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

 
 :הגשה

 בהתאם להנחיות בכל שאלה. pyובקובץ  pdfתשובותיכם יוגשו בקובץ  •

 אותו אתם מגישים. pyכבסיס לקובץ ה  skeleton4.pyהשתמשו בקובץ השלד  •
 .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  •

 

 מציתיים, קולעים וברורים.תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות ת •
 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 עודף  .2
 בלתי הכרחי מצד שני. זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. 
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 1שאלה 

 .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 שמפעילה פונקציה אסוציאטיבית על שני ארגומנטים )במקרה זה פעולת חיבור(. 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 לדוגמא, ניתן להגדיר בעזרת

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

 .0אם הפונקציה מקבלת רשימה ריקה, עליה להחזיר  :הערה על מנת לחשב את מכפלתם.

 

  
def myProd(lst): 

if _________________________: 

  return _______________________________________ 

return acc(___________________________________________) 
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 דוגמאות הרצה:

>>> myProd([]) 

0 

>>> myProd([3,4,5]) 

60 

>>> myProd([10,10,10]) 

1000 

>>> myProd([10,-1,-1]) 

10 

 

  פונקציות של רשימה מקבלת composeמוגדרת כך: ש compose לפונקציה נכתוב מימוש זה בסעיף .ג

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

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

 .כפלט אחד משתנה ומחזירות כקלט אחד משתנה מקבלות – אחד

 :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 הארגומנטיםלפי התבנית הנתונה h-ו g הפונקציות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

def h(_________________________): 

 return ___________________________________________ 

def g(_________________________): 

 return ___________________________________________ 

def compose(lst): 

 return acc(g, h, lst) 
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 2שאלה 

 

בתל אביב, והוא מעוניין לחלק את דירתו כך שתניב לו רווח מירבי. חמדני  מ"ר  𝒏בשטח חמדני הוא בעל דירה 

= 𝒊  דירהחישב את המחיר בו יוכל למכור כל חלק של הדירה בהתאם לגודלה במ"ר. כלומר לכל גודל   𝟏, 𝟐, … , 𝒏 

  מ"ר(. 1.5 -דירה חייבת להיות בשטח מ"ר שלם, למשל לא ניתן לחלק ל-במ"ר יש מחיר מסויים )כל תת

 

 [9 , 8, 5 ,1]עבור המחירים  4 ,3 ,2 ,1מ"ר לדירות בגדלים  4לדוגמה, להלן כל הדרכים לחלק דירה בגודל 

 בהתאמה:

 9מ"ר:  4מחיר כל הדירה בשטח  -

 4מ"ר:  1,1,1,1מחיר הדירה לאחר חלוקה לשטח  -

 7מ"ר:  1,1,2מחיר הדירה לאחר חלוקה לשטח  -

 10מ"ר:  2,2מחיר הדירה לאחר חלוקה לשטח  -

 9מ"ר:  1,3מחיר הדירה לאחר חלוקה לשטח  -

 

, profitעזרו לחמדני למכור את דירתו במחיר המירבי, והשלימו בקובץ השלד את הפונקציה הרקורסיבית  .א

0עבור  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒[𝑖]. הערך 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒ורשימת מחירים  𝑠𝑖𝑧𝑒אשר מחשבת את המחיר המירבי עבור דירה בשטח  ≤

𝑖 < 𝑠𝑖𝑧𝑒  הוא המחיר של דירה בשטח𝑖 + אינו קטן  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒. הניחו כי הקלט תקין, ובפרט כי אורך הרשימה 1

𝑠𝑖𝑧𝑒, וכן 𝑠𝑖𝑧𝑒 -מ ≥ 1. 

 למשל:  
>>> profit([1, 5, 8, 9], 4) 

10 
>>> profit([2, 3, 7, 8, 9], 5) 

11 

 

אר בתבנית שלהלן. הקריאות )יחידה( בתוך הפונקציה, כמתו for: יש להשתמש בלולאת הנחיה מחייבת

הרקורסיביות יתבצעו אך ורק בתוך הלולאה. בפרט, משתמע מכך שמספר הקריאות הרקורסיביות אינו קבוע 

בשלבים שונים של הרקורסיה )זאת בניגוד, למשל, לאלגוריתם כמו מיון מיזוג שראינו, בו מספר הקריאות 

