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 5523:שעה ב (ג')יום  12.201818. עדלהגשה  - 4מספר תרגיל בית 
 

 
 

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  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 

 רפסון. -נעסוק באלגוריתם ניוטוןבשאלה זו 

 שנלמדו: diff_param -ו NRלהלן תזכורת לקוד של הפונקציות 

1. from random import * 

2.  

3. def diff_param(f,h=0.001): 

4.     return (lambda x: (f(x+h)-f(x))/h) 

5.  

6. def NR(func, deriv, epsilon=10**(-8), n=100, x0=None): 

7.    """ Given a real valued func and its real value derivative, 

8.    deriv, NR attempts to find a zero of function, using the 

9.    Newton-Raphson method. 

10.    NR starts with a an initial x0 (default value is None 

11.    which is replaced upon execution by a random number distributed 

12.    uniformly in (-100.,100.)), and performs n=100 iterations. 

13.    If the absolute value function on some x_i is smaller 

14.    than epsilon, None is the returned value """ 

15.  

16.    if x0 is None: 

17.       x0 = uniform(-100.,100.) 

18.    x = x0; y = func(x) 

19.    for i in range(n): 

20.       if abs(y) < epsilon: 

21.          print(x, y, "convergence in", i, "iterations") 

22.          return x 

23.       elif abs(deriv(x)) < epsilon: 

24.          print("zero derivative, x0=", x0," i=", i, " xi=", x) 

25.          return None 

26.       else: 

27.          print(x,y) 

28.          x = x - func(x)/deriv(x) 

29.          y = func(x) 

30.    print("no convergence, x0=", x0," i=", i, " xi=", x) 

31.    return None 

 

בור שיטת ניוטון רפסון(, , שתיהן גזירות )כלומר עומדות בתנאי הנדרש עf2(x) -ו f1(x)בהינתן שתי פונקציות  .א

 . למשל עבור:f1(x) == f2(x)בו הפונקציות נפגשות, כלומר  xנרצה למצוא ערך 

 
f1 = lambda x:4*x 

f2 = lambda x:x**2+3 

 .x=3 -ו x=1הפונקציות נפגשות בנקודות 

כזה, אם קיים. יש להשלים שתי שורות  xהמחזירה ערך  equal(f1, f2)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה 

 . NR -בלבד. הפונקציה תקרא ל

. למשל, יכול להיות שקיימת נקודת מפגש, equalכמובן חלות גם על  NRכל המגבלות החלות על פעולתה של 

 לא החזירה תשובה כנדרש. NRלא תמצא אותה כי  equalאבל 
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פונקציות שאין להן כלל נקודת מפגש? להלן שני מקרים כאלו. עליכם שתי  equal -מה יקרה כאשר יועברו ל .ב
 להחליט עבור כל מקרה, האם:

1) equal  תחזירNone  ותודפס השורה מתוךNR שמתחילה ב- "zero derivative" 

2) equal  תחזירNone  ותודפס השורה מתוךNR שמתחילה ב- "no convergence" 

 תחזיר ערך מספרי כלשהו )שכמובן אינו נכון(. equalאף על פי שאין לפונקציות נקודת מפגש  (3

 
>>> equal(lambda x:x, lambda x:x**2+1)   

 

>>> equal(lambda x:x, lambda x:x+1)   

 

 והסבירו בקצרה. pdfאת תשובתכם כיתבו בקובץ ה 

בסעיף  3מקרה כך שיקיימו את  lambdaבאמצעות ביטויי  f_2 -ו f_1בקובץ השלד שתי פונקציות  כתבו .ג

 הקודם.

 y -ו f, תוך שימוש באלגוריתם ניוטון רפסון. כלומר עבור fתחת הפונקציה  yכעת נרצה לחשב מקור של ערך נתון  .ד

 אם קיים כזה. f(x)=y עבורו xנרצה לחשב 

מתקיים  עבורו x, ומחזירה yוערך  f, שמקבלת כקלט פונקציה sourceהשלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .1

