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ה יתחת התיקי, המופיעות באתר הקורסהעבודה וההגשה ראו בעיון את הנחיות יק
assignments .פסילת התרגיל/  חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 

 
  מילוליות תוגשנה בקובץ  ותשאללתשובותpdf יחיד. 

 

  מימושים לפונקציות יש להוסיף לקובץ השלד(skeleton4.py) אשר מצורף לתרגיל זה.  

 .pyעם סיומת  ,הז שלכם לפני ההגש"קובץ למספר תהלשנות את שם  זכרו
 
 012345678הוא  השל הזהותעודת שמספר ת יתסטודנט. שני קבצים בלבד עליכם להגיש 

 .py.012345678 -ו pdf.012345678תגיש את הקבצים 

 

 אלא אם , בכל השאלות ניתן להניח כי הקלטים לפונקציות אותן התבקשתם לממש חוקיים
 .צוין אחרת במפורש

 
  יםוברור יםקולע ,יםתמציתיתשובות מילוליות והסברים צריכים להיות. 

 :כפולה המטרלהנחיה זו 

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

גם אך  ,ללא פרטים חסרים מצד אחד, הבעת טיעונים באופן מתומצת ויעילתרגל כדי ל .2
 . ובכלל זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. ללא עודף בלתי הכרחי מצד שני
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 6שאלה 

אשר מוצאות את ערך בשאלה זו ננתח ונשווה את הסיבוכיות של מספר פונקציות רקורסיביות 
 .האיבר המקסימלי ברשימה

 
מקבלות הן  .7פגשנו בתרגול  ,max2ו  max1 ,שתי הפונקציות הרקורסיביות הראשונותאת . 1

הקריאה הרקורסיבית . בנוסף לרשימה שני אינדקסים אשר תוחמים את אזור החיפוש הרלבנטי
 :max_listהראשונה מתבצעת מתוך פונקצית המעטפת 

 
def max1(L,left,right): 

    if left==right: 

        return L[left] 

    return max(L[left], max1(L,left+1,right)) 

 

def max2(L, left, right): 

    if left==right: 

        return L[left] 

    mid = (left+right)//2 

    l = max2(L, left, mid) 

    r = max2(L, mid+1, right)     

    return max(l,r) 

 

def max_list(L): 

    return max1(L,0,len(L)-1)# or max2(L,0,len(L)-1) 

 

 :עבור כל אחת מהפונקציות, על הניתוח לכלול. max2ושל  max1נתחו את הסיבוכיות של 
העץ יכיל צומת עבור כל . nציור של עץ רקורסיה סכמטי עבור קריאה על רשימה באורך  .א

ומעליו , בתוך הצומת רשמו את אורך הרשימה עליה בוצעה הקריאה. קריאה רקורסיבית
מספר הפעולות שמבצעת הקריאה כפונקציה על  (…)Oבמונחי חסם אסימפטוטי הדוק 

 .nכפונקציה של  ציינו מהו עומק עץ הרקורסיה. nשל 

אות לנוסחאות דוגמ) הפונקציהזמן הריצה של עבור  (נוסחה רקורסיבית) נוסחת נסיגה .ב
 (.11במצגת שיעור  34ו  34בשקפים תוכלו למצוא מסוג זה 

זמן הריצה של על  (…)Oחסם אסימפטוטי הדוק במונחי  מהווהחישוב פונקציה ש .ג
 .nכפונקציה של הפונקציה 

 ?אסימפטוטית מבחינה יעילה יותר אשר תהיה  maxהאם ניתן לממש פונקצית  .ד
 
 :כעת נבחן שתי פונקציות רקורסיביות נוספות אשר מוצאות אבר מקסימלי ברשימה. 2

def max11(L):  

    if len(L)==1: 

        return L[0] 

    return max(L[0], max11(L[1:])) 

