
   
 

   
 

 CS1001.py ,מבחן בקורס מבוא מורחב למדעי המחשב
 

 ביה"ס למדעי המחשב, אונ' תל אביב
 

 19/07/2019, , מועד א'2019' בסמסטר 
 
 

 : ד"ר יהונתן ברנט, ד"ר אמיר רובינשטייןמרצים
 

 , בן בוגין, נעם פרזנצ'בסקי: מיכל קליינבורטיםמתרגל

 שעות. 3: הבחינהמשך 

 .ל אחדכ A4דפי עזר )דו צדדיים( בגודל  2: חומר עזר מותר

 ריק, לשימוש  דףהדף האחרון בבחינה הינו . בנוסף, ןבידקו שכולם בידיכ –מודפסים  עמודים 14 חןבמב
 בלבד. "מקרה חירום"ב

  תיבדקיש לכתוב את כל התשובות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד ולא. 
 שאלותיש לענות על כל ה. 

 ,אלא אם נכתב במפורש אחרת: בכל השאלות 

 .לכתוב פונקציה, אין צורך לבדוק את תקינות הקלט שלה אם עליכן -

 .עליהם ןים קודמים, גם אם לא עניתמותר להסתמך על סעיפ -

בסמסטר זה. במקרה זה יש לכתוב  או בשיעורי התרגול ניתן לצטט טענות שנטענו בהרצאה -
 "בהרצאה/תרגול ראינו כי...". ציטוטים ממקורות אחרים יש להוכיח.

 לשרשר אין) שורה בכל בודדת פקודה להשלים יש, להשלמה קוד שורות מסומנות בו מקום בכל -
 שורות מסומנות לא אם. x=0; y=1 לכתוב אסור למשל((. פסיק נקודה; ) באמצעות פקודות

 .כזו מגבלה אין להשלמה

 .𝑂(1) אחרת, ניתן להניח כי פעולות אריתמטיות מבוצעות בזמן מצוייןאם לא  -

, יש לתת חסם עליון נמוך ביותר האפשרי, למשל (⋅)𝑂 אם נדרשתן לתת חסם על סיבוכיות במונחי -
 .𝑂(𝑛2), ולא 𝑂(𝑛)התשובה הנדרשת היא  7𝑛אם הסיבוכיות היא 

  

 ולחזור לשאלה אח"כ. להמשיך לשאלות אחרות אלא שאלה,אף לא "להיתקע" על  אנו ממליצים 

  "מציון הסעיף 20%ינתן יזה  . במקרהולא לכתוב שום טקסט נוסףבכל סעיף ניתן לכתוב "איני יודע/ת 
 .)מעוגל כלפי מטה(

 חריגות משמעותיות מהמקום תשובות ובהן מקום המוקצב ובכתב קריא. בלכתוב את כל התשובות  יש
ולא יקבלו ניקוד, או שיקבלו ניקוד חלקי  , לא ייקראותשובות הכתובות בכתב קטן מדיהמוקצב, או 

 .לגרור הורדת ציון עלולותגם כן להבנתן שדורשות מאמצים רבים תשובות  בלבד.

 

 (לשימוש הבודקים) טבלת ציונים:
בהצלחה !                    

 

 

 
* הפניה במסמך זה היא בלשון נקבה ולשון זכר לסירוגין, מטעמי נוחות בלבד. כל 

  הדרישות מיועדות לשני המגדרים באופן זהה. 

 ניקוד ערך שאלה

1   

2   

3   

4   

  100 סה"כ



   
 

   
 

 (נק' 25) 1 שאלה

 )כולל(. 𝒏 ל 𝟎 בין מספרים שלמים שונים 𝒏שבה  ממשממוינת בסדר עולה  𝑳נתונה רשימה  .א
 

. 𝒏-ל 𝟎השלימו את הפונקציה הבאה, כך שתמצא מהו האיבר החסר מבין כל המספרים השלמים בטווח שבין 
𝒏למשל, עבור  = 𝑳והרשימה  𝟓 = [𝟎, 𝟏, 𝟐, 𝟑,  .4, הפונקציה תחזיר [𝟓

 .כי הקלט תקין הניחו

 . 𝑶(𝐥𝐨𝐠𝒏)האלגוריתם שלכם צריך להיות בעל סיבוכיות זמן ריצה של 

def find_missing(L): 

    n = len(L) 

    low = 0 

    high = n - 1 

 

    while low <= high: 

        mid = ___________________________________ 

 

        if ______________________________________: 

            ______________________________________ 

        else: 

            ______________________________________ 

 

    return _________________________ 
 

 מספרים שלמים.  𝑛בה ש ממש ממוינת בסדר עולה 𝐿נתונה רשימה  .ב

 (:חיובי הינו מספר שלם 𝑘פעמים מוגדר כך ) 𝑘"סיבוב" של רשימה 

def rotate(L, k): 

 n = len(L) 

return L[k%n:] + L[:k%n] 

 

ומספר שלם  Lעל הרשימה  rotateכרשימה המתקבלת מהפעלה של הפונקציה  𝐿𝑅כעת נגדיר את הרשימה 

 .LR = rotate(L, k). כלומר, kכלשהו 

 

𝑛 למשל, עבור = 6 ,𝑘 = 𝐿 והרשימה 2 = 𝐿𝑅 נקבל כי, [10,20,30,40,50,60] = [30,40,50,60,10,20]. 

