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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. •

 

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

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

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

 
 סעיף א'

 

ממש -המחלקים, ומחזירה את סכום nאשר מקבלת מספר שלם חיובי  ,sum_divisors(n) ממשו את הפונקציה

  ללא שארית(. 𝑛אשר מחלקים את  𝑛-)מספרים הקטנים ממש מ שלו

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

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

 

 ה:הרצ דוגמאות
 
 

>>> sum_divisors(4) 

3 

>>> sum_divisors(220) 

284 
 סעיף ב'

את קבוצת התווים המתארים סוגריים במקלדת, כלומר, את שמונת התווים הבאים:  Σ-בסעיף זה נסמן ב

אם זוג פותח וסוגר הם מאותה צורה  "סוגרים". (,<,{,[נקרא "פותחים" ולתווים  ),>,},]. לתווים (,),<,>,{,},[,]
 נאמר שהם "תואמים". -למשל, הפותח { והסוגר }  –
 

בתור צמד פותח וסוגר מאותה צורה בתוך המחרוזת כך שהפותח  יווגזנגדיר  Σמעל הא"ב  stבהנתן מחרוזת 
 .מזווגיםמופיע לפני הסוגר. במצב כזה נאמר שהפותח והסוגר 

𝑠𝑡לדוגמא, במחרוזת  = "[[{) ניתן לזווג את התו השלישי והשביעי )האחרון(, את התו הראשון והשישי  "{[>

𝑠𝑡התווים המודגשים בצבע מזווגים: זיווג של התו השני והשישי בואת התו השני והשישי. למשל,  = "[[{) <]}" 
 

 אם היא מקיימת את כל התנאים הבאים: מאוזנתהיא  Σמעל הא"ב  stנאמר שמחרוזת 

. כלומר, מספר בכל צורה יש מספר זהה של פותחים וסוגרים )אך המספר יכול להשתנות מצורה לצורה( •
 < וכן הלאה.-> שווה למספר ה-ת, מספר ה{ במחרוז-} שווה למספר ה-ה

יש פותח  –הפותח הקרוב ביותר משמאלו שאינו מזווג הוא מאותה צורה )כלומר  בכל פעם שמופיע סוגר, •
)הסוגר והפותח מהמשפט  במצב כזה נזווג את הצמד הוא מאותה צורה(. ובנוסףלא מזווג משמאלו 

 .הקודם(
 

-אם המחרוזת מאוזנת ו Trueומחזירה  Σהמקבלת כקלט מחרוזת מעל הא"ב  legal_parממשו את הפונקציה 

False .אחרת 

 

 :(True)עבורן יש להחזיר  דוגמאות למחרוזות מאוזנות
“[[{}<>[]]]” 

“{}{}” 

“[()][<>][[()]]” 

 :(False)עבורן יש להחזיר  דוגמאות למחרוזות לא מאוזנות
“[(])” 

“](())” 

“<<<{>>}>” 
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 סעיף ג'

𝑘בתור מטריצה בגודל  𝑘נגדיר את מטריצת הספירלה מסדר  𝑘זוגי -בהינתן מספר חיובי אי × 𝑘  הבנויה באופן
 הבא:

 במרכז המטריצה 1נרשום את  •

 ←)כלומר: כיוון הספירלה החל מהמרכז הוא ימינה  נתחיל במסלול הנע בספירלה על פי כיוון השעון •

 בכל נקודה שנעבור בה נשים את המספר הבא בתור למעלה וחוזר חלילה(. ←שמאלה  ←למטה 

 :3להלן מטריצת הספירלה מסדר לדוגמא, 

(
7 8 9
6 1 2
5 4 3

) 

 :5ת הספירלה מסדר ומטריצ
 

(

 
 

21 22 23 24 25
20 7 8 9 10
19 6 1 2 11
18 5 4 3 12
17 16 15 14 13)

 
 

 

 
כעת את סכום האלכסונים של המטריצה להיות סכום האיברים אשר על האלכסון הראשי והמשני של  נגדיר

 , נסמן את האיברים הרלוונטיים:3המטריצה, למשל, עבור המטריצה מסדר 

(
7 8 9
6 1 2
5 4 3

) 

7הוא  ונראה כי סכום האלכסונים + 9 + 1 + 5 + 3 = נספר פעם אחת בלבד אע"פ שהוא  1)שימו לב כי  25
 סונים(.מופיע בשני האלכ

 
ומחזירה את סכום האלכסונים  𝑘זוגי -אשר מקבלת כקלט שלם חיובי אי spiral_sumממשו את הפונקציה 