 

def max22(L):  

    if len(L)==1: 

        return L[0] 

    l = max22(L[:len(L)//2]) 

    r = max22(L[len(L)//2:])     

    return max(l,r) 
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, עץ רקורסיה וגובהו) max22ועבור  max11עבור ' בצעו ניתוח זהה לזה שביצעתם בסעיף א
 (.חישוב חסם אסימפטוטי, נוסחת נסיגה
את יעילותן של הפונקציות הללו לזו של הפונקציות ( שלושה משפטים-ובשניים)השוו במלים 

 .הסבירו מאיזה פרט במימוש הוא נובע, הבדלאם קיים . 'מסעיף א
 

 :הנחיות הגשה
 .pdfרשמו בקובץ ה  2ו  1את התשובות לסעיפים 
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 2שאלה 
 

 .בשאלה זו נממש פונקציות שפועלות על מחרוזות באופן רקורסיבי
ולכן נטיל על המימושים מספר מגבלות אשר ימנעו , הכוונה היא לתרגל חשיבה רקורסיבית

 .םטריוויאליים או ילא רקורסיביאפשרות של פתרונות 
 

 .להשתמש ברקורסיה בכל הסעיפים חובה
ר שא ,ניתן לממש את הפונקציות המבוקשות כפונקציות רקורסיביות או כפונקציות מעטפת

 1בשאלה  max_listראו לדוגמה )אך אינן רקורסיביות בעצמן  רקורסיביותקוראות לפונקציות 
 (.14מהרצאה  queensוהפונקציה , בתרגיל זה

 
 להשתמש ב סורבכל הסעיפים א

 לולאות ( מכל סוג שהוא– for  אוwhile)  

  של פייתוןמובנות פונקציות 

  האופרטורin  שלPython ( למשל“x” in “abcd”) 
 

 ,אלא אם צוין במפורש אחרת, בכל הסעיפים מותר
  (השוואה, לוגיים, אופרטורים מתמטיים)להשתמש באופרטורים שונים 

  עם   מחרוזתלאנדקס לתוך] [ 
  לבצעslicing  מחרוזתעל 
 

 .בהם אסור להשתמשבחלק מהסעיפים מוזכרים פונקציות או אופרטורים נוספים 
 

 .0שימו לב שהמחרוזת הריקה היא מחרוזת חוקית שארכה 
 

  שחתימתה ממשו פונקציה .1
compare(s1,s2) 

 .בהתאמה, אם המחרוזות זהות או שונות Falseאו  Trueאשר מקבלת שתי מחרוזות ומחזירה 
לבצע השוואות  מותר; ==מחרוזות באמצעות האסור לבצע השוואה ישירה בין שתי בסעיף זה 

 .בין תווים בודדים
 
דוגמאות . מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה הזה פלינדרום היא מחרוזת אשר נקראת באופן .2

 .הן פלינדרומים טריוויאלים 1המחרוזת הריקה ומחרוזת שארכה . "xx" ,"bob: "לפלינדרומים
 שחתימתה ממשו פונקציה

is_palindrom(s) 

 .בהתאמה, אם המחרוזת היא פלינדרום או לא Falseאו  Trueאשר מקבלת מחרוזת ומחזירה 
לבצע השוואות בין  מותר; ==אסור לבצע השוואה ישירה בין שתי מחרוזות באמצעות בסעיף זה 

 .'שמימשתם בסעיף א compareכמו כן אסור להשתמש בפונקציה  .תווים בודדים
 
 פונקציה שחתימתה ממשו .4

char_first_index(s,c) 

יוחזר , sאינו מופיע ב  cאם . sבמחרוזת  cאשר מחזירה את האינדקס של המופע הראשון של התו 
None. 

 ,2תחזיר  char_first_index("aabcb","b")הקריאה, לדוגמה
 .Noneתחזיר  char_first_index("","x") והקריאה

 
 ממשו פונקציה שחתימתה .3

any_char_present(s1,s2) 

ואחרת , s1מופיע ב  s2אם לפחות אחד התוים ב  Trueאשר מקבלת שתי מחרוזות ומחזירה 
False. 