)פתרונות אחרים לא  NR -לקרוא ל sourceיחיד כזה. על  x. תוכלו להניח כי קיים f(x) = yבקירוב טוב  

, ואין לשנות ערך זה, או ערכי ברירת מחדל אחרים. NRשל  epsilonיתקבלו(. "קירוב טוב" ייקבע ע"י הערך 

, NR. שימו לב כי בגלל הניחוש ההתחלתי האקראי של Noneמחזירה  NRאין צורך לטפל במקרים בהם 

 התוצאה יכולה להיות שונה מריצה לריצה )כפי שניתן לראות להלן(:

>>> lin = lambda x: x+3 

>>> source(lin,5) 

2.0000000003798846 

>>> source(lin,5) 

1.9999999995163051 

 

 fורה אחת בלבד(, שמקבלת כקלט פונקציה )יש להשלים ש inverseהשלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .2

אכן קיימת פונקציה  f -( . הניחו כי לNR)עד כדי הדיוק שמצויין בפונקציה  f -1ומחזירה את ההופכית שלה 

 הופכית. יש להשתמש בפונקציה מהסעיף הקודם. דוגמת הרצה:

>>> inverse(lin)(5) 

1.9999999998674198 
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 2שאלה 

 

אין לנו בפייתון משתנה מטיפוס מטריצה, נשתמש ברשימות מקוננות שבשאלה זו נרצה לעבוד עם מטריצות. מאחר 

𝑛בגודל  𝑀בהנתן מטריצה  על מנת לייצג מטריצות. הייצוג שלנו יהיה טבעי ביותר: × 𝑘  כלומר, מטריצה בת(n 

 .kרשימות, כל אחת באורך -תתי nהמכילה  𝑙𝑠𝑡_𝑚עמודות(, נבנה רשימה מקוננת  k-שורות ו

2. להלן דוגמא למטריצה בגודל 𝑙𝑠𝑡_𝑚[𝑖][𝑗]-נמקם ב 𝑀𝑖,𝑗כעת, את האיבר  × 3: 

𝑀 = (
1 2 3
4 5 6

) 

 היא הרשימה הבאה: 𝑀והרשימה שתייצג את 

lst_m = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] 

מסדר  Hadamardמטריצת  n. למספר טבעי Hadamardמטריצת  –עניינת במיוחד מבינארית נגדיר עתה מטריצה 

n  אותה נסמן(ואילך על ידי  מעתהhad(n):מוגדרת באופן הרקורסיבי הבא ) 

1היא מטריצה מגודל  n = 0 ,had(0)עבור  • × ℎ𝑎𝑑(0) המכילה את האיבר אפס: 1 = (0) 

2𝑛היא מטריצה ריבועית מגודל  n > 0 ,had(n)עבור  • × 2𝑛  בנויה באופן הרקורסיבי הבא:אשר 

 , אזי:n-1מסדר  Hadamardהיא מטריצת  had(n-1)אם 

 

 

ℎ𝑎𝑑(𝑛) =  (
ℎ𝑎𝑑(𝑛 − 1) ℎ𝑎𝑑(𝑛 − 1)

ℎ𝑎𝑑(𝑛 − 1) ℎ𝑎𝑑(𝑛 − 1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

 

 .0-ב 𝑀-ב 1וערכי  1-ב 𝑀-ב 0את המטריצה שבה מחליפים ערכי  �̅�-נסמן ב 𝑀כאשר עבור מטריצה בינארית 

 had(n-1))זוהי מטריצת בלוקים עם שני בלוקים עליונים של  had(n-1)עותקים של  4-מורכבת מ had(n)כלומר, 

 0תחתון ערכי המטריצה מתהפכים )כלומר, ערכי -(, כאשר בבלוק הימניhad(n-1)ושני בלוקים תחתונים של 

 .(0-ל 1וערכי  1-הופכים ל

 

ת במטריצה נבדלות בדיוק בחצי כל שתי שורות שונו התכונה המרתקת הבאה: Hadamardמטריצת ל

מהקואורדינטות שלהן )בדקו זאת!(. תכונה זו שימושית במיוחד בתחום של תיקון שגיאות, אותו נפגוש בהמשך 

 הקורס.

