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 5523:שעה ב (ראשון)יום  במאי 1 להגשה עד - 4מספר תרגיל בית 

 

 
 

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

 
 :הגשה

  תשובותיכם יוגשו בקובץpdf  ובקובץpy לה.בהתאם להנחיות בכל שא 

  השתמשו בקובץ השלדskeleton4.py  כבסיס לקובץ הpy .אותו אתם מגישים 
 .pyלא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, עם סיומת 

 

  הקבצים שיש להגיש הם  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנטית שמספר ת"ז שלה הוא
hw4_012345678.pdf  ו- hw4_012345678.py. 

 
  תקין, אלא אם צוין במפורש אחרת.הינו לתכנית / לפונקציות בכל השאלות ניתן להניח כי הקלט 

 

 .תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים, קולעים וברורים 
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 1שאלה 

 ברשימה.לחישוב מקסימום בשאלה זו ננתח ונשווה את הסיבוכיות של מספר פונקציות רקורסיביות 

ניתחנו את סיבוכיות והרקורסיה  ציציירנו את ע, ואף 6, פגשנו בתרגול max2ו  max1הבאות,  הגרסאותאת שתי 
 שלהן: הזמן

 def max1(L):  

   if len(L)==1: 

        return L[0] 

    return max(L[0], max1(L[1:])) 

 

def max2(L):  

    if len(L)==1: 

        return L[0] 

    l = max2(L[:len(L)//2]) 

    r = max2(L[len(L)//2:])     

    return max(l,r) 

 

מקבלת בנוסף . פונקציה זו slicing, אך הפעם ללא max1 -, שהיא גרסה הדומה לmax11להלן הפונקציה  .א

שני אינדקסים אשר תוחמים את אזור החיפוש הרלבנטי. הקריאה הרקורסיבית הראשונה  Lלרשימה 

 :max_list11קצית המעטפת מתבצעת מתוך פונ

def max11(L,left,right): 

    if left==right: 

        return L[left] 

    return max(L[left], max11(L,left+1,right)) 

 

def max_list11(L): 

    return max11(L,0,len(L)-1) 

 
ביר לפונקציה אך ורק את השימוש במנגנון כזה של פונקצית מעטפת מקובל מאוד, ומאפשר למשתמש להע
כזה או אחר )גבולות רקורסיבי הקלט הדרוש )הרשימה עצמה(, ולא פרמטרים נוספים שקשורים לאופן מימוש 

 שמאלי וימני(.
 

 על הניתוח לכלול: .max11של הזמן ואת עומק הרקורסיה נתחו את סיבוכיות 
עץ יכיל צומת עבור כל קריאה . הnעבור רשימה באורך הקריאות הרקורסיביות של עץ סכמטי ציור  .1

חסם לצד הצומת רישמו שמו את אורך הרשימה עליה בוצעה הקריאה, וירקורסיבית. בתוך הצומת ר
 . nכפונקציה של סיבוכיות הזמן של אותו צומת על  (…)Oאסימפטוטי הדוק במונחי 

 .nעומק עץ הרקורסיה כפונקציה של ציון  .2

 .nכפונקציה של  ((…)Oוק במונחי חסם אסימפטוטי הדציון סיבוכיות הזמן ) .3
 
 

)כלומר תבצע חלוקה של הבעיה  max2ותו אופן כמו א, שתעבוד בmax22השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .ב

, max_list22תהיה מתוך  max22 -להראשונה . הקריאה slicingבדיוק לאותן תתי בעיות(, אבל הפעם ללא 
 :כפי שמופיע בקובץ השלד

def max_list22(L): 

    return max22(L,0,len(L)-1) 

 

 עבור 1-3 שביצעתם בסעיף א' ניתוחל בדומה max22  שלהזמן ואת עומק הרקורסיה נתחו את סיבוכיות  .ג

max11. 
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 ,max1, max2, max_list11השלימו את הטבלה הבאה, המציינת את זמני הריצה של ארבע הפונקציות  .ד

max_list22 , עבור רשימות בגודלn=1000, 2000, 4000 "את זמני הריצה מדדו באמצעות מנגנון ה"סטופר .