 .𝑘במטריצת הספירלה מסדר 
 

𝑘את סכום האלכסונים של מטריצת הספירלה מסדר  PDF-בנוסף, רשמו בקובץ ה = 100001 
 

𝑘הנחיה מחייבת: בהתן הקלט  =  הפונקציה צריכה לסיים לרוץ בזמן קצר )לא יותר משניה(. 100001
 

 דוגמאות הרצה:
>>> spiral_sum(3) 

25 

>>> spiral_sum(5) 

101 
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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  (18, שקף 5b במצגת  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 # single multiplication 

        a = a * a # single multiplication 

        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: 

 . צוג ללא אפסים מובילים(י)בי 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 
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 : 𝑎𝑏%𝑐מחשבת את  a, b, cשבהינתן   modular exponentiationמימוש שראינו בכיתה עבור להלן ה .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדרך מעט שונה  𝑎𝑏%𝑐מחשבת את  a, b, cשבהינתן   modpower_new השלימו בקובץ השלד את הפונקציה

 passתוכן הפונקציה נמצא בקובץ השלד בהערה. עליכם להסיר את הפקודה . modpowerמאשר זו של 

להשלים את השורות החסרות בלבד. בקוד אותו סימני ההערות מהקוד ושבראשית הפונקציה, להסיר את 

 אתם משלימים אין לבצע פעולות מודולו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

def modpower_new(a, b, c): 

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

        assumes b is nonnegative integer  """ 

    result = 1 # a**0 

    while b > 0: 

        if b % 3 == 0: 

            result = (__________________________) % c 

            a = (______________________________) % c 

        if b % 3 == 1: 

            result = (__________________________) % c 

            a = (______________________________) % c 

        if b % 3 == 2: 

            result = (__________________________) % c 

            a = (______________________________) % c 

        b = b // _______ 

     return result 

 

def modpower(a, b, c): 

    """ computes a**b modulo c, using iterated squaring  

   assumes b is a nonnegative integer """ 

    result = 1 

    while b > 0: 

        if b % 2 == 1: 

            result = (result * a) % c 

    a = (a * a) % c 

        b = b // 2 

    return result 
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 3שאלה  

 במימוש פעולות אריתמטיות על מספרים ביצוג בינארי. בשאלה זו נעסוק 
 

 להלן מספר הערות והנחיות התקפות לכלל הסעיפים בשאלה:
 

 " בלבד. 1"-" ו0לאורך השאלה נייצג מספרים בינאריים באמצעות מחרוזת המכילה את התווים " •

. בפרט, אין ראו לכל בסיס אח לאורך השאלה אין לבצע המרה של אף מספר בינארי לבסיס עשרוני •
 .3מתרגול  convert_baseשל פייתון או בפונקציה  bin-ו intות להשתמש כלל בפונקצי

לאורך השאלה, ניתן להניח כי מחרוזת הניתנת כקלט היא "תקינה", כלומר, מכילה אך ורק את התווים  •
 (.0ת המספר " אשר מייצגת א0" )מלבד המחרוזת "1", וכי התו השמאלי ביותר במחרוזת הוא "1"-" ו0"

" 0בפרט, מחרוזת למספר שאינו אפס לא תכיל אפסים מובילים והמחרוזת המייצגת את אפס תכיל "
 יחיד.

לכל פונקציה בשאלה אשר מחזירה כפלט מחרוזת בינארית יש לוודא כי המחרוזת תקינה על פי ההגדרה  •
 (.ניםתקי ”0“-ו ”100“ אינם תקינים ואילו הפלטים ”000“-ו ”0100“ יםהקודמת. )למשל, הפלט

שליליים בלבד. בפרט, ניתן להניח כי המחרוזות הבינאריות -לאורך השאלה נעבוד עם מספרים אי •
 שליליים בלבד.-הניתנות כקלט לפונקציות השונות מייצגות מספרים אי

ספרות צריכה להסתיים בזמן קצר )לכל  10-20הרצה של הפונקציות בשאלה על מחרוזות באורך של  •
 היותר שניה(.