 

 𝑖ומחזירה את האינדקס  𝑠ומספר שלם  𝐿𝑅שלימו את הפונקציה הבאה אשר מקבלת את הרשימה המסובבת ה

𝐿𝑅[𝑖]כך ש  == 𝑠 אם 𝑠  הוא איבר ברשימה𝐿𝑅 אחרת מחזירה ,𝑁𝑜𝑛𝑒.  הערך של𝑘 .אינו נתון 



   
 

   
 

 

𝑠-מהדוגמה האחרונה ו 𝐿𝑅למשל, עבור  =  ברשימה 3נמצא באינדקס  06)כי המספר  3, הפונקציה תחזיר 60

LR.) ור עב𝑠 =  .(LRלא נמצא ברשימה  1כי המספר )Noneהפונקציה תחזיר  1

. הניחו כי פעולות אריתמטיות והשוואת מספרים 𝑶(𝐥𝐨𝐠𝒏)הפתרון שלכם להיות זמן הריצה של על גם כאן, 

 ת בזמן קבוע.ומתבצע

-מתתי ת, לפחות אחבגודלן )או כמעט שוות(רשימות שוות -נחצה את הרשימה באמצע לשתי תתיאם : רמז

 בסדר עולה. נתממויעדיין הרשימות 

1 def find(LR, s): 

2     n = len(LR) 

3     low = 0 

4     high = n - 1 

5     while low <= high: 

6         mid = ___________________________________ 

 

7         if ___________________________________: 

8             return mid 

9         if ___________________________________: 

10             if ___________________________________:  

11                 ___________________________________ 

12             else: 

13                 ___________________________________ 

14         else:  

15             if ___________________________________: 

16                 ___________________________________ 

17             else: 

18                 ___________________________________ 

19    return None 



   
 

   
 

 

כלומר, ) LRברשימה  תיתכנה חזרותלפתור בעיה זהה לזו שהוצגה בסעיף ב', למעט שהפעם כעת, נרצה  .ג

האם האלגוריתם מהסעיף הקודם מטפל  .(אך לא עולה ממש עדיין ממוינים בסדר עולה Lברשימה הערכים 

 האלגוריתם מסעיף ב׳ נכשל. עבורה LRלרשימה ברשימות מסוג זה? אם כן, נמקו בקצרה, אם לא, תנו דוגמא 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



   
 

   
 

 : lst2העץ שמיוצר ע"י  : lst1העץ שמיוצר ע"י 

 (נק' 25) 2 שאלה

( בצמתים key. הניחו בשאלה זו שהמפתחות )השדה Binary_search_treeהשאלה עוסקת בעצים בינאריים, ובמחלקה 

 ( בצמתים. val(. ניתן להתעלם מהערכים )השדה intהינם מספרים שלמים )

לפי  לעץ כמפתחות lstיתקבל לאחר שנכניס את איברי הרשימה  tאם העץ  tמייצרת עץ חיפוש בינארי   lstנאמר שרשימה

 סדר הופעתם ברשימה.

 מייצרת את העץ הבא )המפתחות כתובים בצמתים(:  lst=[2,5,3,4]לדוגמא: הרשימה 

 

 : בכל סעיפי השאלה הניחו שברשימות אין חזרות, שימו לב

 מכילות איברים ייחודיים.כלומר הרשימות                      

 

 

 

בסדר כלשהו, כך שאם נבנה עץ חיפוש  1,2,3,4,5,6שמכילות את האיברים  lst1, lst2תנו דוגמא לשתי רשימות  .א

.  עבור כל שוניםבינארי ונכניס את איברי הרשימה כמפתחות לעץ לפי סדר הופעתם ברשימה יתקבלו שני עצים 

 כיתבו את המפתחות בלבד.רשימה ציירו את העץ המתקבל. בצמתים 

lst1 = [___ , ____ , ____, ____, ____, ____]                         lst2 = [___ , ____ , ____, ____, ____, ____] 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

3 

4 



   
 

   
 

 העץ שמיוצר ע"י כל אחת מהרשימות )אותו העץ(:

בסדר כלשהו, כך שאם נבנה עץ  1,2,3,4,5,6האיברים שמכילות את  שונות lst1, lst2תנו דוגמא לשתי רשימות  .ב

.  זהיםימה כמפתחות לעץ לפי סדר הופעתם ברשימה יתקבלו שני עצים שחיפוש בינארי ונכניס את איברי הר

