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 12::5שעה ב (ראשוןיום ) מאיב 12 להגשה עד - 4מספר תרגיל בית 

 

 
 

תחת התיקייה , קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס
assignments . התרגילפסילת / חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 

 
 :הגשה

  תשובותיכם יוגשו בקובץpdf  ובקובץpy בהתאם להנחיות בכל שאלה. 

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

 

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

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

 

  קולעים וברורים, תמציתייםתשובות מילוליות והסברים צריכים להיות. 
 :להנחיה זו מטרה כפולה

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

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

 .של מספריםברים ברשימה יבפייתון מחשבת את סכום הא sum המובנית הפונקציה

 :לדוגמא

>>> sum([2, 3, 7]) 

12 

>>> sum([]) 

0 

 :הפונקציה פועלת על ידי הפעלת פעולת החיבור שוב ושוב לקבלת סכום האברים 

(...((0 + x0) + x1) + ... xk)   

sum (.במקרה זה פעולת חיבור)שמפעילה פונקציה אסוציאטיבית על שני ארגומנטים  פונקציה צוברתל דוגמה היא 

ומחזירה את  lst ורשימה, v ערך התחלתי, f שמקבלת פונקציה, acc מופשטת בשם פונקציה צוברתניתן לכתוב 

 .תוצאת הצבירה

כמו  ,ומחשבת את סכומם רשימה של מספריםשפועלת על  mySumנקציה פו acc ניתן להגדיר בעזרת, לדוגמא

sum ,באופן הבא: 

def mySum(lst): 

    return acc((lambda x,y: x + y), 0, lst) 

 

>>> mySum([2, 3, 7]) 

12 

 :accשל הפונקציה  רקורסיביה המימושבקובץ השלד את השלימו  .א

 

 

 

 

 

 

 accת רשימת מספרים ומשתמשת בפונקציה מקבלאשר  myProdאת הגדרת הפונקציה בקובץ השלד השלימו  .ב

 .על מנת לחשב את מכפלתם

 

  

def acc(f, v, lst): 

 if _________________________: 

  return _______________________________________ 

 else: 

  return _______________________________________  

def myProd(lst): 

 return acc(___________________________________________) 
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 ומחזירה  פונקציות של רשימה מקבלת compose: מוגדרת כךש compose לפונקציה נכתוב מימוש זה בסעיף

 את תחזיר הפונקציה [f1, f2, f3] הקלט עבור, למשל. הקלט ברשימת הפונקציות של הרכבה שמהווה פונקציה

 – אחד משתנה של פונקציות הן ברשימה הפונקציות. f3(f2(f1(x))): כך x על שפועלת, f3∘f2∘f1 הפונקציה

 .כפלט אחד משתנה ומחזירות כקלט אחד משתנה מקבלות

 :לדוגמא

>>> compose([lambda x: x-1, lambda x: x*2, lambda x: x+1])(5) 

11 
>>> compose([])(5) 

5 

 

 את הגדרתבקובץ השלד השלימו . h-ו gשמשתמשת בפונקציות עזר  composeנתונה הגדרת הפונקציה 

 :כולל בחירת הארגומנטים, לפי התבנית הנתונה h-ו g הפונקציות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

def h(_________________________): 

 return ___________________________________________ 

def g(_________________________): 

 return ___________________________________________ 

def compose(lst): 

 return acc(g, h, lst) 
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 1שאלה 

 מתקיים, כמו כן.                                :מתמטית סיביתרקורלהלן הגדרה 

1.          

    לכל            .2

    לכל           .3

 (.אך אין לכך כל חשיבות בשאלה זו Stirlingהמספרים המוגדרים כך ידועים כמספרי )

 

את ומחזירה כקלט     שמקבלת מספרים טבעיים  stirlingרקורסיבית הפונקציה ה השלימו את .א

דוגמאות . ל"בהתאם להגדרה הרקורסיבית ותנאי הקצה הנ, המימוש יהיה פשוט וללא ממואיזציה .      