 (.2הוא קבוע ושווה תמיד 

 
 

 

  

def profit(value, size): 

 ... 

 for i in range(size): 

  ... 

 return ...  
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שפרו את הפונקציה מהסעיף הקודם כך שתשתמש בממואיזציה. השתמשו במנגנון של פונקציית מעטפת,  .ב
, כאשר האחרונה מקבלת פרמטר profit_mem, שקוראת לפונקציה הרקורסיבית profit2ששמה הוא 

 מסוג מילון: dנוסף 

 
def profit2(value, size): 

def profit_mem(value, size, d): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

)שימו לב כי באופן כללי, אפשר היה לבדוק את המילון גם בכל איטרציה של הלולאה, כדי למנוע גם חלק 
 מהקריאות הרקורסיביות הבאות. (

 
sizeעבור   profit2 -ו profitאת עץ הרקורסיה של הפונקציות  pdf -בקובץ הציירו  .ג = כאשר בכל  5

בעץ, רק  valueבקריאה המיוצגת ע"י הצומת )שימו לב: אין צורך לרשום את  sizeצומת רישמו את ערכו של 

 (.sizeאת 

 
 

, אשר פותרת את profit3שנקראת מפונקציית המעטפת  profit_recכעת, ממשו בקובץ השלד את  .ד
. 2 -. בפרט, מספר הקריאות בכל שלב של הרקורסיה יהיה קבוע ולא גדול מללא שימוש בלולאותהבעיה 

 .שהוצגה בתרגולים changeהיעזרו ברעיון של הפונקציה 

 בסעיף זה אין צורך בממואיזציה. הערה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

def profit_mem(value, size, d): 

 ... 

 #check dictionary d here to avoid the next loop if possible 

 ... 

 for i in range(size): 

  ... 

 return ...  

def profit3(value, size): 

    n = len(value) 

    return profit_rec(value, n, size) 

 

def profit_rec(value, i, size): 

    if size==0 or i==0:  

        return 0 

    if size==1: 

        return _____________________ 

    # The rest of the code below 



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2017-2018למדעי המחשב, סתיו מבוא מורחב 

  14 מתוך 6' עמ
 

𝑠𝑖𝑧𝑒, למשל על profit, profit2, profit3השוו בין זמני הריצה של שלוש הפונקציות  .ה = 50 ,

 הסבר בדבר ההבדלים, אם היו, בזמני הריצה. pdf -ה וצרפו לקובץ
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 3שאלה 

  הבא: הקיסמיםאל שיחקו את משחק -סטטיק ובן

של  move_options. כמו כן, נתונה רשימה הוא מספר טבעי חיובי numכאשר קיסמים,  numנתונה ערימה של 

ימצא ברשימה  תמיד 1הניחו שהערך שמציינת את המהלכים האפשריים במשחק.  0-מספרים שלמים גדולים מ

move_options  .)בכל שלב, השחקן הנוכחי בוחר מספר )הנחה זו משפרת מעט את הפתרון לבעיה כפי שתוגדר מייד

 ומסיר מהערימה מספר קיסמים השווה למספר שבחר. move_optionsמהרשימה 

השחקן שלוקח את הקיסם האחרון הוא  ., וכן הלאהכעת הגיע תורו של השחקן הבא, המשחק ע"פ אותם כללים

 המנצח במשחק.  

 :move_options=[1,4,2]קיסמים ורשימה   =9numדוגמה למשחק עבור ערימה של 
 קיסמים בערימה( 5קיסמים )נותרו  4סטטיק מתחיל ולוקח  -

 קיסמים בערימה( 3קיסמים )נותרו  2אל לוקח -בן -

 קיסמים בערימה(  2סטטיק לוקח  קיסם אחד )נותרו  -

 !ומנצח הנותרים הקיסמים שני אתאל לוקח -בן -

 למעשה, במקרה זה לסטטיק לא היתה שום דרך להבטיח לעצמו ניצחון, גם אילו בחר מהלכים אחרים.
 :move_options=[3,1]קיסמים ורשימה  5דוגמה נוספת עבור מהלך משחק שמתחיל עם ערימה של 

 קיסמים בערימה( 4סטטיק מתחיל ולוקח קיסם אחד )נותרו  -

 קיסמים בערימה( 3אל לוקח קיסם אחד )נותרו -בן -

 ומנצח. גו סטטיק! קיסמיםה 3סטטיק לוקח את  -

 

. כמו במשחק הפופולרי "זלול" שלמדנו בכיתה, גם כאן, מצב מצבכל אחד מהשלבים במהלכו של משחק נקרא 

אם אחד ההמשכים החוקיים שלו הוא מצב מפסיד, ומצב הוא מפסיד אם כל  מנצחכלשהו במהלך של משחק הוא 

 המשך חוקי שלו הוא מנצח.