 

 מיוצגות כרשימות מקוננות על פי הייצוג שקבענו לעיל: had(0), had(1), had(2)המטריצות  להלן שלוש

had0 = [[0]] 

had1 = [[0, 0], [0, 1]] 

had2 = [[0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 1], [0, 0, 1, 1], [0, 1, 1, 0]] 
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נעיר כעת כי קשה להבחין במבנה הרקורסיבי באופן בו הצגנו את המטריצות. דרך נוחה לבחון את המטריצות תהיה 

אשר מקבלת  print_matעל ידי הדפסה של כל שורה ברשימה המקוננת בנפרד. בקובץ השלד נמצאת הפונקציה 

 Hadamardשורה. להלן שלושת מטריצות -אחר-רשימה מקוננת כקלט ומדפיסה את תוכן הרשימה שורה

 הראשונות בהדפסה זו:

>>> print_mat(had(0)) 

[0] 

>>> print_mat(had(1)) 

[0, 0] 

[0, 1] 

>>> print_mat(had(2)) 

[0, 0, 0, 0] 

[0, 1, 0, 1] 

[0, 0, 1, 1] 

[0, 1, 1, 0] 

 Hadamardומחזירה את מטריצת  nאשר מקבלת כקלט מספר טבעי  had(n)בתרגיל הנוכחי נממש את הפונקציה 

 .nמסדר 

 סעיף א'

ומחזירה  mat1, mat2אשר מקבלת כקלט שתי רשימות מקוננות  concat_horבקובץ השלד את הפונקציה ממשו 
 של תתי הרשימות, לדוגמא: אופקישרשור המורכבת מ רשימה מקוננת חדשה

>>> mat1 = [[1, 2], [3, 4]] 

>>> mat2 = [[5, 6, 7], [8, 9, 10]] 

>>> print_mat(concat_hor(mat1, mat2)) 

[1, 2, 5, 6, 7] 
[3, 4, 8, 9, 10] 

 הנחיות:

 len(mat1) == len(mat2)על מנת שהשרשור יהיה מוגדר היטב ניתן להניח כי  •

 (mat2-היא באורך זהה )וכך גם ב mat1-שימה בר-ניתן להניח כי כל תת •

 )כפי שרואים בדוגמא( mat2-הן באורך זהה לתתי הרשימות ב mat1-לא ניתן להניח כי תתי הרשימות ב •

 mat1, mat2על הפונקציה לא לשנות את ערכי  •

 

 סעיף ב'

 mat1, mat2שמקבלת כקלט שתי רשימות מקוננות  concat_vertממשו באופן דומה בקובץ השלד את הפונקציה 

 של תתי הרשימות, לדוגמא: אנכישרשור המורכבת מ רשימה מקוננת חדשהומחזירה 

>>> mat1 = [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]] 

>>> mat2 = [[11,22,33,44],[55,66,77,88]] 

>>> print_mat(concat_vert(mat1, mat2)) 
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[1, 2, 3, 4] 

[5, 6, 7, 8] 

[9, 10, 11, 12] 

[11, 22, 33, 44] 

[55, 66, 77, 88] 

 הנחיות:

זהה  mat2-והן ב mat1-על מנת שהשרשור יהיה מוגדר היטב ניתן להניח כי אורך כל תתי הרשימות הן ב •

 כלשהוא( k-בדיוק ל kרשימות הן מאורך )כלומר, תתי הרשימות בשתי ה

 )כפי שרואים בדוגמא( len(mat1) == len(mat2)לא ניתן להניח כי  •

 mat1, mat2על הפונקציה לא לשנות את ערכי  •

 

 סעיף ג'