 ,Falseתחזיר  any_char_present("adsf","")הקריאה , לדוגמה
 .Trueתחזיר  any_char_present("a","sfgserta")והקריאה 
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 .אינה המחרוזת הריקה s1בסעיף זה ניתן להניח כי 
 

ללא ) יחידה לולאהאלא באמצעות , ללא שימוש ברקורסיה 4ממשו את הפונקציה מסעיף . 5
כל יתר המגבלות שהטלנו על המימוש עודן בתוקף גם בסעיף . (לולאות נוספות שמקוננות בתוכה

 חתימת הפונקציה היא .זה
char_first_index_it(s,c) 

מאפשרת המרה פשוטה של הרקורסיה ' ג-'איזו תכונה של הפתרון הרקורסיבי בסעיפים א
 ?בלולאה יחידה לאיטרציה 

 בפונקציה חדשה שחתימה ,ללא שימוש ברקורסיה 3ממשו גם את הפונקציה מסעיף 
any_char_present_it(s1,s2) 

מאיזו תכונה של  –ואם לא , ם הפתרון האיטרטיבי במקרה זה פשוט באותה מידהאהסבירו 
 .המבנה הרקורסיבי נובע ההבדל

 
 :הנחיות הגשה

 .בקובץ השלד יש להשלים 1-5את מימושי הפונקציות מסעיפים 
 .pdfרשמו בקובץ ה  5את התשובה המילולית לסעיף 
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 2שאלה 
 

 . choose_sets(lst, k)בשאלה זו עליכם לכתוב את הפונקציה הרקורסיבית 

ומחזירה רשימה המכילה את כל , kומספר שלם  lstהפונקציה מקבלת רשימה של איברים 
את , כלומר. ללא חשיבות לסדר האיברים ,lstשניתן ליצור מאיברי  kהרשימות השונות באורך 

ניתן להניח . ללא חשיבות לסדר הבחירה, lstאיברים מתוך הרשימה  kכל האפשרויות לבחור 
 .שאין איברים שחוזרים על עצמם, כלומר, יחודיים lstשאיברי הרשימה 

 :שימו לב

  אפשרויות השונות לבחור את כל הממש  לייצר םמעונייניכאן אנוk ולא רק , איברים
 . אפשרויות כאלו ישכמה  למצוא

 וכל אחת מהרשימות הללו הינה בדיוק באורך , הוא רשימה של רשימות מוחזרהערך הk . 

  חשוב אינוסדר הרשימות בתוך רשימת העל. 

 לדוגמא. ואסור שיהיו כפילויות, חשוב אינו רשימה-הסדר הפנימי בכל תת, כאמור ,
 .[3,2,1]ימה שקולה לרש [1,2,3]הרשימה 

 :הנחיה

  באורך  רשימותה-כל תתניתן לקבל אתk הרשימות שמכילות את -י איסוף של כל תת"ע
 .הרשימות שאינן מכילות את האיבר הראשון ברשימה-האיבר הראשון ברשימה וכל תת

  (.תנאי ההתחלה)שימו לב לערך ההחזרה של מקרה הבסיס 

  0-איברים ברשימת הקלט ואין חזרות של  –ניתן להניח כי הקלט תקין≤k≤n  הוא מספר
 .lstהוא אורך הרשימה  nכאשר , שלם

  :דוגמאות הרצה
>>> choose_sets([1,2,3,4], 0( 

 ]][[  

 

>>> choose_sets([1,2,3,4], 2( 

 [[2 ,1] ,[3 ,1] ,[4 ,1] ,[3 ,2] ,[4 ,2] ,[3 ,4]]  

 

>>> choose_sets([1,2,3,4], 4( 

[[1 ,2 ,3 ,4]]  

 