 
אם  Trueשמחזירה  win(num, move_options)עליכן להשלים בקובץ השלד את מימוש המתודה  .א

קיסמים ורשימת מהלכים אפשריים  numניצחון בהינתן ערימה עם הנוכחי קיימת אסטרטגיית לשחקן 

move_options אחרת מחזירה ,False  . 

 
 דוגמאות הרצה:

>>> win(9, [1,4,2]) 

False 

>>> win(5, [3,1]) 

True 

 

סמנו בעיגול צומת . win(7, [1,4,2])את עץ הרקורסיה המתקבל עבור הקריאה הבאה:  pdf -בקובץ הציירו  .ב

 שמייצג מצב מנצח ובריבוע צומת שמייצג מצב מפסיד.
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נקראת אשר  win_mem(num, move_options, d)את הפונקציה בקובץ השלד כעת ממשו  .ג

 פותרת את הבעיה עם שימוש בממואיזציה.ו win2(num, move_options)ית המעטפת מפונקצי
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 4שאלה 

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

 . N -המשתתפים המעוניינים לייצר להם סוד משותף ב

 

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

 .pmod  ag -הכוונה היא ל ag  בביטויים שבהמשך. כלומר, בכל מקום שכתוב למשל

 

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

. תרשים הודעות Carol -ול Bob -)פעם אחת(, ושולחת זאת ל ag מחשבת את Aliceלדוגמה, זוג משתמשים. 

 שנשלחות:

 
 את הסוד Carol -ו Bobואילו , acg את הסוד Carol -ו abg ,Alice חולקים את הסוד Bob -ו  Aliceכעת 

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

 ובדומה גם שאר הזוגות:, abg את Carol -שניהם, לא משנה( ל

 
 

  .abcg וכל משתמש יכול כעת לחשב את הסוד המשותף

 
  מבצע כל משתמש? modular exponentiationכמה פעולות 

 

 
בלבד. ציינו  modular exponentiationפעולות  3תארו פרוטוקול דומה, בו כל משתמש מבצע  pdfבקובץ ה  .ב

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

  קבוצות שוות, ושולחים את ההודעות הבאות: 2 -: מחלקים את המשתמשים ל1שלב 

 

 
 

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

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

 :𝑔𝑎5𝑎6𝑎7𝑎8 וחוזרים על התהליך, עם ההודעה ההתחלתית

 

 
 
 השאלות הבאות:ארבע ענו על  pdfבקובץ ה  
 
 בשלב השלישי )והאחרון(? 2 -ל 1איזו הודעה ישלח משתתף  (1

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

 
 המשתתפים?  8מהו הסוד המשותף לכל  (3

 
מבצע כל משתתף? יש לתת תשובה  modular exponentiationמשתתפים, כמה פעולות  Nעבור  (4

 ., הדוקה ככל שניתן𝑂במונחים של 
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 5שאלה 
  והעלאה בחזקה של מספרים בכתיב בינארי. בשאלה זו נדון בסיבוכיות של פעולות חיבור, כפל

חיבור וכפל של מספרים בינאריים יכול להתבצע בצורה דומה מאוד לזו של מספרים עשרוניים. להלן המחשה של 
 :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 

 

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

 מודולו(.  הקוד מופיע בהמשך.

