nהוכיחו טענה זו. השתמשו בטענה כי מספר   ≤ 𝑁 < 𝑏𝑑 .

 שורות קצרות, עם כמה מעברים אלגבריים פשוטים. 2-3 -שימו לב כי ניתן לכתוב את הוכחה מלאה בכ
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 4שאלה 

 .nשל  מחלק ממשנקרא  nומחלק את  n-מ ממש שקטן k כל טבעי, nטבעי  בהינתן

וכל איבר שווה לסכום המחלקים כלשהו,  מספר טבעימספרים, שהראשון שבהם הוא  סדרתהיא סדרת מחלקים 

 אין מחלקים(. 0 -)שכן ל הסדרה מסתיימת – 0 -אם מגיעים ל ממש של קודמו בסדרה.

 :45 -למשל, להלן סדרת מחלקים שמתחילה ב

 

 סוגים: 3 -סדרות מחלקים נחלקות ל

 )סדרות סופיות(. 0 -סדרות שמסתיימות ב .1

 לעולם )אינסופיות(, שנכנסות למעגל מחזורי כלשהו. 0 -מגיעות לסדרות שלא  .2

לעולם )אינסופיות(, שלא נכנסות למעגל מחזורי כלשהו )סדרות כאלו חייבות  0 -סדרות שלא מגיעות ל .3

 להיות בלתי חסומות(. 

זוהי  –למעשה לא ידוע אם בכלל יש סדרות מהסוג השלישי  .ישנן סדרות שלא ידוע לאיזה סוג הן שייכות

 שאלה פתוחה במתמטיקה. 

 

יש סדרות מהסוג השני )רמז: מספרים ומדוע , מדוע יש אינסוף סדרות מהסוג הראשוןבקצרה הסבירו  .א

 מושלמים(.

הראשונים סדרה ששייכת לאחד משני הסוגים  )כולל( מתחילים 275 -ל 1בין כל המספרים בתחום ידוע ש .ב

מתוכם הם התחלה של סדרה כמה נרצה לדעת  , לא ידוע כיום לאיזה סוג הוא שייך...(.אגב 276לגבי הנ"ל )

 (.1 מסוגסופית )

 לשם כך עליכם להשלים בקובץ השלד את הפונקציות הבאות:

ממש -, ומחזירה את סכום המחלקיםnאשר מקבלת מספר שלם חיובי  ,sum_divisors(n)פונקציה ה .1

 שלו. 

 ):הרצה )בעמוד הבא דוגמאות 
 
 

>>> sum_divisors(4) 

3 

>>> sum_divisors(220) 

284 
 

על הלולאה שבפונקציה לבצע לא  ,n: בפונקציה לא תהיה יותר מלולאה אחת. עבור קלט הנחייה מחייבת

 n/2איטרציות. פונקציות שמבצעות מספר איטרציות בסדר גודל גבוה יותר )למשל בערך  𝑛√ -יותר מ
 איטרציות( אינן עומדות בתנאי זה.

 
היא סופית, כלומר  nהמחלקים שמתחילה במספר  תאם סדר Trueשמחזירה  is_finite(n)הפונקציה  .2

  .2אם היא שייכת לסוג  False -, ו1שייכת לסוג 

 דוגמת הרצה: 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
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>>> is_finite(4) 

True 

>>> is_finite(220) 

False 

 .sum_divisors -: השתמשו בהנחיה מחייבת 

 

 )כולל( הם התחלה של סדרה סופית. limit -ל 1שמחזירה כמה מספרים בין  cnt_finite(limit)הפונקציה  .3

 .sum_divisors -, וזו בתורה תקרא כאמור לis_finite -: הפונקציה תקרא להנחיה מחייבת

 

 .limit=275את התשובה עבור  רישמו pdf -בקובץ ה

 

בכל מקרה שהסדרה  False. מיכל הציעה לדרוש שהפונקציה תחזיר is_finiteהתבוננו שוב בהגדרת הפלט של  .ג

להוספת דרישה זו לתרגיל. . אמיר התנגד 3מסוג כאשר היא וגם  2, כלומר גם כאשר היא מסוג 1אינה מסוג 

 מדוע?

 

של האחד ממש אם סכום המחלקים ( Amicable numbers)יקראו מספרים ידידים  שוניםזוג מספרים  .ד
 שווה לשני ולהיפך.

+ 1: הוא 220של ממש הינם מספרים ידידים, שכן סכום המחלקים  (284, 220לדוגמא: הזוג )  2 +  4 +
 5 +  10 +  11 +  20 +  22 +  44 +  55 +  110 = 1הוא  284של ממש ואילו סכום המחלקים  284 +

2 + 4 + 71 + 142 = 220. 
 