 0אשר מקבלת כקלט רשימה מקוננת בינארית )כלומר, רשימה מקוננת שכל כניסותיה הן  invממשו את הפונקציה 

 (0-ב 1-ו 1-ב 0)כלומר, מחליפה  mat-ההופכית ל חדשהרשימה מקוננת ( ומחזירה ה1או 

 דוגמאות הרצה:

>>> mat = [[1, 0, 1], [0, 0, 0], [1, 1, 1]] 

>>> print(inv(mat)) 

[[0, 1, 0], [1, 1, 1], [0, 0, 0]] 

>>> print_mat(inv(mat)) 

[0, 1, 0] 

[1, 1, 1] 

[0, 0, 0] 

 הנחיות:

 matעל הפונקציה לא לשנות את ערכי  •

 

 סעיף ד'

אשר מחזירה את מטריצת  had(n)ג' על מנת לממש את הפונקצי -השתמשו בפונקצית שבנינו בסעיפים א'

Hadamard  מסדרn. 

 דוגמאות הרצה:

>>> print(had(0)) 

[[0]] 

>>> print(had(1)) 

[[0, 0], [0, 1]] 

>>> print(had(2)) 
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[[0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 1], [0, 0, 1, 1], [0, 1, 1, 0]] 

 הנחיות:

 על המימוש להיות רקורסיבי •

 פונקציות שבנינו בסעיפים הקודמיםבשלושת העל המימוש להשתמש  •
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 3שאלה 

, נרצה לקבוע האם sומספר  Lבהנתן רשימה של מספרים  –. להלן תזכורת Subset sumבתרגול דיברנו על בעיית 

𝑅קיימת תת רשימה  ⊆ 𝐿  כך שסכום איבריR  הואs :∑ 𝑥𝑥∈𝑅 = 𝑠. 

 להלן הפונקציה הרקורסיבית שכתבנו על מנת לפתור את הבעיה:

def subset_sum(L, s): 
 

# Base cases 
if s == 0: 

return True 
if L == []: 

return False 
 

# Check both cases 
with_first = subset_sum(L[1:], s - L[0]) 
without_first = subset_sum(L[1:], s) 
 
# If any of the above succeeds we return True, else False 
return with_first or without_first  

 סעיף א'

 .subset_sum([1, 2, 4, 8], 13)את עץ הרקורסיה של  PDF-ציירו בקובץ ה .1

 אין לכתוב את עץ הרקורסיה בכתב יד –הנחיה 

תתי רשימות  𝑂(𝑛) לפחותכך שיש  sולמספר  n באורך חזרותללא  Lטבעי תנו דוגמא לרשימה  n בהנתן .2

 .sשסכומן הוא  L-שונות ב

log. כלומר, אם מצאתם nמספר תתי הרשימות צריך להיות חסם הדוק של  –הנחיה  𝑛  רשימות שונות

logאומנם  𝑛 = 𝑂(𝑛) .אך חסם זה אינו הדוק ולכן תשובה זו אינה מספקת 

 

 'סעיף ב

האם קיימת תת  –. בהינתן בעיה מסוימת )במקרה שלנו לפונקצית הכרעההיא דוגמא  subset_sumהפונקציה 

 אחרת. False-אם קיים פיתרון לבעיה ו True(, הפונקציה מחזירה sשסכומה  L-ב Rרשימה 

לעתים אנחנו כמובן לא רק נתעניין בשאלה "האם קיים פתרון?" אלא גם בחיפוש של פתרון קונקרטי לבעיה. 