מההרצאות. זכרו שכדי לקבל תוצאות אמינות עדיף  elapsed, או באמצעות הפונקציה 1שהוצג בתרגיל בית 
, חלק 1000הרקורסיה המקסימלי הינו עומק  שכברירת מחדלמאחר  להריץ מספר גדול של הרצות ולמצע.

באמצעות  5000לנניח יהיה עליכם לשנות את עומק הרקורסיה המקסימלי  רוץ. לכןמהפונקציות לא יצליחו ל

 (.11של הרצאה  )עקבו אחר ההנחיות בשקפים sys.setrecursionlimit(5000)הפקודה 

 
 

Function n = 1000 n = 2000 n = 4000 

max1    

max2    

max_list11    

max_list22    

 

 3, ג3סעיפים אהריצה מ נימתיישבות עם סיבוכיות זממסעיף ד' אות המדידה כיצד תוצ בקצרההסבירו  .ה

 . התייחסו לקצב הגידול של זמני הריצה כתלות בגודל הקלט.(max2 -ו max1)של  מהתרגולו

 
 

 2שאלה 

 בתרגול ראינו את בעיית העודף ואת פתרונה הרקורסיבי. 

 מהתרגול(: change)על הפונקציה מהרצת הפקודה הבאה  ציירו את עץ הרקורסיה אשר מתקבל .א

change(4, [1,2]) 

 

, שתפתור גם היא את בעיית העודף באופן דומה, אך הפעם change_fastהשלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .ב

, מקבלת שני  memoizationלחיסכון בזמן ריצה. הפונקציה, כמו קודמתה ללא  memoizationעם מנגנון של 

 .coins -ו amount –פרמטרים 

 :מהרצת הפקודה הבאה  ציירו את עץ הרקורסיה אשר מתקבל .ג

change_fast(4, [1,2]) 

 .memoizationציירו רק את הקריאות שיווצרו בפועל, לא כולל אלה שנחסכו על ידי ה 
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 3שאלה 

 

 

ועד  0תחנות שממוספרות מ  nאנחנו מטיילים בברזיל ומעוניינים להפליג במורד נהר האמזונס. לאורך הנהר  .א

n-1 ומטרתנו להגיע לתחנה  0. אנחנו נמצאים בתחנהn-1 עבור כל שתי תחנות .j>i>=0,  ניתן להפליג מתחנהi 

 ., כיוון שההפלגה אפשרית רק במורד הזרם(jל  iלא ניתן להפליג מ  j<i)שימו לב: אם  jלתחנה 

, כך ship_prices ההפלגה בין כל שתי תחנות חייבת בתשלום, והמחירים נתונים ברשימת הרשימות

. עלות ההפלגה הכוללת, אם כן, היא סך מחירי ship_prices[i][j]רשומה בתא  jלתחנה  iשההפלגה מתחנה 

 ההפלגות אותן תפסנו כדי להגיע מתחנת המוצא לתחנת היעד.

 :אהי ההפלגה עלות, 4←3←0ועבור נתיב ההפלגה  n=5דוגמה: אם 

 ship_prices[0][3] + ship_prices[3][4] 

 (. 1←2י )כיוון שלא ניתן להפליג בכיוון חוק מסלול אינו 4←1←2←0מנגד, המסלול 

, ומחזירה את מחירו  ship_prices, אשר מקבלת את רשימת הרשימות optimal_cruiseממשו את הפונקציה 

ין כך שא ,len(ship_prices)==n-1. הניחו כי מתקיים n-1לתחנה  0של נתיב ההפלגה הזול ביותר מתחנה 

כפרמטר נפרד לפונקציה. ניתן להניח גם שרשימת הרשימות תקינה, כלומר  nצורך לשלוח את מספר התחנות 