 
 סעיף א'

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

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

 .1הבינארי לאחר תוספת של 

 דוגמאות הרצה:

>>> inc("0") 

'1' 

>>> inc("1") 

'10' 

>>> inc("101") 

'110' 

>>> inc("111") 

'1000' 

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

'1001' 
 

 ((:carryלהלן המחשה של אלגוריתם החיבור של מספרים בינאריים )בדומה לחיבור מספרים עשרוניים עם נשא )

          1   (carried digits) 

        1 0 1 (binary) 

+           1 

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

=       1 1 0 
 

 

 : יש לממש את האלגוריתם בהתאם להמחשה: ישירות באמצעות לולאות.הנחיה

 

 סעיף ב'
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)גדול או מחרוזת המייצגת מספר טבעי ( אשר מקבלת decrement)קיצור של  dec(binary)ממשו את הפונקציה 

בכתיב בינארי )כלומר מחרוזת המורכבת מאפסים ואחדות בלבד(. הפונקציה תחזיר מחרוזת המייצגת ( 1שווה ל 

  .1של  חיסורהמספר הבינארי לאחר את 

 : הערות

 .לפונקציה " לא תינתן כקלט0ניתן להניח שהמחרוזת " •

 דוגמאות הרצה:

>>> dec("1") 

'0' 

>>> dec("101") 

'100' 

>>> dec("100") 

'11' 

>>> dec(dec("100")) 

'10' 
 

 

 

 סעיף ג'

אשר מקבלת שתי מחרוזות המייצגות מספרים טבעיים בכתיב בינארי  sub(bin1, bin2)ממשו את הפונקציה 

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

. כמו בסעיף הקודם: מחרוזת שמייצגת מספר בינארי לא תכיל אפסים מובילים bin1-מ bin2 מחיסורהמתקבל 

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

 .bin1למספר  קטן או שווה bin2המספר הניחו )אין צורך לבדוק זאת( כי 

 דוגמאות הרצה:

>>> sub('10', '0') 

'10' 

>>> sub('0', '0') 

'0' 

>>> sub('1000', '11') 

'101' 

 

 

 .מהסעיף הקודם decלקרוא לפונקציה  sub: על הפונקציה הנחיה

 

 סעיף ד'

בכתיב בינארי מקבלת שתי מחרוזות המייצגות מספרים טבעיים  אשר leq(bin1, bin2)את הפונקציה  ממשו

𝑏𝑖𝑛1אם  Trueהפונקציה תחזיר  )כלומר מחרוזות המורכבת מאפסים ואחדות בלבד(. ≤ 𝑏𝑖𝑛2 ו-False .אחרת 

 דוגמאות הרצה:

>>> leq("1010","1010") 

True 

>>> leq("1010","0") 
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False 

>>> leq("1010","1011") 

True 

 ניתן להשתמש בפונקציות מהסעיפים הקודמים.: הנחיה

 

 סעיף ה'

בכתיב בינארי מקבלת שתי מחרוזות המייצגות מספרים טבעיים  אשר div(bin1, bin2)את הפונקציה  ממשו

-ב bin1הפונקציה תחזיר את תוצאת החלוקה בשלמים של  )כלומר מחרוזות המורכבת מאפסים ואחדות בלבד(.

bin2  כלומר, אם(int1, int2  הם משתנים מטיפוסint  שערכם הוא ערכם העשרוני שלbin1 ו-bin2  ,בהתאמה

 .int1 // int2הפונקציה תחזיר את הייצוג הבינארי של 

 דוגמאות הרצה:

>>> div("1010", "10") 

'101' 

>>> div("1010", "11") 

'11' 

>>> div("10001", "1") 

'10001' 

>>> div("11001","100") 

'110' 

 ".0איננו " bin2ניתן להניח כי  להשתמש בפונקציות מהסעיפים הקודמים.ורצוי ניתן : הנחיה
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 4שאלה  

1שמקיים  𝑘 ומספר טבעי  𝑛באורך   𝑠הינתן מחרוזת  לא ריקה ב ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 נרצה לדעת האם ,𝑠  מכילה תת

 שחוזרת על עצמה. 𝑘מחרוזת רצופה באורך 

𝑠למשל המחרוזת  = "𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎"  3מכילה תת מחרוזת באורך ( שחוזרת עצמה"aba" אבל לא מכילה תת מחרוזת )

 .4כזו באורך 

לא ריקה ומספר  sשמקבלת מחרוזת  has_repeat1(s, k)השלימו בקובץ השלד את מימוש הפונקציה  .א

שחוזרת על עצמה, אחרת מחזירה  kמכילה תת מחרוזת רצופה באורך  sאם  True ומחזירה 𝑘טבעי 

False.אין צורך לבדוק את תקינות הקלטים שהפונקציה מקבלת . 

 n'( שיכיל לכל היותר וכו setבמימושכם עליכם להשתמש בזיכרון עזר מסוג אוסף )למשל רשימה, 

 להשתמש בלולאה מקוננת )לולאה בתוך לולאה(. . בנוסף, איןsהינו אורך המחרוזת  nאיברים, כאשר 

שפועלת בדומה לפונקציה מסעיף א'.  has_repeat2(s, k)השלימו בקובץ השלד את מימוש הפונקציה  .ב

 בשונה מהמימוש הקודם הפעם אין להשתמש בזיכרון עזר כנ"ל, אך מותר להשתמש בלולאה מקוננת. 