 :הרצה

>>> stirling(1,1) 

1 

>>> stirling(3,2) 

3 

>>> stirling(3,4) 

0 

>>> stirling(5,3) 

25 

 

של הקריאה  n,kציינו מהם ערכי , בכל צומת בעץ. stirling(5,3)ציירו את עץ הרקורסיה של הקריאה  .ב

כמה עלים , כלומר)שלעיל בקריאה זו  1-3כמה פעמים נבדקים תנאי הקצה . י הצומת"הרקורסיבית שמיוצגת ע

באמצעות         עבור חישוב ( המסלול הארוך ביותר מהשורש לעלה)מהו עומק עץ הרקורסיה ( ?יש בעץ

תנו תשובה הדוקה ,    במונחי      -תשובתכם כתלות ב כתבו את?    כאשר  stirlingהפונקציה 

 . והסבירו בקצרהככל שתוכלו 

 

 stirling_mem כך שפונקציית המעטפת stirling_recרקורסיבית הפונקציה ה השלימו את .ג

על הפונקציה הרקורסיבית להשתמש  .      את  תחזירכקלט     מקבלת מספרים טבעיים קוראת לה וש

 .אתחלת מילון ומעבירה אותו לפונקציה הרקורסיביתולשם כך היא מ, בממואיזציה

 
 . עבור המימוש עם ממואיזציה' חיזרו על סעיף ב .ד

 
               : באופן הבא     את הסדרה        כעת נגדיר באמצעות  .ה

מספרים אלו ידועים )    

 (. אך אין לכך כל חשיבות בשאלה זו Bellכמספרי 

 
 -והשני קורא ישירות ל, stirling_mem -הראשון קורא ל,     להלן שני מימושים לחישוב 

stirling_rec. 
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def bell1(n): 

    res = 0 

    for i in range (n+1): 

        res += stirling_mem(n,i) 

    return res 

 

def bell2(n): 

    d = dict() 

    res = 0 

    for i in range (n+1): 

        res += stirling_rec(n,i,d) 

    return res 

 

 

 . הסבירו בקצרה מדוע זה המצב(. n=300למשל עבור )הריצו את שני המימושים ובחנו מי מהם יעיל יותר 

 

       :       ידועה גם הנוסחה הרקורסיבית לחישוב .ו
   
   

  
 ,כמו כן.           

 בתרגול ראיתם קוד לחישוב .            
 
 
השלימו את הפונקציה . בו תוכלו להשתמש בשאלה זו  

  בהינתן מספר טבעי      תחזיר את  bell3כך שפונקציית המעטפת , bell3_recהרקורסיבית 

, מאתחלת שני מילונים לצורך ממואיזציה bell3שימו לב כי . על הפונקציה להשתמש בממואיזציה. כקלט

 bell1בזמן דומה מאוד לזה של היעילה מבין עליה לרוץ , בפרט. באופן היעיל ביותר םבהועליכם להשתמש 

 .bell2 -ו
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 2שאלה 

 .בשאלה זו נממש אלגוריתמים להשוואה בין מחרוזות

שמשויכות למחלקה וגם לא בפונקציות  בין מחרוזות של פייתוןלפתרון שלכם אסור להשתמש באופרטור ההשוואה 

str מחרוזות -בפועל עושות השוואה בין תתיו( למשלfind, index וכו') , אבל מותר להשוות תווים בודדים מתוך

 .מחרוזת

 :מותר, לדוגמה

s1[i]==s2[i+1], s1[0]==s2[-1] 
 :אסור

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

 

זהה  תוצאה ןתיתההשוואה ,  a-zב האנגלי "מהא( lowercase)קטנות כאשר המחרוזות מכילות רק אותיות 

 .להשוואה של פייתון

 

הפונקציה . s2ו  s1להשוואה בין שתי מחרוזות  comp(s1, s2)הפונקציה הרקורסיבית השלימו את  .א

קיראו את ההנחיות בסוף השאלה שמסבירות כיצד להשלים את הקוד  .s1==s2אם ורק אם  Trueמחזירה 

 .ץ השלדבקוב

 :דוגמאות הרצה

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

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

 

להכיל אחד מבין שני תווים מיוחדים נוספים  s1שבה נרשה למחרוזת  compכעת נממש גרסה מורחבת ל  .ב

  (.a-zמלבד האותיות )

1. 1s ב יחיד תו לכל שמתאים, הוא מפורש כתו מיוחדו, (פעמים יותר או 0) ׳+׳ התו את להכיל היכול s2.  

 :דוגמאות הרצה של הפונקציה המורחבת

 
>>> comp_ext('+','a') 
True 

>>> comp_ext('+','') 
False 
>>> comp_ext('a+b','axb') 
True 

>>> comp_ext('a+b','axxb') 
False 

 

2. s1 ויםות של רצף לכל שמתאים והוא מפורש כתו מיוחד ,(או יותר פעמים 0) '*' התו את יכולה להכיל 

  .s2 ב או יותר 1 באורך

 :של הפונקציה המורחבתנוספות דוגמאות הרצה 
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>>> comp_ext("a*xyz","abcxyz") 
True 