>>> choose_sets(['a','b','c','d','e'], 4( 

[['d', 'c', 'b', 'a'], ['e', 'c', 'b', 'a'], ['d', 'e', 

'b', 'a'], ['c', 'd', 'e', 'a'], ['b', 'c','d', 'e']] 

 
 :הנחיות הגשה

  .השלימו את מימוש הפונקציה בקובץ השלד
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 4שאלה 

משחק לוח לשני שחקנים אשר גורעים , (!Munch) !זלולהוצג המשחק ( 13הרצאה )בשיעור 
 ,בין השאר, זהו. בזה אחר זה קוביות מתוך טבלת שוקולד על פי חוקים מוסכמים מראש( זוללים)

השחקן המפסיד הוא זה אשר נאלץ ! הזלילה אינה מומלצת: משחק עם מסר חינוכי אקטואליגם 
 "צחוןיאסטרטגית נ"קיימת שהוכחה לכך  נו בהרצאהראי. האחרונה ת השוקולדלבלוע את קובי

, משחק היטב( זה שמשחק ראשון)שאם השחקן הפותח  פירוש הדבר הוא. עבור השחקן הפותח
קיום  מבטיחהנזכיר כי ההוכחה . ללא תלות במהלכי המשחק של השחקן היריב, מובטח כי ינצח

על מנת שעל השחקן הפותח לבצע  למשל מהו הצעד הראשון)אך לא מהי , אסטרטגית ניצחון כזו
  (.לזכות

 
פ "ע, קונפיגורציה) ברגע נתון של המשחק לוח חוקי מצבבשאלה זו נממש פונקציה אשר מקבלת 

 צחוןיובודקת האם עבור השחקן אשר תורו לשחק כעת קיימת אסטרטגית נ ,(המינוח מההרצאה
או  Trueהפונקציה תחזיר  .(כלומר האם ינצח אם ישחק היטב מכאן והלאה)מקונפיגורציה זו 

:False בהתאמה, לשחקן הנוכחי צחוןיאם קיימת או לא קיימת אסטרטגית נה. 
 

כי הוכחנו שלשחקן הפותח קיימת ) Trueהפונקציה תחזיר  ,עבור לוח במצב ההתחלתי, לדוגמה
ועבור לוח שנותרה בו רק הקוביה האחרונה הפונקציה , (בראשית המשחק צחוןיאסטרטגית נ

 (.הזוהמורעלת רו לשחק חייב לבלוע את הקוביה כי השחקן שתו) Falseתחזיר 
 

שבאינדקס  mרשימה באורך ייצוג זה הוא . קומפקטי ייצוגבמצב הלוח הנוכחי מועבר לפונקציה 
שימו לב שעבור מצב לוח חוקי זו חייבת  .בטבלה iה  הגובה הנוכחי של הטורשלה מופיע  iה 

כלומר ייתכנו אברים עוקבים בעלי ערך , ממש יורדתאבל לא ) יורדתלהיות סדרה מונוטונית 
 (.זהה

, [3,3,3,3]הוא  m=4, n=3הייצוג הקומפקטי של מצב המשחק ההתחלתי של לוח בגודל , לדוגמה
 :וכך נראה הלוח

 
 

   2  
 

1שורה      
 

   0  
 

 עמודה    
 0 1 2 3 

    

[3,3,3,3] 

 
הקוביות שצבועות בלבן הן אלו שכבר )עשוי הלוח להראות כך , בשלב מתקדם יותר של המשחק

:ולקבל את הייצוגים הבאים, (נגרעו  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 [2,2,2,2] [3,2,1,1] 
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 :אשר מקבלת שלושה פרמטרים win(n,m,hlst) ממשו את הפונקציה שחתימתה היא. 1
n – גובה טבלת השוקולד 

m – רוחב טבלת השוקולד 
hlst – ייצוג קומפקטי של מצב הלוח הנוכחי 

אין לו  אם False  ו ,אם לשחקן שתורו לשחק כעת יש אסטרטגית נצחון Trueומחזירה 
 .אסטרטגית ניצחון