 

 

 

 5שאלה  

+𝑅:ℕנגדיר את פונקצית ההקראה  → {′0', …′  שמתאימה למספר חיובי מחרוזת מספרים באופן הבא: ∗{'9

 "1"הוא  𝑅(1)הערך של  •

𝑛עבור  𝑅(𝑛)הערך של  • > 𝑅(𝑛מתקבל באופן הבא: נחשב את  1 − , וכעת "נקריא" את ספרותיו (1

חר מכן את הספרה, שרשור משמאל לימין כאשר לכל רצף ספרות זהות נקריא קודם את אורך הרצף ולא

 .𝑅(𝑛)יהיה הערך של משמאל לימין "ההקראות" 

 נדגים כעת חישוב של מספר ערכים נוספים של הפונקציה לשם הבהרה:

𝑅(2) האיבר הבא הוא  • =  ".1של  1נקרא בתור "מופע באורך  𝑅(1)ואת  הואיל "11"

𝑅(3) אחריו מופיע  • =  ".1של  2באורך "מופע  נקרא בתור 𝑅(2)ואת  הואיל "21"

𝑅(4)לאחר מכן יופיע  • = של  1, מופע באורך 2של  1נקרא בתור "מופע באורך  𝑅(3)ואת  הואיל "1211"

1" 

𝑅(5)כדוגמא אחרונה,  • = , מופע באורך 1של  1נקרא בתור "מופע באורך  𝑅(4)ואת  הואיל "111221"

 "1של  2, מופע באורך 2של  1

 וכן הלאה... •

𝑛שר מקבלת כקלט שלם חיובי א readingממשו את הפונקציה  ≥  .𝑅(𝑛)ומחזירה את המחרוזת  intמטיפוס  1

,′0′}על הפונקציה להחזיר מחרוזת מעל הא"ב  –שימו לב  ′1′, … ,  strולא מספר )כלומר, טיפוס הפלט הוא   {′9′

 (.intולא 

 

 הנחיה: אין להשתמש בספריות חיצוניות במימוש הפונקציה.
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 דוגמאות הרצה:

>>> for i in range(1, 6): 

 print(reading(i)) 

 

  

1 

11 

21 

1211 

111221 

 6שאלה  

 מהו תמחשב)כולל(  9-ל 1בין  kומספר שלם  nשלילי כלשהו -בהינתן מספר שלם איש פונקציה נכתובזו  בשאלה

 . )ללא שארית( k-אשר כל ספרה בו מתחלקת בn -בשל ספרות  מקסימלישל רצף  האורך

 k, האורך המקסימלי של רצף  ספרות שמתחלקות ב k=2ופרמטר  n=23300247524689למשל עבור המספר 

שמתחיל באינדקס  2468והרצף   3שמתחיל באינדקס  0024)ישנם שני רצפים שמתאימים לאורך זה: הרצף  4הוא 

9.) 

 .0האורך המקסימלי הינו  k-במקרה שהמספר אינו מכיל ספרות שמתחלקות ב

)הרצף  3הוא  kרצף ספרות שמתחלקות ב של המקסימלי, האורך   k=3ופרמטר  n=1630860נוספת עבור  דוגמא

 (.1מתחיל באינדקס  630

מתחיל  08)הרצף  2הוא  kב שמתחלקות ספרות רצף של המקסימלי   האורך, k=8ופרמטר  n=1630860 ועבור

 (.3באינדקס 

 שבקובץ השלד על פי ההנחיות לעיל. max_div_seq(n,k)ממשו את הפונקציה 

לא  1-מאחר ש k = 2איננו תקין עבור  122, כלומר, הרצף k-שימו לב כי על כל ספרה ברצף להתחלק ב: ההער

 ללא שארית 2-מתחלק ב

 
בסיום  שמופיעה כבר בקובץ השלד. ו לפונקציהייקלט k<=9=>1שלילי והשלם -השלם האי: המספר הנחיות

 הרצף המקסימלי. אין צורך לבדוק את תקינות הקלטים, הניחו כי הם תקינים.יוחזר האורך 

 :ת הרצהאודוגמ

>>> max_div_seq(23300247524689, 2) 

4 

>>> max_div_seq(1357, 2) 

0 
 

 סוף.