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

ולתת חסם הדוק ככל  nו/או  m-כתלות בבשיטה זו  baשל הפעולה  עליכם לנתח את סיבוכיות זמן הריצה

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

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

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

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

דורשת  b%2הפעולה  פעם אחת(. bלפרטים של פעולה זו, אבל ברור שמספיק לקרוא את הביטים של 

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

 .bש בזיכרון, פעולה שגם כן רצה בזמן ליניארי בגודל של הימני ביותר למקום חד

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

 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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 6ה שאל

על סריגים במרחב החד מימדי, במרחב הדו  (random walks)בשאלה זו נעסוק בהילוכים אקראיים 

מימדי, במרחב התלת מימדי, ובמרחב הארבע מימדי )מונחים אלו יוסברו מייד(. לתורה של הילוכים 

אקראיים יש שימושים רבים בתחומי ההסתברות המתמטית, הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, הכלכלה, 

לים לתאר את המצב הכספי של מהמר המבצע סדרה ארוכה ועוד ועוד. זאת ועוד, הילוכים אקראיים יכו

של הימורים בזה אחר זה )אנחנו ממליצים להציץ בפרק בשם "מהמרים כושלים, שיכורים בביוב, 

 ואלוהים" בבלוג הנפלא "לא מדויק" של גדי אלכסנדרוביץ'(. 

בעלת   (0,…,0,0)ודה מימדי אנחנו מתחילים את ההילוך בראשית, כלומר בנק-dבהילוך אקראי על סריג 

d  בכל אחת מ 1-או  1+קואורדינטות. בכל צעד אנחנו מבצעים תזוזה של-  d הקואורדינטות, באופן בלתי

 -, משם ל(1-,1,1)-, ויכול להתקדם, למשל, ל(0,0,0)-, הילוך כזה מתחיל מd=3תלוי. למשל עבור 

 , וכך הלאה.(1-,1-,3) -, משם ל(2-,2,0)

ות השונות הן )כאמור( בלתי תלויות, והתזוזות בין צעדים שונים הן בלתי תלויות. התזוזות בקואורדינאט

 .1/2היא בדיוק  1+ההסתברות לתזוזה של ההילוך נקרא בלתי מוטה אם בכל אחת מהקואורדינאטות 

בתרגיל זה נבצע סימולציות של הילוכים מקריים בלתי מוטים, ונמדוד מספר תכונות שלהם. כל הילוך 

(, ומספר הצעדים שנבצע d=1,2,3,4פיין על ידי מימדי הסריג עליו הוא מתבצע )זה יקבל ערכים כזה יאו

 .  run_lengthבהילוך, 

 אנחנו נתעניין בהיבטים שונים של שתי התכונות הבאות:

)מספר ממשי  distהמרחק של המיקום בסוף ההילוך לראשית )מרחק אוקלידי(. נסמן מרחק הזה על ידי  .1

ניתן למצוא טענות בספרות כי המרחק הממוצע  פרופורציוני לשורש מספר הצעדים, עם קבועי אי שלילי(. 

 פרופורציה שונים למימדים השונים.

)משתנה  back_to_originהאם במשך ההילוך חזרנו )בנקודת זמן כלשהי( לראשית. נסמן זאת על ידי  .2

 בוליאני(.

נה, לא נסתפק בתוצאה המתקבלת מסימולציה כיון שמדובר בתהליכים הסתברותיים עם שונות לא קט

( עבור כל קבוצת פרמטרים. נמדוד את number_runsשל הילוך בודד, אלא נבצע מספר הילוכים )

 (.back_to_origin)עבור  True( ואת השכיחות לקבלת הערך distהממוצע, המינימום, והמקסימום )עבור 

כדי לחקות את התזוזות האקראיות בכל צעד של ההילוך ניתן להשתמש עקרונית בהטלות מטבע, 

במדידות של הקרינה הקוסמית, או במדידות של תופעות פיזיקליות אקראיות אחרות, אבל שיטות אלו 

 import . נקרא לה, כמקובל, באמצעות Pythonשל  randomאינן יעילות. במקום זאת, נעזר בחבילת 

random בהסתברות שווה, ניתן להשתמש במתודה   1--ו   1+. כדי לבחור ביןrandom.choice([1,-1]) . 

 

. הפונקציה תסמלץ הילוך בודד באורך נתון walk(run_length, d)כתבו פונקציה הנקראת  .א

run_length  בסריג ממימד נתוןd:הפונקציה תחזיר שני פלטים . 

