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 01..5שעה ב ('ביום ) 50.31..315 עדלהגשה  - 4מספר תרגיל בית 

 

 
 

תחת התיקייה , קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס
assignments 5 פסילת התרגיל/ חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 

 
 :הגשה

  תשובותיכם יוגשו בקובץpdf  ובקובץpy אלהבהתאם להנחיות בכל ש. 

  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, תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים. 
 :להנחיה זו מטרה כפולה

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

ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא עודף , עונים באופן מתומצת ויעילכדי להרגיל אתכם להבעת טי .2
 . זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. בלתי הכרחי מצד שני
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 3שאלה 

לוח המשחק בשחמט הינו : מעט רקע, ראשית. אשר מגיעה מעולם השחמט המלכות-nבבעיית בשאלה זו נעסוק 

אחד הכלים . שונים אשר מסוגלים לנוע על הלוח ממשבצת למשבצת על גבי הלוח ממוקמים כלים.    לוח בגודל 

הטור והאלכסונים עליהם היא , בצעד אחד המלכה  יכולה לנוע לאורך השורה. החזקים במשחק היא המלכה

היא יכולה לנוע  ןליהאוהמשבצות  בשחורהמלכה צבועה )להלן המחשה   .עומדת מספר לא מוגבל של צעדים

 (:מסומנות על ידי נקודות ירוקותאת מהנקודה בה היא נמצ

 

 .על חברתה אם היא יכולה לנוע למשבצת עליה נמצאת חברתה מאיימתנאמר כי מלכה 

. שאף מלכה לא מאיימת על מלכה אחרתמלכות על גבי לוח שחמט כך  8המלכות מטרתנו היא למקם -8בבעיית 

 :ללוח חוקילהלן דוגמא . לוח חוקילמיקום כזה נקרא 

 

-אם בשורה ה. 8הינה באורך  רשימה-בה כל תת, 8באורך  board מקוננת המשחק נייצגת באמצעות רשימה את לוח

i והעמודה ה-j  מופיעה מלכה אזיboard[i][j] = ‘Q’  ואחרתboard[i][j] = ‘ ’ (מחרוזת המכילה רווח בודד.) 

 :עבור הלוח בתמונה לעיל, לדוגמא

board =  

[[' ', ' ', 'Q', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'Q', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'Q'], 

['Q', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 
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[' ', ' ', ' ', 'Q', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'Q', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', 'Q', ' ', ' ', ' '], 

[' ', 'Q', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']] 

 

מלכות על גבי לוח בגודל  nמיקום של , כלומר)כללי  nישנם עבור שונים בשאלה זו נרצה לספור כמה לוחות חוקיים 

 .שורה-אחר-שורהאת הלוחות שלנו נבנה (. כך שאף מלכה לא מאיימת על רעתה    

 :את הסידור החלקי הבא, למשל

 

 :המקוננת נייצג על ידי הרשימה

board =  

[[' ', ' ', 'Q', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'Q', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'Q'], 

['Q', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']] 

 

( אך עד עתה אף מלכה לא מאיימת על רעתה, לא לכולן, כלומר, מלכות    -שבו נקבעו מיקומים ל)ללוח כזה 

 .לוח חוקי חלקינקרא 

 

  –שימו לב 

  חוקייתכן כי לוח מסויים הוא לוח חוקי חלקי אך לא ניתן להשלים אותו ללוח. 

 ממשנאמר כי זהו לוח חלקי     -כש (.    כאשר)לוח חוקי יכול להיות  חלקי לוח חוקי. 
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 'סעיף א

ומספר     חלקי של לוח בגודל חוקי המייצגת סידור  partialרשימה אשר מקבלת  legalאת הפונקציה  השלימו

יש מלכה  partialהשורות הראשונות של   -ב, כלומר)עד עתה  partial-את מספר המלכות שמוקמו ב  -אם נסמן ב.  