ומחזירה ערך בוליאני   𝑛שמקבלת מספר  𝑖𝑠_𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑛)הוסיפו לקובץ השלד המצורף מימוש לפונקציה 
𝑘קיים מספר באופן הבא: אם  ≠ 𝑛  כך שהזוג(𝑛, 𝑘)  הינם מספרים ידידים אזי הפונקציה תחזיר𝑇𝑟𝑢𝑒 ,

 .𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒אחרת תחזיר  
 :הרצה תאודוגמ

>>> is_amicable(220) 

True 

>>> is_amicable(6) 

False 

הוסיפו . 100,000-בזוג קטן מת של מספרים ידידים ישנם כך שלפחות אחד מהמספרים זוגונרצה לדעת כמה  .ה
 אשר מקבלת מספר חיובי, count_amicable_numbers(limit)  לקובץ השלד המצורף מימוש לפונקציה

limit ,  קטן או שווה לזוגות של מספרים ידידים ישנם כך שלפחות אחד מהזוג ומחזירה כמה-limit.  ,בנוסף
 .pdf-הוסיפו לקובץ ה limit=100,000את התוצאה שקיבלתם עבור 

 
והזוג ( 284, 220: יש לספור כל זוג פעם אחת בלבד, כלומר, אין לספור פעמיים את הזוג )מחייבת הנחייה

(284 ,220.) 
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 5שאלה 

הוא סכום של  2-נעסוק בבדיקת השערת גולדבאך. השערת גודלבאך אומרת כי כל מספר זוגי גדול מבשאלה זו 

 שני מספרים ראשוניים.

 .10000אשר מכיל את כל המספרים הראשוניים עד  primes.txtלקובץ התרגיל צורף הקובץ 

שמקבלת את שם הקובץ כמחרוזת  parse_primes(filename)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .א

 ( של כל המספרים הראשוניים הכתובים בקובץ.setומחזירה קבוצה )

מקבלת מספר אשר  check_goldbach_for_num(n, primes_ set)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .ב

אם המספר  Trueואת קבוצת המספרים הראשוניים שייצרתן בסעיף א', ומחזירה  nבשם  2-זוגי גדול מ

 ניתן להניח כי הקלט תקין.  אחרת. False -רה ועמקיים את ההש

 2-אשר מקבלת מספר גדול מ check_goldbach_for_range(limit, primes_set)השלימו את הפונקציה  .ג

ואת קבוצת המספרים הראשוניים מסעיף א' ובודקת את ההשערה עבור כל המספרים  limitבשם 

 )לא כולל(.  limit -עד ל 2 -הזוגיים הגדולים מ

 מהו זמן הריצה של הפונקציה. pdf -בקובץ ה כתבו. limit=10000את ההשערה עם  בדקו

מספרים שמקיימים את ההשערה ובפרט, כמה זוגות ראשוניים כעת נרצה לאסוף סטטיסטיקות על ה .ד

. כלומר יתכנו מספר זוגות ראשוניים 30=19+11אבל גם  30=23+7יכולים להרכיב מספר מסוים. למשל, 

 שמרכיבים את אותו מספר זוגי. 

אשר  check_goldbach_for_num_stats(n, primes_set)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  •

 המתקבל כקלט. nתחזיר את מספר זוגות הראשוניים שיכולים להרכיב מספר 

אשר תחזיר  check_goldbach_stats(limit, primes_set)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  •

)לא  limitמילון בו המפתחות יהיו מספר זוגות הראשוניים המרכיבים את כל המספרים עד 

כמות המספרים הזוגיים שיכולים להיות מורכבים ממספר זוגות  כולל(. הערך של כל מפתח יהיה

, ראשוניים שיכולים להיות מורכבים ע"י שני זוגות זוגייםמספרים  חמישהלמשל, אם יש זה. 

 . d[2] = 5המילון יכיל את הכניסה 

 שימו לב לא לספור זוגות פעמיים!הערה: 

 pdf -לקובץ ה וצרפו limit=1000עבור  _setcheck_goldbach_stats(limit, primes(הריצו את  •

 .את המילון המוחזר

 דוגמאות הרצה:

>>> check_goldbach_for_num_stats(20, primes_set) 

20שני זוגות ראשוניים מרכיבים את   # 2  

>>> check_goldbach_for_num_stats(10, primes_set) 

10שני זוגות ראשוניים מרכיבים את   #  2  

>>> check_goldbach_stats(11, primes_set) 

מורכב משני זוגות 10 -מורכבים מזוג אחד ו 4,6,8 # {1 :2 ,3 :1}  

 סוף.