 .j > i >= 0 =< (n-1)מכילה את התא באינדקס המתאים לכל 

 לכלול ממואיזציה.להיות רקורסיבי ו המימושעל הנחיה מחייבת: 

 דוגמאות הרצה:

>>> optimal_cruise([[0, 20, 30], [0, 0, 60]]) 

30 

>>> optimal_cruise([[0, 20, 3000], [0, 0, 60]]) 

80 

 

 הפעם אנחנו מטיילים בצרפת ומעוניינים להפליג במורד הסיין, ומצבנו שונה בשני אופנים: .ב

כיוון ששתינו הרבה יין, אנחנו סובלים ממחלת ים, ולפיכך מסרבים להפליג ברציפות לאורך יותר משני  .1

, i+2או ל  i+1, מותר לנו לתפוס שיוט ל iרות, כאשר אנחנו ממוקמים בתחנה מקטעי שיוט. במלים אח

 אבל לא לתחנות מרוחקות יותר. 

בנוסף, כיוון שאנחנו סטודנטים, איננו נדרשים לשלם עבור ההפלגות עצמן. יחד עם זאת, בכל פעם  .2

קור בשירותים חייב שאנחנו יורדים מהספינה, אנחנו חייבים לבקר בשירותים )מפאת מחלת הים(, והבי

 i: מחיר הביקור בשירותים בתא toilet_pricesבתשלום. מחירי הביקור בשירותים נתונים לנו ברשימה 

.עלות ההפלגה הכוללת, אם כן, הוא סך מחירי הביקור בשירותים בכל התחנות בהן toilet_prices[i]הוא 

 בה עלינו על הספינה הראשונה.  0ביקרנו, מלבד תחנה 
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 :אהי ההפלגה עלות, 4←3←1←0ועבור נתיב ההפלגה  n=5אם  לדוגמה,

toilet_prices[1]+toilet_prices[3]+toilet_prices[4] 

 . חוקי מסלול אינו 4←1←2←0גם הפעם, המסלול 

ומחזירה  toilet_prices, אשר מקבלת את רשימת המחירים optimal_cruise_seasickממשו את הפונקציה 

, כך שאין צורך לשלוח len(toilet_prices)==nגה הזול ביותר. הניחו כי מתקיים את מחירו של נתיב ההפל

 כפרמטר נפרד. nאת מספר התחנות 

 לכלול ממואיזציה.להיות רקורסיבי ו המימושעל הנחיה מחייבת: 

 דוגמאות הרצה:

>>> optimal_cruise_seasick([10, 200, 30, 100]) 

130 

>>> optimal_cruise_seasick([10, 20, 30, 100]) 

120 

 4 שאלה

 .אשר משווה בין מחרוזות comp הרקורסיבית את הפונקציהבשאלה זו נממש 

להשתמש באופרטור ההשוואה בין מחרוזות של פייתון, אבל מותר להשוות תווים בודדים  אסורשלכם פתרון ל

 מתוך מחרוזת.

 לדוגמה, מותר:

s1[i]==s2[i+1], s1[0]==s2[-1] 
 אסור:

s1==s2, s1[2:4]==s2[1:3], s1=="" 
 

, ההשוואה תתן תוצאה זהה a-z( מהא"ב האנגלי lowercaseהמחרוזות מכילות רק אותיות קטנות ) כאשר

 להשוואה של פייתון.

 דוגמאות הרצה:

>>> comp('ab','ab') 
True 

>>> comp('','') 
True 
>>> comp('a','ab') 
False 

 .(a-zמלבד האותיות )שני תווים מיוחדים נוספים אחד מבין להכיל  s1למחרוזת  נרשה בנוסף,

  .s2ים(, והוא מפורש כתו מיוחד, שמתאים לכל תו יחיד ב או יותר פעמ 0יכולה להכיל את התו ׳+׳ ) 1s .א

 דוגמאות הרצה:

>>> comp('+','a') 

True 
>>> comp('+','') 
False 
>>> comp('a+b','axb') 
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True 
>>> comp('a+b','axxb') 

False 

 
או  1תוים באורך  או יותר פעמים(, והוא מפורש כתו מיוחד שמתאים לכל רצף של 0את התו '*' )יכולה להכיל  s1 ב.