במקרה שבו אין  Noneאו  sשסכומה הוא  L-ב Rתת רשימה  הוא, פתרון קונקרטי לבעיה Subset sumבמקרה של 

 .פונקצית חיפושפתרון קונקרטי לבעיה נקרא  תת רשימה שכזו. לפונקציה שמחזירה

 

 שבקובץ השלד על פי ההוראות שתיארנו זה עתה: subset_sum_search(L, s)השלימו את פונקצית החיפוש  

 Rהפונקציה תחזיר את  sשסכומה  L-ב Rאם קיימת תת רשימה  •

 Noneאחרת, הפונקציה תחזיר   •

 הנחיות וטיפים:

 רקורסיבי המימוש של הפתרון חייב להיות •
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כפונקצית מעטפה שתקרא לפונקציה הרקורסיבית  subset_sum_searchניתן )ורצוי( להשתמש בפונקציה  •

 שאותה תכתבו בעצמכם

, ניתן sשסכומן  L-ב S-ו Rאם יש יותר מפתרון אחד לבעיה, כלומר, לפחות שתי תתי רשימות שונות  •

 להחזיר כל אחת מתתי הרשימות כפתרון

 שונים L-פרים בניתן להניח כל המס •

 

  



 הספר למדעי המחשבבית  -אוניברסיטת תל אביב 

 2018/9מבוא מורחב למדעי המחשב, סתיו 

 

  15 מתוך 10' עמ
 

 

 4שאלה 

 
 סעיף א'

 להלן כללי המשחק:)בדיוק!(.  nלנקודה  0( רוצה להגיע מהנקודה חובבסטיב בושמי )שהוא כידוע, נהג משאית 

 שליליים-אי)באורך לא ידוע( ורשימה של שלמים  step_sizes חיובייםלרשות סטיב רשימה של שלמים  •
penalties  באורךn+1. 

0, כאשר i-סטיב יכול להתקדם מהמיקום הנוכחי שלו )שנסמנו בבכל צעד  • ≤ 𝑖 < 𝑛 אל )i+k  לכל מרחקk 
 step_sizes-שנמצא ב

 שקלים penalties[j] על סך , הוא צובר קנסjאם סטיב הגיע אל הנקודה  •

 המשחק נגמר n-כאשר סטיב מגיע ל •

 nאסור לסטיב לעבור את  •
 

 .עם קנס מינימלי (n-לסיים את המשחק )כלומר, להגיע להמטרה של סטיב היא כמובן 
  penalties = [i for i in range(11)]-ו n = 10 ,step_sizes = [1, 2, 6]לדוגמא, עבור 

0הבא: המסלול בעל העלות המינימלית הינו המסלול  → 2 → 4 →  שקלים. 16קנס כולל של עליו ישלם סטיב  10
0( הוא למשל המסלול: לא מינימלימסלול אחר )בעל קנס  → 2 → 4 → 6 → 7 → 8 → אשר יגרור קנס של  10

 שקלים. 37
 

-ל 0-את העלות המינימלית של מסלול מכך שתחזיר   ,step_sizesmin_path(n, penalties(ממשו את הפונקציה 
n .על פי ההוראות לעיל 
 

 הנחיות:

 קוד ולאחר מכן ממשו אותו בפייתון-כתבו ראשית את הפתרון כפסאודו –טיפ  •
1ניתן להניח כי  • ∈ 𝑠𝑡𝑒𝑝_𝑠𝑖𝑧𝑒𝑠 כלומר, תמיד יש דרך להגיע ל(-n) 

𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠[0]ניתן להניח כי  • =  0 

 להיות רקורסיבי הפתרוןעל המימוש של  •
 לפונקציה רקורסיבית אחרתשקוראת  כפונקצית מעטפת min_path-תייחס ללה יש •

 
 סעיף ב'

 קציה מהסעיף הקודם כך שתשתמש בממואיזציה. שפרו את הפונ
כך שתחזיר את העלות המינימלית של מסלול  min_path_faster(n, penalties, step_sizes)ממשו את הפונקציה 

כפונקצית   min_path_faster-על פי ההוראות שבסעיף הקודם. כמו בסעיף הקודם, יש להתייחס ל n-ל 0-מ
לפונקציה רקורסיבית אחרת אשר תקבל )בין השאר( פרמטר  . בסעיף הנוכחי, פונקצית המעטפת תקראמעטפת