>>> comp_ext("a*","a") 
False 

 :הנחיות

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

 .a-zמכילה רק את האותיות 

 .חייבות להיות רקורסיביות comp, comp_extשתי הפונקציות  .2

ואתם נדרשים להשלים בתוכו , כבר נתון לכם בקובץ השלד comp, comp_ext ותחלק מהקוד של הפונקצי .3

החליפו אותה בקוד , "replace string with code"בכל מקום בו מופיעה המחרוזת : םכמה ביטויי

 . המתאים

לאחר . או לשמות את הקוד הקיים, להוסיף בו שורות נוספות, אין לשנות את מבנה הקוד: שימו לב

, כרגיל. צריכה לפעול כמתואר לעיל comp_ext או compה קריאה לפונקציאת כל המחרוזות  שתחליפו

 .ודאו כי שתי הפונקציות צולחות את הבדיקות בסוף הקובץ
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 4שאלה 

 :מוגדר באופן הבא "!JUMP"המשחק הפופולרי 

 0המספר הראשון ברשימה הינו תמיד (. שליליים או חיוביים)של מספרים שלמים  nבאורך  lstנתונה רשימה 

 ( . 0הוא   lst[0], כלומר)

!( בלבד)ונדלג על תאים ימינה ( הראשון)נתחיל מהתא השמאלי . 0לערך  cntבתחילת המשחק נאתחל מונה 

בכל שלב במשחק (. n-1כלומר זה בעל האינדקס )עד שנגיע לתא הימני ביותר ברשימה , 1בקפיצות בגודל לפחות 

 .lst[i]את הערך  cntנוסיף למונה , iכאשר נוחתים על תא ברשימה באינדקס 

 cntעם ערך ( n-1אינדקס )לתא הימני ביותר ברשימה ( 0אינדקס )מטרת המשחק היא להגיע מהתא השמאלי 

 . מינימלי כאשר מתקדמים משמאל לימין ולא חוזרים שמאלה בשום שלב של המשחק

 

ומחזירה את הערך המינימלי האפשרי של  lstשמקבלת רשימה   jump(lst)השלימו את מימוש הפונקציה  .א

 .עליכם להשלים שורה אחת .cntהמונה 

 :דוגמאות הרצה

>>> jump ([0, 2, 2, 2, 3]) 

3 #   4המונה שמתקבל מקפיצה אחת בגודל  

>>> jump ([0, -2, 1, 1, 10]) 

8 #   3ואחריה קפיצה בגודל  1המונה שמתקבל מקפיצה אחת בגודל 

>>> jump ([0, -2, 1, 1, -100]) 

-102 # 3ואחריה קפיצה בגודל  1בגודל המונה שמתקבל מקפיצה אחת   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
בנוסף . jump_limited ששמה, jumpכעת עליכם לממש גירסה שונה ומעט מוגבלת יותר של המשחק  .ב

. האפשרי של קפיצה ימינה בכל שלב שמגדיר את הגודל המקסימלי max_jumpנתון פרמטר נוסף   lstלרשימה 

 .max_jumpולכל היותר  1כלומר כל קפיצה ימינה שנבצע תהיה בגודל לפחות 

, max_jumpוערך שלם חיובי  lstמקבלת רשימה  jump_limited(lst, max_jump)  הפונקציה

  .cntחזיר את הערך המינימלי האפשרי של המונה אמורה להו,   max_jumpכאשר 

 כך שהפונקציהבקובץ השלד  jump_limited_rec את מימוש הפונקציה הרקורסיביתהשלימו 

jump_limited תעבוד כראוי. 

 . במימוש זה slicing -אין להשתמש ב

 :דוגמאות הרצה

>>> jump_limited([0, 2, 2, 0, 4], 3) 

4 #   1ואחריה קפיצה בגודל  3המונה שמתקבל מקפיצה אחת בגודל  
>>> jump_limited([0, 2, 2, 0, 4], 2) 

6 #   2ואחריה קפיצה בגודל  2מקפיצה אחת בגודל ( למשל)המונה שמתקבל  
>>> jump_limited ([0, -2, 1, 1, 10], 20) 

8 #   3ואחריה קפיצה בגודל  1המונה שמתקבל מקפיצה אחת בגודל 

>>> jump_limited ([0, -2, 1, 1, 10], 1) 

def jump(lst): 

# complete this line 

return cnt 
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01 # כל אחת  1המונה שמתקבל מארבע קפיצות בגודל   
 

 
 
 :שנתון לכם גם בקובץ השלד jump_limited(lst, max_jump)להלן המימוש של  
 
 
 
 

 
 
 

 
שמשתמשת בממואיזציה על מנת לחסוך קריאות  jump_limited כעת נרצה לממש גירסה של .ג

הינה פונקציית מעטפת שקוראת   jump_limited_fastהפונקציה .  רקורסיביות שחוזרות על עצמן