ראו דוגמה )או פונקצית מעטפת של פונקציה רקורסיבית , על הפונקציה להיות רקורסיבית
 (.של תרגיל זה 1לפונקצית מעטפת בשאלה 

 .memoizationב ין להשתמש בסעיף זה א
קריאה הגדול ביותר עבורו ה nערך מהו : ורשמו בדקו ,הריצו את הפונקציה על קלטים שונים

 :הבאה לפונקציה שכתבתם
win(n, n+3, [n]*(n+2)+[n-1]) 

 (אשר הפינה הימנית העליונה שלה כורסמה n-by-(n+3)בגודל  טבלה מלאהכלומר קריאה על )
 ?על המחשב שלכםלכל היותר  דקהתוך  Falseאו  Trueמחזירה 

 
ממשו את השכלול בפונקציה . memoizationכך שתכלול  1שכללו את הפונקציה מסעיף . 2

קריאה הגדול ביותר עבורו ה nערך מהו ורשמו שוב בדקו . win_memo(n,m,hlst)שחתימתה 
  :לפונקציה שכתבתםהבאה 

win_memo(n, n+3, [n]*(n+2)+[n-1]) 

 ?על המחשב שלכםתוך דקה לכל היותר  Falseאו  Trueמחזירה 
 

 :הנחיות הגשה
 .השלימו בקובץ השלד 2ו  1את מימושי הפונקציות מסעיפים 

  .pdfרשמו בקובץ ה  2ו  1את התשובות המילוליות לסעיפים 
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 :שאלה 

בפעולות וספציפית , שלמיםמספרים בסיבוכיות של פעולות אריתמטיות על בשאלה זו נעסוק 
 .וגם בקצת סטטיסטיקה, אריתמטיות מודולו מספר ראשוני

 
 p לוומוד gשל ( order)הסדר .        ראשוני ו pשני מספרים טבעיים כך ש  pו  gיהיו 

נשים לב שמהמשפט הקטן של פרמה .            עבורו iמוגדר כמספר הטבעי הקטן ביותר 
 .שכזה אכן קיים מספר טבעיולפיכך ,             מתקיים   gנובע כי לכל 

 .p-1שהסדר שלהם הוא  gקיימים  אכן pראשוני  לכלכי  ,עוד ידוע
; אתם מוזמנים לוודא זאת על הראשוני החביב עליכם) 2הוא  g=p-1נעיר כי הסדר של , לבסוף

 (.של השאלה 2עובדה זו תהיה שימושית בסעיף 
 
 :pמודולו  gהפונקציה הבאה מחשבת את הסדר של מספר נתון . 1
 

def order(g,p): 

   """ computes the order of g modulo a prime, p """ 

   if g<1 or g>p-1: 

       return str.format("g={} is out of range", g) 

   elif not is_prime(p): 

       return str.format("{} is not a prime", p) 

   else: 

       current_power=g 

       exponent=1 

       while current_power != 1: 

           current_power= (current_power * g) % p 

           exponent+=1 

       return exponent 

 

 
 :תחת ההנחות הבאות

 p  הוא מספר בןn  (          כלומר)ביטים 
         
  חישוב מכפלה של שני מספרים בניn ביטים מודולו p - או בפייתונית ,        - 

 פעולות על ביטים      דורש 
, בתרחיש הטוב ביותר ובתרחיש הגרוע ביותר הפונקציהמהו מספר הפעולות על ביטים שתבצע 

וב״תרחיש רע״ , g״ של נוח במיוחדב״תרחיש טוב״ הכוונה היא לריצה על ערך ״)?  nכפונקציה של 
אלא רק את אלא שמתרחשות במהלך מכפלות , אין צורך לספור את כל הפעולות(. ״נוחלערך ״לא 