 .s2יותר ב 

 דוגמאות הרצה:

 
>>> comp("a*xyz","abcxyz") 
True 
>>> comp("a*","a") 
False 

 הנחיות:

 s2 , אך לא את שניהם.'*'או  '+'אחד מבין שני התוים המיוחדים, לכל היותר מכילה  s1ניתן להניח כי  .1

 .a-zמכילה רק את האותיות 

נדרשים להשלים בתוכו כמה אתם ו ,כבר נתון לכם בקובץ השלד compמהקוד של הפונקציה חלק  .2

ו אותה בקוד המתאים. , החליפ"replace string with code"מקום בו מופיעה המחרוזת כל ב :ביטויים

אחר ל אין לשנות את מבנה הקוד, להוסיף בו שורות נוספות, או לשנות את הקוד הקיים. :לבשימו 

ודאו כי הפונקציה כרגיל, לעיל. צריכה לפעול כמתואר  compקריאה לפונקציה  שתחליפו את כל המחרוזות

 צולחת את הבדיקות בסוף הקובץ.

 חייבת להיות רקורסיבית. compareהפונקציה  .3

 

 5שאלה 

 , כפי שניתן לראות בהרצות הבאותDiffie-Hellmanמפתח סודי באמצעות פרוטוקול  םהחליפו ביניה נלדהילרי ודו

 :(בתרגולהן אלו שראינו  DH_exchange -ו find_prime)הפונקציות 

>>> p = find_prime(10) 

>>> p 

593 

>>> g, a, b, x, y, key = DH_exchange(p) 

>>> g, a, b, x, y, key 

(9, 530, 147, 574, 527, 156) 

 

הילרי לתשדורת בין  ןא מאזיומנסה לגלות את המפתח המשותף הנ"ל. לשם כך הסטודנט מהקורס מבוא מורחב 

הפומביים. כעת, מנסה  gואת  pאת ו לזו. בנוסף, כמובן, יש ברשותו ששלחו ז yואת  xאת  וולכן יש ברשות ודונלד,

 .Discrete log -ול, שמטרתה לפתור את בעיית המהתרג crack_DHלהריץ את הפונקציה הסטודנט 

 שביצע: הלהלן ההרצ

>>> crack_DH(p,g,x) 

234  



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2016אביב מבוא מורחב למדעי המחשב, 

  9 מתוך 7' עמ
 

 

אך כמובן שהסטודנט  .a'=234, אלא ערך אחר,  a=530כפי שניתן לראות, הפונקציה לא גילתה את הסוד המקורי 

 הזדוני אינו יודע זאת.

במקרה  156) הילרי ודונלדאת הסוד המשותף של , לחשב ו כעת, באמצעות המידע שברשותהסטודנטהאם יכול 

 b) לשהםכ p, g, x, y, bכלשהו, ועבור  a'≠aעבור ש פורמלי, כלומר הראו ? אם לדעתכם כן, הוכיחו זאת באופן זה(

 . אם לדעתכם לא, הסבירו מדוע לא.keyלא ידוע(, ניתן לחשב את 

 

 6שאלה 

 משחק בין שני שחקנים המתנהל באופן הבא: ",משחק המטבעותבשאלה זו נחקור אסטרטגיות משחק ב"

להכיל כל אחת  (מספר חיובי שלםהוא  num_of_piles) ערמות num_of_pilesבתחילת המשחק מאותחלות 

 זהים. כלשהו של מטבעותזהה מספר חיובי 

 כל שחקן מושך בתורו מספר חיובי של מטבעות מערמה לא ריקה.