כך שהלוח יישאר   -בעמודה ה  בשורה באינדקס אם ניתן למקם מלכה  Trueנקציה תחזיר הפואזי ( ובשאר אין

 .אחרת False-לוח חוקי חלקי ו

 

 :דוגמאות הרצה

>>> board =  

[[' ', ' ', 'Q', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'Q', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', 'Q'], 

['Q', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '], 

[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']] 

>>> legal(board, 3) 

True 

>>> legal(board, 1) 

False 

 :הערות

  שניתן להניח-partial כלומר. ממש וכי הקלט תקין מייצג לוח חוקי חלקי:  

o רשימה היא באורך -כל תת  

o  השורות הראשונות של   -כך ש    קייםpartial  מכילות‘Q’  אחד בלבד והשאר מכילות

 רווחים בלבד

o אין ב-partial שתי מלכות אשר מאיימות אחת על רעתה 

 כי  ניתן להניח, בנוסף      

 

 'סעיף ב

ומחזירה את מספר הלוחות  nאשר מקבלת כקלט שלם חיובי  queensהשלימו את הפונקציה הרקורסיבית 

 .   בגודל החוקיים השונים 

 :דוגמאות הרצה

>>> queens(8) 
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92 

>>> queens(2) 

0 

>>> queens(5) 

10 

 :הערות וטיפים

 על הפתרון להיות רקורסיבי 

  בעל הפתרון להשתמש-legal מהסעיף הקודם 

  להשתמש ביש-queens  והיא תהיה הפונקציה )כפונקצית מעטפת אשר תקרא לפונקציה נוספת

 (הרקורסיבית

  נוסף אשר ייצג לוח חוקי חלקי פרמטריש להוסיף לפונקציה הרקורסיבית 

 

 

 'סעיף ג

בו בנוסף למלכות יש על  ,"מלכות ודרקונים"בן החליט להוסיף קצת פלפל לעסק והמציא לוח שחמט חדש בשם 

 .לוח המשחק גם דרקונים

כעת שתי מלכות , כלומר. אם ביניהן ניצב דרקון, לאיים על מלכה אחרת הלא יכול מלכה :לדרקון תכונה מיוחדת

 ניצב דרקון( עמודה או אלכסון, על אותה השורה) אם בין שתיהן, עמודה או אלכסון, יוכלו להיות באותה שורה

 .מלכה ודרקון לא יכולים להיות מוצבים באותו תא, ןכמו כ. (אחד או יותר)

מלכות בדיוק על   דרקונים נרצה לבדוק כמה דרכים ישנן לסדר עליו ממוקמים     בהנתן לוח בגודל , גם עתה

 .הלוח כך שאף מלכה לא תאיים על רעתה

מלכות על  5כ בדיוק "ה אך כי יש בסהשימו לב כי ישנן שורות בהן אין אף מלכ)    להלן דוגמא ללוח חוקי עבור 

 (:הלוח

 

כלומר הלוח לעיל , ’D‘ונייצג דרקון בלוח על ידי המחרוזת , את הלוח שלנו נייצג באופן זהה לסעיפים הקודמים

 :ייוצג על ידי הרשימה הבאה

board =  

[[' ', ' ', 'Q', ' ', ' '],  

[' ', ' ', ' ', ' ', ' '],  

[' ', 'Q ', 'D', 'Q', ' '],  
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[' ', ' ', ' ', ' ', ' '],  

['Q', ' ', 'D', ' ', 'Q']] 

צחי הבחין שניתן לפתור בעיה זו באמצעות מעבר . כעת נרצה לספור את מספר ההצבות החוקיות בלוח מסוג זה

ובכל קריאה , כלומר הפינה השמאלית העליונה( 0,0) מתחילים בתא: בצורה רקורסיבית על כל התאים בלוח

ואם קיימת , כשמגיעים לשורה האחרונה בעמודה. בשורה שמתחת, בית עוברים לתא שבאותה העמודהרקורסי

נכתוב כעת את הקוד שמממש . עד לסיום העמודות, עוברים לשורה הראשונה בעמודה הבאה, עמודה נוספת

 .אלגוריתם זה

 

 boardט רשימה מקוננת כקלשמקבלת  legal_dragons(board, row, col)ה הפונקציממשו בקובץ השלד את 

, מספר כלשהו של דרקוניםמוצבים  boardעל הלוח . row, colשליליים -ושני מספרים שלמים אי(    בגודל )

, כלומר. לפי סדר המעבר שהגדרנו זה עתה "קודמים"ובנוסף מוצבות עליו בצורה חוקית מלכות בחלק מהתאים ה

 col ובעמודה( כולל) col-1עד  0בעמודות רעתה ימות אחת על מלכות שלא מאי( כולל) n-1-ל 0 כבר הוצבו בין

 rowבתא שבשורה אם עבור הלוח הנתון ניתן להציב מלכה  True הפונקציה מחזירה(. כולל) row-1עד  0בשורה 