 .dictנוסף מטיפוס 
 

יהיה  min_path_fasterציה לה קוראת המימוש של הפונק –כלל ההנחיות מהסעיף הקודם תקפות גם כאן. בפרט 
 רקורסיבי.
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 סעיף ג'
 נגדיר את שתי הפונקציות הבאות: nלשלם חיובי 

 
slow = lambda n : min_path(n, [i for i in range(n + 1)], [1, 3, 5, 7]) 

fast = lambda n : min_path_faster(n, [i for i in range(n + 1)], [1, 3, 5, 7]) 
 

שונים. אם זמן הריצה בתא מסוים  nעבור ערכי  fast-ו slowמלאו את הטבלה הבאה, המשווה בין זמני הריצה של 
 ארוך מדקה, ציינו זאת )אין צורך להריץ אף קריאה מעבר לדקה(:

 
N slow fast 
5   
10   
15   
20   
25   
30   

 הנחיות:
כח החישוב של המחשב עליו הקוד זמני ריצה של פונקציה מושפעים מגורמים סביבתיים רבים )מאחר ש •

על המעבד, טמפרטורת המחשב וכו'(, על מנת לקבל אומדן אמין כדאי להריץ את נקודתי עומס רץ, 
 מספר רב של פעמים ולחשב את ממוצע זמני הריצה nהבדיקה לכל 

 
 סעיף ד'

 עבורו הקריאה:הגדול ביותר )שלם, חיובי(  n-המהו 
min_path(n, [i for i in range(n + 1)], [1, 3, 5, 7]) 

 ?על המחשב שלכם לכל היותר דקהחוזרת לאחר 
 

 )שלם, חיובי( הגדול ביותר עבורו הקריאה: n-מהו ה
min_path_faster(n, [i for i in range(n + 1)], [2*i + 1 for i in range(300)]) 

 ?על המחשב שלכם לכל היותר שניהחוזרת לאחר 
 

מומלץ למדוד זמן ממוצע למספר ריצות על מנת לענות באופן אמין.  min_path_fasterבבדיקה של  –שימו לב 
 אין צורך לעשות זאת. min_pathבבדיקה של 
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 5שאלה 

  של פעולות חיבור, כפל והעלאה בחזקה של מספרים בכתיב בינארי. בשאלה זו נדון בסיבוכיות

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 

 :AxBגוריתם ההכפלה להלן המחשה של אל

             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 

 

 .עבור הכפל והשאר עבור החיבור 12פעולות.  19יש הנ"ל בדוגמה 

להעלאה בחזקה של מספרים שלמים חיוביים )ללא מודולו(.  הקוד  iterated squaringבהרצאה נלמד אלגוריתם 

 מופיע בהמשך.

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

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

כמו כן,  שימו לב שהמספרים המוכפלים גדלים עם התקדמות האלגוריתם, ויש לקחת זאת  בחשבון. .(⋅)𝑂במונחי 

באלגוריתם ישנן פעולות נוספות מלבד כפל. אך בניתוח נתייחס רק לפעולות הכפל המופיעות באלגוריתם. אמנם 

רצה בזמן ליניארי בגודלו  b>0לפעולות אלו סיבוכיות זמן מסדר גודל זניח לעומת פעולות הכפל. למשל, ההשוואה 

שליליים, לא ניכנס לפרטים של פעולה זו, אבל ברור מכיוון שלא למדנו בדיוק כיצד מיוצגים מספרים ) bשל 

 בלבד ולכן רצה בזמן bדורשת בדיקת הביט הימני של  b%2הפעולה  פעם אחת(. bשמספיק לקרוא את הביטים של 

𝑂(1) פעולת החילוק .b//2  כוללת העתקה שלb  ללא הביט הימני ביותר למקום חדש בזיכרון, פעולה שגם כן רצה

על ההסבר להיות תמציתי ומדוייק. מומלץ לחשוב על המקרה ה"גרוע" מבחינת מספר  .bגודל של בזמן ליניארי ב

 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 
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    return result 

 6 שאלה

תר משני משתתפים. נסמן את מספר הלמן להחלפת מפתח סודי, ליו-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.