 ר את כל הערמות ריקות.המנצח הוא זה שמושך את המטבעות האחרונים ומותי

 .5וא בשלוש הערמות ההמטבעות ההתחלתי  , ומספרnum_of_piles=3לדוגמה, נניח שהמשחק מאותחל כאשר 

 להלן מהלך משחק אפשרי:

 סיבוב
ערמה 

1 

ערמה 

2 

ערמה 

3 
 מהלך

 מצב התחלתי 5 5 5 0

 1מערמה מטבעות  3משך  1שחקן  5 5 2 1

 3ה מערממטבעות  5משך  2שחקן  0 5 2 2

 2מערמה מטבעות  4משך  1שחקן  0 1 2 3

 1מערמה מטבעות  1משך  2שחקן  0 1 1 4

 1מערמה מטבעות  1משך  1שחקן  0 1 0 5

 וניצח 2מערמה מטבעות  1משך  2שחקן  0 0 0 6

 

סטרטגית משחק נאיבית, לפיה השחקן בוחר באופן אשמממשת , naive הפונקציה את השלימו בקובץ השלד .א

י ובהסתברות שווה מספר לריקות, ומסיר מתוכה באופן רנדומ-אחת מבין הערמות הלא ובהסתברות שווהי לרנדומ

 [3,0,5]מתנהל עם שלוש ערמות אשר בשלב זה של המשחק מכילות  אם המשחקחוקי של מטבעות. לדוגמה, 

ה הערמה כל אחד. אם נבחר 0.5אחת מבין הערמות הראשונה והשלישית תבחרנה בהסתברות אז מטבעות, 

, ובאופן 1/3הראשונה, השחקן יסיר ממנה מטבע אחד / שני מטבעות / שלושה מטבעות, כל תרחיש בהסתברות 

 דומה עבור הערמה השלישית.

 



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2016אביב מבוא מורחב למדעי המחשב, 

  9 מתוך 8' עמ
 

שמכילה את מספרי המטבעות בערמות )וארכה הוא  num_of_coinsאת הרשימה הפונקציה מקבלת 

num_of_pilesאת הרשימה בהתאם )כלומר מספר  יוזמת מהלך משחק יחיד ומשנה (. הפונקציה, מספר הערמות

בעת הקריאה לפונקציה נותרו מטבעות בלפחות אחת ניתן להניח כי  המטבעות באחת הערמות צריך לקטון(.

 מהערמות.

 דוגמאות הרצה:

>>> num_of_coins = [3,4,5] 

>>> naive(num_of_coins) 

>>> print(num_of_coins) 

[3, 2, 5] 

>>> naive(num_of_coins) 

>>> print(num_of_coins) 

[3, 2, 4] 

>>> num_of_coins = [0,0,1] 

>>> naive(num_of_coins) 

>>> print(num_of_coins) 

[0, 0, 0] 

 

התחלתי של , מספר num_of_piles מספר הערמות את, שמקבלת competeהשלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .ב

(, function)פרמטרים מטיפוס  s2ו  s1תי פונקציות אסטרטגיה , ושinit_num_of_coins ערמהמטבעות בכל 

תכיל את מספר המטבעות ההתחלתי. המשחק יאותחל כך שכל ערמה ומסמלצת משחק בין האסטרטגיות. 

. 0.5תפתח בהסתברות  s2ו  s1האסטרטגיה הפותחת תוגרל אף היא בהסתברות שווה, כך שכל אחת מהפונקציות 

ן לפונקציות האסטרטגיה עד שאחת מהן מנצחת )כלומר מרוקנת את הערמות(. הפונקציה קוראת לסירוגי

 ניצחה. s2אם  1ניצחה, ו  s1אם  0הפונקציה מחזירה 

 דוגמאות הרצה:

>>> compete(3, 10, naive, naive) 

1 

>>> compete(3, 10, naive, naive) 

1 

>>> compete(3, 10, naive, naive) 

0 

, competeבדומה ל שמשווה בין שתי אסטרטגיות משחק. , compareונקציה השלימו בקובץ השלד את הפ .ג

הפונקציה מקבלת את מספר הערמות, את מספר המטבעות ההתחלתי בכל ערמה ושתי פונקציות אסטרטגיה. 