 .אחרת False-ו, כך שלא תאיים על אף מלכה אחרת שכבר מוצבת בלוח colועמודה 

 

 .אכן אוכלסו על פי סדר המעבר שהגדרנו board-וקי חלקי ותקין וכי המלכות במכיל סידור ח boardגם כאן נניח כי 

 :דוגמאות הרצה

>>> board =  

[[' ', ' ', 'Q', ' ', ' '],  

[' ', ' ', ' ', ' ', ' '],  

[' ', 'Q ', 'D', 'Q', ' '],  

[' ', ' ', ' ', ' ', ' '],  

['Q', ' ', 'D', ' ', ' ']] 

 

>>> legal_dragons(board, 2, 4) 

False 

>>> legal_dragons(board, 4, 4) 

True 

>>> legal_dragons(board, 4, 2) 

False  

 

 'דסעיף 

 :ותהבא ותהפונקצי ותבקובץ השלד נתונ

def queens_dragons(board): 

    return queens_dragons_rec(len(board), 0, 0, board) 
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def queens_dragons_rec(remaining, row, col, board): 

    pass 

של  שמוצבים בו אך ורק דרקונים במספר לא ידוע    בגודל  boardמקבלת כקלט לוח  queens_dragonsאשר כ

 . (ושאר התאים בו פנויים)תאים 

 nלמקם  החוקיות אשר סופרת את מספר הדרכים queens_dragons_recהשלימו את הפונקציה הרקורסיבית 

 .לוח כך שאף מלכה לא תאיים על רעתהמלכות בדיוק על ה

 :הוראות ורמזים

 על המימוש להיות רקורסיבי 

 על הפתרון להשתמש ב-legal_dragons מהסעיף הקודם 

  ניתן להשתמש במשתנה הראשון אותו מקבלת  –רמזqueens_dragons_rec  כמשתנה שמייצג את מספר

 המלכות הנותרות שיש למקם על הלוח

  דרקונים מספר הלוחות החוקיים צריך להיות זהה לזה שמתקבל מהפונקציה  על לוח ללא –שימו לב

queens בסעיף ב' 

 

 :דוגמאות הרצה

>>> board =  

[[' ', ' ', ' ', ' ', ' '],  

[' ', ' ', ' ', ' ', ' '],  

[' ', '  ', 'D', ' ', ' '],  

[' ', ' ', ' ', ' ', ' '],  

[' ', ' ', 'D', ' ', ' ']] 

>>> queens_dragons(board) 

12 

>>> empty_board = [[‘ ‘ for i in range(8)] for j in range(8)] 

>>> queens_dragons(empty_board) 

92 
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 0שאלה 

 

נשתמש ברשימות מקוננות , אין לנו בפייתון משתנה מטיפוס מטריצהשמאחר . בשאלה זו נרצה לעבוד עם מטריצות

 nמטריצה בת , כלומר)    בגודל   בהנתן מטריצה  :שלנו יהיה טבעי ביותר הייצוג. על מנת לייצג מטריצות

 .kכל אחת באורך , רשימות-תתי nהמכילה       נבנה רשימה מקוננת , (עמודות k-שורות ו

 :   להלן דוגמא למטריצה בגודל .            -נמקם ב     את האיבר , כעת

   
   
   

  

 :היא הרשימה הבאה  הרשימה שתייצג את ו

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

מסדר  Hadamardמטריצת  nלמספר טבעי . Hadamardמטריצת  –מעניינת במיוחד בינארית נגדיר עתה מטריצה 

n ( ואילך על ידי  מעתהאותה נסמןhad(n) )מוגדרת באופן הרקורסיבי הבא: 

  עבורn = 0 ,had(0) המכילה את האיבר אפס    ה מגודל היא מטריצ:            

  עבורn > 0 ,had(n)  בנויה באופן הרקורסיבי הבאאשר       היא מטריצה ריבועית מגודל: 

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

 

 

         
                

                                 

 

 .0-ב  -ב 1וערכי  1-ב  -ב 0את המטריצה שבה מחליפים ערכי    -נסמן ב  בור מטריצה בינארית כאשר ע

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

 0ערכי , כלומר)צה מתהפכים תחתון ערכי המטרי-כאשר בבלוק הימני, (had(n-1)ושני בלוקים תחתונים של 

 .(0-ל 1וערכי  1-הופכים ל

 