משתמשת  jump_limited_mem הפונקציה. jump_limited_memלפונקציה הרקורסיבית 

 :להלן מבנה הפונקציה. מטיפוס מילון dבממואיזציה ולכן מקבלת פרמטר נוסף 

 
 
 
 
 
 

 (המשך השאלה בעמוד הבא: שימו לב)
 

 :דוגמת הרצה
>>> jump_limited_fast([0, 2, 2, 0, 4], 3) 

4 #   0ואחריה קפיצה בגודל  3המונה שמתקבל מקפיצה אחת בגודל  
 

 בקובץ השלד כך שהפונקציה jump_limited_mem הפונקציהאת עליכם להשלים 

jump_limited_fast חזיר תוצאות נכונות ביעילות תוך שימוש בממואיזציהת. 

 

  

def jump_limited_fast(lst, max_jump): 

d = dict() 

return jump_limited_mem(lst, max_jump, 0, d) 

 

def jump_limited(lst, max_jump): 

return jump_limited_rec(lst, max_jump, 0) 
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 5שאלה 

נסמן את מספר . ליותר משני משתתפים, הלמן להחלפת מפתח סודי-שאלה זו דנה בהרחבת פרוטוקול דיפי

 . N -המשתתפים המעוניינים לייצר להם סוד משותף ב

 

בשאלה זו לא נציין זאת , לשם פשטות. ראשוני כלשהו שנבחר מראש pכל החישובים נעשים מודולו כי , נזכיר

g  בכל מקום שכתוב למשל, כלומר. בביטויים שבהמשך
a

g -היא להכוונה  
a 
mod p. 

 

בין כל , בשלב הראשון מתבצע הפרוטוקול כפי שלמדנו בכיתה. להלן תיאור פרוטוקול מורחב אפשרי. N=3נניח  .א

g מחשבת את Alice, לדוגמה. זוג משתמשים
a (פעם אחת) ,ושולחת זאת ל- Bob ול- Carol . תרשים הודעות

 :שנשלחות

 
g חולקים את הסוד Bob -ו  Aliceכעת 

ab
 ,Alice ו- Carol את הסוד g

ac
 את הסוד Carol -ו Bobואילו , 

g
bc

אחד מהם או )שולחים  Bob -ו  Alice, למשל. כל זוג שולח את הסוד המשותף שלו למשתמש השלישי. 

g את Carol -ל( לא משנה, שניהם
ab

 :ובדומה גם שאר הזוגות, 

 
 

g וכל משתמש יכול כעת לחשב את הסוד המשותף
abc

.  

 
  ?מבצע כל משתמש modular exponentiationכמה פעולות 

 

 
ציינו . בלבד modular exponentiationפעולות  2בו כל משתמש מבצע , תארו פרוטוקול דומה pdfבקובץ ה  .ב

 .אפשר להיעזר באיור בדומה לאיורים לעיל. אילו הודעות נשלחות בכל שלב
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 .   -ב i  נסמן את הסוד הפרטי של משתתף. יםמשתתפ N=8להלן תיאור של פרוטוקול מורחב עבור  .ג
 

  :ושולחים את ההודעות הבאות, קבוצות שוות 2 -מחלקים את המשתמשים ל: 1שלב 

 

 
 

כאשר בכל קבוצה ההודעה ההתחלתית היא , מחלקים כל קבוצה באופן דומה וחוזרים על התהליך: 2שלב 

מחולקים שוב  4 -ו 3, 2, 1משתתפים , למשל. ההודעה שנשלחה בסוף השלב הקודם מהקבוצה השנייה

 :          עם ההודעה ההתחלתית, וחוזרים על התהליך

 

 
 
 :השאלות הבאותארבע ענו על  pdfבקובץ ה  
 

 ?(והאחרון)בשלב השלישי  2 -ל 1איזו הודעה ישלח משתתף  (1
 

 ? כדי לחשב את הסוד המשותף, לאחר השלב השלישי 2יעשה משתתף איזו פעולה  (2
 

 ? המשתתפים 8מהו הסוד המשותף לכל  (3
 

יש לתת תשובה ? מבצע כל משתתף modular exponentiationכמה פעולות , משתתפים Nעבור  (4

 .הדוקה ככל שניתן,  במונחים של 
 

  

2 1 
g

a1

 
3 g

a1a2

 g
a1a2a3

 
N/2 N/2+

3 

N N/2+

2 

N/2+

1 

g
a1a2a3a4

 g
a5a6a7a8

 

g
a5a6a7

 g
a5a6

 g
a5
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 6שאלה 
  .כפל והעלאה בחזקה של מספרים בכתיב בינארי, בשאלה זו נדון בסיבוכיות של פעולות חיבור