מספר פעמים ששווה  compete. הפונקציה קוראת ל num_of_gamesבנוסף, היא מקבלת את מספר המשחקים 

עם הפרמטרים המתאימים, וסוכמת את מספר הפעמים שכל אסטרטגיה ניצחה. היא   num_of_games -ל

 .s2, והשני את מספר הנצחונות של s1שהאבר הראשון שלו מכיל את מספר הנצחונות של  tupleמחזירה 
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)ראו בהמשך את  , שמממשת אסטרטגיה מוצלחת ש)כמעט תמיד( מנצחתwinningבקובץ השלד מופיעה הפונקציה  .ד

כדי להשוות בין ביצועי האסטרטגיות  compareהשתמשו ב . הבונוס המתייחס לפרטי אסטרטגיה זו(סעיף 

רשמו בדקו ערכים שונים של מספר ערמות ומספר מטבעות בערמה. . ן כל אחת לבין עצמהובי הנאיבית והמנצחת

 .שלושה משפטים-בשניים ותארו אותן pdfאת התוצאות בקובץ ה 

 ריקה(.-)אך חוקית, כלומר כזו שגורעת מטבעות מערמה לאגרועה יותר מזו הנאיבית  המציאו אסטרטגיה חדשה, .ה

כדי  compareהשתמשו ב . שהמצאתם האסטרטגיאת ה, שמממשת sillyהפונקציה  השלימו בקובץ השלד את

ו הוסיפ .שלושה משפטים-בשניים ותארו אותן pdfרשמו את התוצאות בקובץ ה  :היא אכן גרועה יותרלהוכיח ש

 תיאור קצר של האסטרטגיה שהמצאתם.

 שאלת בונוס .ו

 האסטרטגיה המנצחת פועלת באופן הבא:

של כל  XOR)כלומר  bitwise XORראשית, היא ממירה את מספר המטבעות בכל ערימה לייצוג בינארי, ומחשבת 

בערימות  על הביטים של הייצוגים שהתקבלו. לדוגמה, אם הרשימה שמכילה את מספרי המטבעותביט בנפרד( 

 [, הפונקציה תחשב1,5,3,9היא ]

0001 <- 1  

0101 <- 5  

0011 <- 3  

1001 <- 9  

 ========BITWISE XOR 

1110 

 9. במקרה הזה, אם נחסיר מהערמה שמכילה 0ל  bitwise XORהפונקציה תבצע מהלך שיהפוך את תוצאת ה 

 מטבעות שני מטבעות, נוותר עם שבעה מטבעות, ונקבל את המבוקש:

0001 <- 1  

0101 <- 5  

0011 <- 3  

0111 <- 7  

 ========BITWISE XOR 

0000 

 .0 ל bitwise XOR קיים מהלך משחק חוקי שיהפוך את ה י תמידאנו טוענים כ

כאשר  0הוא כבר  bitwise XORבנוסף, אנו טוענים כי שחקן שנוקט באסטרטגיה הזו ינצח, מלבד במקרה בו ה 

 באסטרטגיה של השחקן השני(.גם )ואז מהלך המשחק תלוי  שלו הראשוןהשחקן נוקט במהלך המשחק 

 

חד. תארו , האסטרטגיה המנצחת הופכת פשוטה במיו(k=2) שימו לב כי במקרה שבו יש רק שתי ערמות .א

שתי באת האסטרטגיה במקרה זה, והוכיחו כי אם שחקן שפועל לפיה מקבל מצב פתיחה שבו במילים 

 הוא ינצח בוודאות. עות,מספר שונה של מטבערימות ה

 (.k>=2במקרה הכללי ) נוטה לנצח (: הסבירו מדוע האסטרטגיה המנצחתעל הבונוסב. )בונוס 

 סוף