כל שתי שורות שונות במטריצה נבדלות בדיוק בחצי  :התכונה המרתקת הבאה Hadamardלמטריצת 

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

 .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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ן את המטריצות תהיה דרך נוחה לבחו. נעיר כעת כי קשה להבחין במבנה הרקורסיבי באופן בו הצגנו את המטריצות

אשר מקבלת  print_matבקובץ השלד נמצאת הפונקציה . על ידי הדפסה של כל שורה ברשימה המקוננת בנפרד

 Hadamardלהלן שלושת מטריצות . שורה-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)את הפונקציה  נממשוכחי בתרגיל הנ

 .nמסדר 

 'סעיף א

ומחזירה  mat1, mat2שתי רשימות מקוננות  אשר מקבלת כקלט concat_horבקובץ השלד את הפונקציה ממשו 
 :לדוגמא, של תתי הרשימות 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

 ור יהיה מוגדר היטב ניתן להניח כי על מנת שהשרשlen(mat1) == len(mat2) 

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

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

  על הפונקציה לא לשנות את ערכיmat1, mat2 

 

 'סעיף ב

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

 :לדוגמא, של תתי הרשימות 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

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

 (כלשהוא k-ק לבדיו kתתי הרשימות בשתי הרשימות הן מאורך , כלומר)

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

  על הפונקציה לא לשנות את ערכיmat1, mat2 

 

 'סעיף ג

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

 (0-ב 1-ו 1-ב 0מחליפה , כלומר) mat-ההופכית ל חדשהומחזירה הרשימה מקוננת ( 1או 

 :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

  על הפונקציה לא לשנות את ערכיmat 

 

 'ף דסעי

אשר מחזירה את מטריצת  had(n)על מנת לממש את הפונקצי ' ג-'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 הקודמיםבשלוש העל המימוש להשתמש 
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 3שאלה 

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

 .       : sהוא  Rכך שסכום איברי     קיימת תת רשימה 

 :להלן הפונקציה הרקורסיבית שכתבנו על מנת לפתור את הבעיה

def subset_sum(L, s, i=0): 

    # Base cases 

    if s==0: 

        return True 

    if i==len(L): 

        return False 

    # Check both cases 

    with_first = subset_sum(L, s-L[i], i+1) 

    without_first = subset_sum(L, s, i+1) 

     

    # 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

או  draw.ioלהשתמש בכלים זמינים ברשת דוגמת ניתן . אין לכתוב את עץ הרקורסיה בכתב יד –הנחיה 

 .Open Office Drawאו  Visioבתוכנות דוגמת 

, n-יכול להיות תלוי או בלתי תלוי ב s (sולמספר  n באורך חזרותללא  Lטבעי תנו דוגמא לרשימה  n בהנתן .2

 .sשסכומן הוא  L-תתי רשימות שונות ב      לפחותכך שיש ( כרצונכם

רשימות שונות      אם מצאתם , כלומר. nתתי הרשימות צריך להיות חסם הדוק של מספר  –הנחיה 

 .אך חסם זה אינו הדוק ולכן תשובה זו אינה מספקת          אומנם 

 

 'סעיף ב

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

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

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

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

 .פונקצית חיפושלפונקציה שמחזירה פתרון קונקרטי לבעיה נקרא . תת רשימה שכזו

 

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

  אם קיימת תת רשימהR ב-L  שסכומהs  הפונקציה תחזיר אתR 

 הפונקציה תחזיר  , אחרתNone 

 :פיםהנחיות וטי
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 המימוש של הפתרון חייב להיות רקורסיבי 

  להשתמש בפונקציה ( ורצוי)ניתןsubset_sum_search  כפונקצית מעטפה שתקרא לפונקציה הרקורסיבית

 שאותה תכתבו בעצמכם

 לפחות שתי תתי רשימות שונות , כלומר, אם יש יותר מפתרון אחד לבעיהR ו-S ב-L  שסכומןs , ניתן

 הרשימות כפתרוןלהחזיר כל אחת מתתי 

  כל המספרים בכי ניתן להניח-L שונים 
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 4שאלה 
  .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,Bהכפל של שני מספרים בינאריים אלגוריתם החיבור ו

  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 

 

 .עבור הכפל והשאר עבור החיבור 12. פעולות 11יש ל "הנבדוגמה 

הקוד (.  ללא מודולו)פרים שלמים חיוביים להעלאה בחזקה של מס 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  nאו /ו m-כתלות בבשיטה זו  abשל הפעולה  עליכם לנתח את סיבוכיות זמן הריצה