 .𝑎𝑖 -ב i  סוד הפרטי של משתתףמשתתפים. נסמן את ה N=8להלן תיאור של פרוטוקול מורחב עבור  .ג
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  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, 1ההודעה שנשלחה בסוף השלב הקודם מהקבוצה השנייה. למשל, משתתפים 

 :𝑔𝑎5𝑎6𝑎7𝑎8 וחוזרים על התהליך, עם ההודעה ההתחלתית

 

 
 
 ות הבאות:השאלארבע 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 שניתן(⋅)𝑂במונחים של 
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 7שאלה 
אשר משתמש הן ברקורסיה והן באקראיות. האקראיות, כזכור, הייתה  quicksortבהרצאה ראינו את אלגוריתם 

גדולים ( שלפיו נחלק את הרשימה לשלוש רשימות )איברים שקטנים, זהים בגודלם וpivotבבחירת איבר הציר )
 מהציר שבחרנו(.

 
הזכרנו בקצרה את האפשרות לממש את האלגוריתם באופן דטרמיניסטי, כלומר, ללא שימוש באקראיות. ההצעה 

שלנו למימוש דטרמיניסטי הייתה פשוטה ביותר, איבר הציר יהיה האיבר הראשון ברשימה. להלן המימוש של 
 פונקציה זו:

 

 
def det_quicksort(lst): 
    """ sort using deterministic pivot selection """ 
    if len(lst) <= 1:  
        return lst 
    else: 
        pivot = lst[0]      # select first element from list 
        smaller = [elem for elem in lst if elem < pivot]  
        equal = [elem for elem in lst if elem == pivot]       
        greater = [elem for elem in lst if elem > pivot] 
        return det_quicksort(smaller) + equal + det_quicksort(greater) #two recursive 
calls 

O(n)עם אקראיות( הוא  quicksortכזכור, זמן הריצה הטוב ביותר של  log n)  כאשרn  הוא אורך הרשימה, ואילו
. בסעיפים הקרובים נסתכל על הגרסא הדטרמיניסטית של האלגוריתם ונחשב O(n2) זמן הריצה הגרוע ביותר הוא

 את הסבירות שזמן הריצה יהיה הגרוע ביותר, כתלות באופן בו מסודרים איברי הרשימה.
 

 סעיף א'
lstאת מספר הדרכים בהן ניתן לסדר את איברי הרשימה  p(n)-)טבעי, חיובי(, נסמן ב nבהנתן  = [1,2, … , n]. 

nלדוגמא, עבור  =  ישנן שש דרכים לסדר את הרשימה: 3
[1, 2, 3], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2], [3, 2, 1]  

p(3)ולכן  =  כללי? n-ל p(n). מהו 6 
 

 סעיף ב'
lstאת מספר הדרכים בהן ניתן לסדר את איברי הרשימה  w(n)-ב )טבעי, חיובי(, נסמן nבהנתן  = [1,2, … , n]  כך

  על הרשימה תרוץ בזמן הארוך ביותר. det_quicksortשריצת 
𝑛לדוגמא, עבור  =  ניתן לוודא כי הסידורים הבאים: 3

[1, 2, 3], [1, 3, 2], [3, 1, 2], [3, 2, 1]  
𝑤(3)יניבו את זמן הריצה הגרוע ביותר, ולכן  =  כללי? n-ל w(n)מהו . 4

 
 סעיף ג'

 בהנתן שני הסעיפים הקודמים, חשבו את הגבול:

lim
𝑛→∞

𝑤(𝑛)

𝑝(𝑛)
 

 

 גדל? n-מה ניתן להסיק מהגבול על הסיכוי לכך שזמן הריצה של האלגוריתם יהיה גרוע ביותר ככל ש
 

 סוף