 .pמודולו 
 ?שהאלגוריתם יעיל האם הייתם אומרים , בהתבסס על תשובותכם

 
 safe)כזה ״ראשוני בטוח״  pנקרא ל . ראשוני qעבור  p = 2q+1ראשוני וגם ש  pנניח ש  .2

prime .) וגםאלגנטים חבורות שהם גם מתורת הבאמצעות שיקולים )במקרה זה אפשר להראות 
או   :גדולים הוא אחד משני מספרים gאז הסדר של  ,p-1-מ וגם 1-שונה מ g שאם, (אלמנטריים

גדול מאוד פרט למקרים הטריויאליים  היותו) gהתכונה הזו של הסדר של .         או    
g=1 או g=p-1 )לוגריתם הבדידת היהיא שהופכת את בעי (discrete log)  מודולוp  לקשה בטוח

 שראינו בשיעור Diffie Hellmanבפרוטוקול  pבטוח לתפקיד ראשוני בחרנו  ולכן, במיוחד
 .('בשנה ג" מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית"אתם מוזמנים לקחת את הקורס , לפרטים נוספים)
 

השלימו את קטע . מספר ראשוני בטוחנתון מודולו  gבסעיף זה נממש פונקציה שמחשבת סדר של 
אשר הגרסה החסרה שלה מופיעה גם , order_safe_primeעשו זאת בגוף הפונקציה ) הקוד הבא

, nלהיות פולינומיאלי ב צריך ובפרט מספר הפעולות , על הפונקציה להיות יעילה. ( בקובץ השלד
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 .pמספר הביטים של 
 

def order_safe_prime(g,p): 

   """ computes the order of g modulo a safe prime, p """ 

   if g<1 or g>p-1: 

       return str.format("g={} is out of range", g) 

   elif not is_prime(p): 

       return str.format("{} is not a prime", p) 

   q=(p-1)//2 

   if not is_prime(q): 

       return str.format("q={} is not a prime", (p-1)//2) 

   else: 

       if g==1: 

           return 1 

# add the rest of the code here 

 

 
 :ענו על השאלות הבאות, בנוסף
מהו מספר הפעולות שתבצע הפונקציה במקרה הטוב ביותר ובמקרה , ראשוני בטוח נתון pעבור 

, gב״תרחיש טוב״ הכוונה היא לריצה על ערך ״נוח במיוחד״ של ) nכפונקציה של , הגרוע ביותר
 ? (gשל " וב״תרחיש רע״ לערך ״לא נוח

מדדו . שונים gעם ערכי                 על הראשוני הבטוח order_safe_primeהריצו את 
הסבירו בקצרה האם לדעתכם ניתן לחשב את סדר המספר . ורשמו את זמני הריצה שקיבלתם

  .gאותם ערכי עבור  1מסעיף  orderבאמצעות הפונקציה 
 
 התממשו פונקציה שחתימ. 4

stats_ord_secure(p,times=10000) 
 בתחום gערכי  timesבאקראי  דוגמת, timesושלם חיובי  pאשר מקבלת כפרמטר ראשוני בטוח 

ים מתוך אלה -gהראשון הוא פרופורצית ה : שני מספריםובו  tupleומחזירה ,        
ים מתוך אלה שנבדקו -gוהשני הוא פרופורצית ה , p-1הוא  pשנבדקו שהסדר שלהם מודולו 

 .        הוא pשהסדר שלהם מודולו 

 .אין צורך לוודא זאתוהוא אכן ראשוני בטוח  pניתן להניח כי 
 

 :דגימות times=10000הריצו את הפונקציה שכתבתם על הראשוניים הבטוחים הבאים עם 
               .א

                .ב
                .ג

 pים שהסדר שלהם מודולו  gת ה ישער מהי פרופורציל וכלוהאם ת, בעקבות הרצות אלו
 ? p-1 שווה 
 

 
 :הנחיות הגשה

 .השלימו בקובץ השלד 4ו  2את מימושי הפונקציות מסעיפים 
 .pdfרשמו בקובץ ה  4ו  2, 1את התשובות המילוליות לסעיפים 

 
 
 

 .סוף