, כמו כן .ויש לקחת זאת  בחשבון, לב שהמספרים המוכפלים גדלים עם התקדמות האלגוריתםשימו  .    במונחי 

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

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

ושם ברור שמספיק  2 -אבל ראינו ברפרוף את שיטת המשלים ל, נכנסנו לעומק של ייצוג מספרים שלמים שליליים

דורשת בדיקת הביט  b%2הפעולה  .(לקרוא את הביט השמאלי כדי להכריע האם מספר שלם הוא חיובי או שלילי

ללא הביט הימני ביותר למקום  bכוללת העתקה של  b//2 פעולת החילוק.      בלבד ולכן רצה בזמן bהימני של 

מומלץ לחשוב על . על ההסבר להיות תמציתי ומדוייק .bפעולה שגם כן רצה בזמן ליניארי בגודל של , חדש בזיכרון

 .מבחינת מספר פעולות הכפל ולתאר כיצד הגעתם לחסם עבור פעולות אלו" גרוע"המקרה ה

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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 . שאלה

ובאלטרנטיבות  ליותר משני משתתפים, הלמן להחלפת מפתח סודי-ה בהרחבת פרוטוקול דיפישאלה זו דנ

 . N -נסמן את מספר המשתתפים המעוניינים לייצר להם סוד משותף ב. לפרוטוקול עבור שני משתתפים

 
 'סעיף א

לא נציין זאת בלבד בסעיף זה , לשם פשטות. ראשוני כלשהו שנבחר מראש pהחישובים נעשים מודולו בסעיף זה כל 

g  בכל מקום שכתוב למשל, כלומר. בביטויים שבהמשך
a

g -הכוונה היא ל 
a 

mod p. 

 

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

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

 :שנשלחות

 
g חולקים את הסוד Bob -ו  Aliceכעת 

ab
 ,Alice ו- Carol את הסוד g

ac
g את הסוד Carol -ו Bobואילו , 

bc
כל . 

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

g את Carol -ל( משנה
ab

 :גם שאר הזוגות ובדומה, 

 
 

g וכל משתמש יכול כעת לחשב את הסוד המשותף
abc

.  

 
  ?מבצע כל משתמש modular exponentiationכמה פעולות 

 

 
 'סעיף ב



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 9102אביב , חב למדעי המחשבמבוא מור

 

  18 מתוך 16' עמ
 

 

 modularפעולות  1בו כל משתמש מבצע , עבור שלושה משתמשים תארו פרוטוקול דומה pdfבקובץ ה 

exponentiation אם  .אפשר להיעזר באיור בדומה לאיורים לעיל. שלחות בכל שלבציינו אילו הודעות נ. לכל היותר

 .מוסיפים איור אין לכתוב אותו בכתב יד

 
 'סעיף ג

 
זה יש שני ארגומנטים פומביים הידועים בפרוטוקול  .את הפרוטוקול עבור שני משתמשים אשר ראינו בכיתהנזכיר 

 : (ף עליו הם מתקשריםבוב וכל מי שמאזין לערוץ החשו, לאליס, כלומר) לכל הצדדים
 מספר ראשוני p  

 נוסף  מספרg  אשר מקיים      
 

 :שלבי הפרוטוקול הם
  לבוב  ושולחת את              מחשבת את ,      אליס בוחרת באקראי 

  לאליס  ושולח את              מחשב את ,      בוב בוחר באקראי 

  ובוב מחשב את              אליס מחשבת את             
 

 וזהו המפתח הסודי המשותף של אליס ובוב    ראינו כי כעת 
 

עבור כל אלטרנטיבה ציינו .        נציג כעת מספר אלטרנטיבות לפרוטוקול אשר נוגעות לאופן חישוב המשתנים 
 :PDF-בקובץ ה

 (   האם , כלומר)ח משותף לאליס ובוב האם האלטרנטיבה אכן מייצרת מפת? 

 הלמן או בטוח פחות-תף האם פרוטוקול זה בטוח כמו פרוטוקול דיפיוהמפתח אכן מש אם? 
 