להלן המחשה של . חיבור וכפל של מספרים בינאריים יכול להתבצע בצורה דומה מאוד לזו של מספרים עשרוניים
 :A,Bאלגוריתם החיבור והכפל של שני מספרים בינאריים 

  1 1 1 1    (carried digits) 

      1 1 1 1 (A) 

+   1 1 0 1 0 (B) 

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

= 1 0 1 0 0 1 

 :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 

 

ללא )להעלאה בחזקה של מספרים שלמים חיוביים  iterated squaringנלמד אלגוריתם  5בהרצאה  .א

 .הקוד מופיע בהמשך(.  מודולו

 .mהינו  bומספר הביטים בייצוג הבינארי של  nהינו  aמספר הביטים בייצוג הבינארי של  הניחו כי

ולתת חסם הדוק ככל  nאו /ו m-כתלות בבשיטה זו  abשל הפעולה  עליכם לנתח את סיבוכיות זמן הריצה

ויש לקחת זאת  , שימו לב שהמספרים המוכפלים גדלים עם התקדמות האלגוריתם .(.)Oהאפשר במונחי 

באלגוריתם ישנן פעולות אמנם . בניתוח נתייחס רק לפעולות הכפל המופיעות באלגוריתם, כמו כן .בחשבון

ההשוואה , למשל. אך לפעולות אלו סיבוכיות זמן מסדר גודל זניח לעומת פעולות הכפל. נוספות מלבד כפל

b>0  רצה בזמן ליניארי בגודלו שלb (לא ניכנס , מכיוון שלא למדנו בדיוק כיצד מיוצגים מספרים שליליים

דורשת  b%2הפעולה  (.פעם אחת bביטים של אבל ברור שמספיק לקרוא את ה, לפרטים של פעולה זו

ללא הביט  bכוללת העתקה של  b//2פעולת החילוק . O(1)בלבד ולכן רצה בזמן  bבדיקת הביט הימני של 

 .bפעולה שגם כן רצה בזמן ליניארי בגודל של , הימני ביותר למקום חדש בזיכרון

מבחינת מספר פעולות הכפל ולתאר " גרוע"המומלץ לחשוב על המקרה . על ההסבר להיות תמציתי ומדוייק

 .כיצד הגעתם לחסם עבור פעולות אלו

def power(a,b): 

    """ computes a**b using iterated squaring 

        assumes b in nonnegative integer  """ 

    result = 1 

    while b>0: # b is nonzero 

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

            result = result*a 

        a = a*a 

        b = b//2 

    return result 
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 7שאלה 

ממנה , (floating point arithmetic)התפעמנו מנפלאות האריתמטיקה של מספרים בייצוג נקודה צפה   8בהרצאה 

 .בשאלה זו נחקור מעט יותר את צפונות הנושא. התבשמנו על קצה המזלג

 

  ולכן על השאילתא  , מיוצגים באופן זהה  i+1**2.0 -ו   i**2.0מתקיים כי , 1000למשל , טבעי גדול iעבור  .א

2.0**i  = = 2.0**i+1  נקבל כתשובה את הערךTrue. 

בדקו גם , כמו כן(  מתקיים אי שויון i-1 – ולכן  ל)עבורו מתקיים שוויון  הקטן ביותר  iמצאו את הטבעי 

 (.שימו לב כי המספר באגף ימין הוא טבעי)      i  = = 2**i + 1**2.0זה מתקיים i -האם ל

 

 

 (אינו נכון ,i=32, דוגמאהמספר המוצע בשימו לב כי )הציגו את תשובותיכם לשתי הקושיות באופן הבא 

>>> 2.0**31 = = 2.0**31 +1 

False 

>>> 2.0**32 = = 2.0**32 +1 

True 

>>> 2.0**32 = = 2**32 + 1 

???? 

   .תוך שימוש במה שלמדתם בהרצאה על ייצוג נקודה צפה, ל"לתופעה הנ( שורות 4-6)ספקו הסבר קצר  .ב

 .י מספרים בייצוג נקודה צפה"חישבו איזה טבעיים ניתן לייצג בדיוק ע

אין צורך )? יון השתנהוויהמינימלי עבורו מתקיים ש iהאם . 1+במקום  2+אבל עם ', כמו בסעיף א .ג

  (.ובתשובות שמספק האינטרפרטר, ש השאילתות המתאימותרק בשלו, בהסברים

 

 

 

 
 סוף