 המיקום בסוף ההילוך לראשית הציריםמ distהמרחק האוקלידי  .1

 אם במשך ההילוך חזרנו לראשית )פעם אחת או יותר(. Trueשהינו  back_to_originערך בוליאני  .2

 :back_to_origin -ו dist  שורת הקוד הבאה מחזירה את שני הפלטים

return dist, back_to_origin  



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2017-2018למדעי המחשב, סתיו מבוא מורחב 

  14 מתוך 13' עמ
 

 דוגמאות הרצה:

>>> walk(10,2) 

(6.324555320336759, True) 

>>> walk(10,2) 

(5.656854249492381, False) 

>>> dist, back_to_origin  = walk(10000, 4) 

>>> dist 

143.08039698015938 

>>> back_to_origin 

False 

על  walkשתאסוף סטטיסטיקות על מספר הרצות של  rw_statsלכתוב פונקציה בשם  ןכעת עליכ .ב

  ,תקבל  שלושה ארגומנטים  rw_stats. הפונקציה run_length, ומספר צעדים נתון dמימד נתון 

run_length  ,)אורך ההילוך(d ו )מימד הסריג בו מתבצע ההילוך(- number_runs  מספר ההילוכים(

 שמסמלצים(. הפונקציה תקרא ע"י:

rw_stats(run_length, d, number_runs=10**3) 

הפונקציה תחזיר שישה פלטים: מספר ההילוכים )זה מוחזר למען נוחותנו בעת בדיקת הפלטים(, ממוצע 

המרחקים, ממוצע המרחקים מחולק בשורש הריבועי של אורך ההילוך, מינימום המרחקים, מקסימום 

קי המרחקים, ושכיחות החזרה לראשית במשך ההילוכים )מספר ההילוכים בהם היתה חזרה לראשית, חל

. כמו כן היא צריכה walkצריכה לקרוא לפונקציה  rw_statsמספר ההילוכים הכולל( . הפונקציה 

להשתמש במספר קבוע של משתנים )מספר שאינו תלוי באורך ההילוך. בפרט אין להשתמש ברשימה 

 :כרון נוסף. הפונקציה תחזיר את הפלטים באופן הבאיז O(1)שאורכה תלוי באורך ההילוך(, דהיינו 

return run_length, average_dist, 

average_dist/(run_length**0.5),\ 

min_dist, max_dist, origin_frequency 

 

 דוגמאות הרצה: 

>>> rw_stats(1000, 3, 50) 

(1000, 47.9639725322366, 1.5167539883162158, 7.483314773547883, 

90.64215354899729, 0.32) 

>>> rw_stats(1000, 3, 50) 

(1000, 48.74902772542371, 1.5415796133103634, 20.396078054371138, 

85.25256594378845, 0.22) 

 

 :pdf -וצרפו את ההרצות לקובץ ה d=1התכנית הבאה שבה הריצו את  .ג

for i in range(7,17): 

    print(rw_stats(2**i, 1, number_runs=10**3)) 
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בשקף הבאות )השאלות הופיעו על השאלות  pdf -ענו בקובץ ה  .n -ב run_lengthנסמן את הפרמטר 

 :(10האחרון של הרצאה 

 )אין צורך בהוכחה( ?בהילוך nמהו המרחק הממוצע מהראשית כפונקציה של מספר הצעדים  .1

 המתחיל בראשית יעבור שוב בראשית? nמהי ההסתברות שהילוך באורך  .2

 

 :pdf -קובץ הצרף את התוצאות לול ההבאהריץ את התכנית ל ןעליכ .ד

for d in range(2,5): 

print("\n Simulation results for dimension",d) 

for i in range)7,17): 

        print(rw_stats(2**i, d, number_runs=10**3)) 

 

לענות על השאלות  ןמוצגות בטבלה. בנוסף עליכ כל ההרצותאת תוצאות  pdf -הקפידו לצרף לקובץ ה

 הבאות:

הסבירו  ?נשארת זהה()יורדת/עולה/ כיצד מתנהגת שכיחות החזרה למקור כפונקציה של המימד .1

  בקצרה.

תומכות בטענה כי המרחק הממוצע אכן פרופורציוני לשורש מספר  ןהאם התוצאות שקיבלת .2

 אם כן, הביאו דוגמה מתוך ההרצות.הצעדים? 

 

כי עבור הילוכים ארוכים, זמני הריצה יהיו ארוכים למדי. מומלץ לפתח את הקוד ולבדוק אותו  שימו לב

בתקינות הקוד לבצע פעם אחת  ן, ורק אחרי שהשתכנעת128, למשל run_lengthעם ערכים קטנים של 

 הרצות ארוכות כנדרש בשאלה.

 

 
 סוף