 .יש לנמק את תשובותכם בקצרה
 .2הוא תמיד בבסיס        בסעיף זה  –הערה 

 
 

 אלטרנטיבה ראשונה
 מחושבים כמו בפרוטוקול המקורי     המשתנים 

 מחשבת את  ס אלי                          

  בוב מחשב את                          
 

 אלטרנטיבה שניה

  ושולחת לבוב                אליס מחשבת את 

  ושולח לאליס                בוב מחשב את 

  אליס מחשבת את                

  בוב מחשב את                
 

 אלטרנטיבה שלישית

  ושולחת לבוב             אליס מחשבת את 

  ושולח לאליס             בוב מחשב את 

  אליס מחשבת את             

  בוב מחשב את              
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 6שאלה 
הייתה , כזכור, האקראיות. אשר משתמש הן ברקורסיה והן באקראיות quicksortגוריתם בהרצאה ראינו את אל

זהים בגודלם וגדולים , איברים שקטנים)שלפיו נחלק את הרשימה לשלוש רשימות ( pivot)בבחירת איבר הציר 
 (.מהציר שבחרנו

 
ההצעה שלנו . ימוש באקראיותללא ש, כלומר, האפשרות לממש את האלגוריתם באופן דטרמיניסטי דיברנו גם על

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

ואילו , הוא אורך הרשימה nכאשר          הוא ( עם אקראיות) quicksortזמן הריצה הטוב ביותר של , כזכור
טית של האלגוריתם ונחשב בסעיפים הקרובים נסתכל על הגרסא הדטרמיניס.       זמן הריצה הגרוע ביותר הוא

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

 'סעיף א
 .             את מספר הדרכים בהן ניתן לסדר את איברי הרשימה      -נסמן ב, (חיובי, טבעי) nבהנתן 

 :ישנן שש דרכים לסדר את הרשימה    עבור , לדוגמא
                                                 

 .הוכיחו את תשובתכם ?כללי  -ל     מהו .        ולכן 
 

 'סעיף ב
כך               את מספר הדרכים בהן ניתן לסדר את איברי הרשימה      -נסמן ב, (חיובי, טבעי) nבהנתן 

  .מן הארוך ביותרעל הרשימה תרוץ בז det_quicksortשריצת 
 :ניתן לוודא כי הסידורים הבאים    עבור , לדוגמא

                                 
 .הוכיחו את תשובתכם ?כללי n-ל     מהו .       ולכן , יניבו את זמן הריצה הגרוע ביותר

 
 'סעיף ג

 :חשבו את הגבול, בהנתן שני הסעיפים הקודמים

   
   

    

    
 

 

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



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 9102אביב , חב למדעי המחשבמבוא מור

 

  18 מתוך 18' עמ
 

 

 7שאלה 
 :לדוגמא, בפייתון מחשבת את סכום האיברים ברשימה של מספרים sum הפונקציה המובנית

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

12 

>>> sum([]) 

0 

 :             אם , כלומר, פעולת החיבור שוב ושוב לקבלת סכום האבריםהפונקציה פועלת על ידי הפעלת 
                  

 
sum  פעולת הפונקציה היא במקרה זה )היא דוגמה לפונקציה צוברת שמפעילה פונקציה על שני ארגומנטים

של  ורשימה, v רך התחלתיע, f פונקציהכקלט  שמקבלת accם ניתן לכתוב פונקציה צוברת מופשטת בש(. חיבורה
 :כלומר, vעם ערך התחלתי  lstעל הרשימה  fה של ומחזירה את תוצאת הצביר lstאיברים 

                      
 

 :את הפונקציה הבאה accניתן להגדיר בעזרת , וגמאלד
def mysum(lst): 

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

 
 :כעת. sumשפועלת על רשימת מספרים ומחשבת את סכומם בדיוק כמו 

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

12 

 .accו בקובץ השלד את המימוש של הפונקציה השלימ
 

, כלומר. אין חשיבות לסדר בו ניתנים הארגומנטים לפונקציה           שימו לב כי עבור הפונקציה 
אזי             אם , כלומר. ואין חשיבות לסדר בו הפונקציה מופעלת על איברי הרשימה.              

                           .  
 

 אין להניח כיבתרגיל זה . התנהגות זו נובעת מכך שפונקצית החיבור היא פונקציה אסוציאטיבית וקומוטטיבית
יש חשיבות לסדר בו ניתנים , כלומר. או קומוטטיבית/אשר ניתנת כקלט תהיה אסוציאטיבית ו  הפונקציה 

 .הארגומנטים לפונקציה ולסדר בו הפונקציה מופעלת על איברי הרשימה
 
 
 

 :הנחיות
 על המימוש להיות רקורסיבי 

 

 סוף


