
 6102אביב  -מבוא מורחב למדעי המחשב  - 7לוג תרגול 

סיבוכיות הזמן היא )וץ בזמן סביר עבור קלטים גדולים המימוש הרגיל ללא ממואיזציה לא יוכל לר

 .(אקספוננציאלית

>>> binom(4,2) 

6 

>>> binom(50,25) 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#1>", line 1, in <module> 

 .... 

KeyboardInterrupt 

 

סיבוכיות זמן הריצה עם <- עבור קלטים גדוליםבזמן סביר שימוש בממואיזציה יאפשר ריצה 

 .n,kב ממואיזציה הינה פולינומיאלית 

 

>>> binom_fast(50,25) 

126410606437752 

 :n=4, k=2עבור מימוש עם ממואיזציה שעושה הסדר הקריאות הרקורסיביות  זהו

>>> binom_fast_trace(4,2) 

>>(4,2) 

>>>>(3,2) 

>>>>>>(2,2) 

<<<<<<(2,2) 

>>>>>>(2,1) 

>>>>>>>>(1,1) 

<<<<<<<<(1,1) 

>>>>>>>>(1,0) 

<<<<<<<<(1,0) 

<<<<<<(2,1) 



<<<<(3,2) 

>>>>(3,1) 

>>>>>>(2,1) 

<<<<<<(2,1) 

>>>>>>(2,0) 

<<<<<<(2,0) 

<<<<(3,1) 

<<(4,2) 

6  

 

 

 :דגימה באמצעות ראשונייםהמספרים בדיקת משפט ה

 :מה ההסתברות לבחור מספר ראשונים ונבדוק ביטי 6מספרים בני  01**3נדגום 

>>> prob_prime(2, 10**3) 

1.0 

 :ההסתברות לבחור מספר ראשונימה ם ונבדוק ביטי 3מספרים בני  01**3נדגום 

>>> prob_prime(3, 10**3) 

0.495 

 :מדגם גדול יותרושוב עם 

>>> prob_prime(3, 10**4) 

0.5019 

 :(00011בערך )   ההסתברות לבחור מספר ראשונימה ם ונבדוק ביטי 011מספרים בני  01**4נדגום 

>>> prob_prime(100, 10**4) 

0.0127 

 .ביטים 011מזו שקיבלנו עבור  6ביטים נקבל הסתברות שקטנה בערך פי  611עבור 

>>> prob_prime(200, 10**4) 

0.0073 

 



 :פרוטוקול דיפי הלמן למציאת מפתח סודי משותף

 

 :ביטים 01נגריל ראשוני בן 

>>> p = find_prime(10) 

>>> p 

863 

>>> bin(p) 

'0b1101011111' 

>>> DH_exchange(p) 

(759, 760, 201, 729, 833, 24) 

>>> (g, a, b, x, y, key) = _ 

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

(759, 760, 201, 729, 833, 24) 

>>> pow(g, a, p)  #should be equal to x 

729 

>>> pow(x, b, p) #should be equal to key 

24 

>>> x**b%p  #should be equal to x 

24 

>>> crack_DH(p, g, x)  

329 

 .xשווה ל   pow(g,a', p)עבורו  'aהצלחנו למצוא 

>>> pow(g, 329, p) 

729 

 (תרגיל בית)?  keyהאם זה יאפשר לנו לגלות מהו 

 

 

 



 .ביטים 011כעת נריץ שוב עבור ראשוני בעל 

>>> p = find_prime(100) 

>>> p 

1010494847004457700992137356519 

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

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

(518252751360144115246749883020, 494001586846548750001422873124, 

387468322451527866660454296305, 515705228379755330707510793916, 

646361985159782586304491041370, 509152539283518379452897668150) 

>>> pow(x, b, p) 

509152539283518379452897668150 

>>> key 

509152539283518379452897668150 

>>> crack_DH(p, g, x) 

100000 

200000 

300000 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#27>", line 1, in <module> 

    crack_DH(p, g, x) 

  File "C:\Personal\Teaching\CS-intro\2016b\recitations\7\m_07_primes.py", line 97, in 

crack_DH 

    if a%100000==0: 

KeyboardInterrupt 

 ?שהוגרל aשל כמה שנים יקח לנו להגיע לערך , aערכים שונים של  011111אם לוקח שניה לבדוק 

>>> a 

494001586846548750001422873124 

>>> a/100000 

4.940015868465488e+24 



 ...זה מספר השנים

 .הרבה

>>> a/100000//60//60//24//356 

1.6060704940651942e+17 

>>> 