 . בצמתים כיתבו את המפתחות.ציירו את העץ המתקבל עבור שתי הרשימות

lst1 = [___ , ____ , ____, ____, ____, ____]                         lst2 = [___ , ____ , ____, ____, ____, ____] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: )סמנו את אם ורק אםשונות שמכילות את אותה קבוצת איברים ייצרו את אותו העץ  lst1, lst2שתי רשימות  .ג

 התשובה הנכונה ביותר(

 ה.האיבר הראשון שלהן זה .1

 .האיבר האמצעי שלהן זהה .2

 הוא אורך הרשימה. nכאשר  2//(n-1)-ום הבמיקהאיבר הראשון שלהן זהה וכן האיבר  .3

-מ הקטנים lst2-בהאיברים רשימת זהה לעל פי סדר הופעתם  lst1[0]-מ הקטנים lst1-האיברים ב רשימת .4

lst2[0] האיברים הגדולים מ לרשימותוכנ"ל  ,על פי סדר הופעתם-lst1[0] ו-lst2[0] .בהתאמה 

-מ הקטנים lst2-ורשימת האיברים בעל פי סדר הופעתם  lst1[0]-מ הקטנים lst1-האיברים ב רשימת .5

lst2[0]  האיברים הגדולים מ לרשימותאת אותו העץ, וכנ"ל  ותמייצרעל פי סדר הופעתם-lst1[0] ו-

lst2[0] בהתאמה. 

 שילוב של התשובות ____________  .6

 של תשובות( אינה מתאימה.אף תשובה )או שילוב  .7

 



   
 

   
 

שמקבלת כקלט שתי רשימות שמכילות את אותה  same_tree(lst1, lst2)השלימו את מימוש הפונקציה  .ד

אם ורק אם שתי הרשימות ייצרו את אותו העץ. על הפונקציה  Trueקבוצת איברים בסדר כלשהו ומחזירה 

 להיות רקורסיבית.

 

def same_tree(lst1, lst2): 

 if len(lst1)!= ______________________________ : 

  return ___________________________________ 

 if len(lst1) == 1 and ______________________________: 

  return True 

 if _________________________________________________: 

  return False 

 smaller1 = __________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

return ______________________________________________ 

 

 

 

  



   
 

   
 

 הסבר:

 תשובה )והסבר(:

. nעבור שתי רשימות באורך  במקרה הגרוע same_tree-של המימוש שלכם לנתחו את סיבוכיות זמן הריצה  .ה

 רצה בזמן קבוע. lenהניחו כי הפונקציה  ניתן לצייר את עץ הרקורסיה המתאים ולהיעזר בו עבור הניתוח.

 O(_________)הסיבוכיות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 האם ניתן לשפר את סיבוכיות זמן הריצה באמצעות ממואיזציה? תנו הסבר מילולי בלבד לתשובתכם. .ו

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

def gen_size_avg(gen): 

 נק'( 25) 3שאלה 

 .𝑶(𝟏)ניתן להניח כי חילוץ האיבר הבא בגנרטור לוקח זמן  לאורך כל השאלהשאלה זו עוסקת בגנרטורים. 

 

מספרים שלמים ומחזירה את מספר  nאשר מקבלת גנרטור המייצר  gen_size_avgממשו את הפונקציה  .א

 .בממוצע  𝑂(𝑛)  אותם הגנרטור מייצר. על הפונקציה לרוץ בזמן השוניםהאיברים 

 דוגמת הרצה:

 

def genfunc(n): 

    for i in range(n): 

        yield(i) 

        yield(i) 

 

>>> g = genfunc(10) 

>>> gen_size_avg(g) 

10 

 
 איברים שונים. 10איברים, אך מייצר כל איבר פעמיים ולכן מייצר סה"כ  20שימו לב: הגנרטור מייצר 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספרים שלמים  nוגנרטור המייצר  mאשר מקבלת מספר שלם חיובי  gen_size_worstממשו את הפונקציה  .ב

…,0}ם בתחו ,𝑚 − אותם הגנרטור מייצר. על הפונקציה לרוץ  השוניםומחזירה את מספר האיברים  {1

 .במקרה הגרוע ביותרככל האפשר בסיבוכיות זמן טובה 

𝑚הנחיה: יש להניח כי  ≤ 𝑛 

 דוגמת הרצה:



   
 

   
 

def genfunc(n): 

    for i in range(n): 

        yield(i) 

        yield(i) 

 

>>> g = genfunc(10) 

>>> gen_size_worst(g, 100) 

10 

 
 

 כרון של הפונקציה במונחים אסימפטוטיים :יציינו מהי סיבוכיות זמן הריצה והז

 )O_________________)זמן ריצה: 

 )O_________________)כרון: יז

𝑚 נניח כעת כי .ג = 2𝑛 . מהו זמן הריצה של הפונקציה מהסעיף הקודם? תארו אלגוריתם חדש לפתרון הבעיה

 וציינו מהו זמן הריצה של האלגוריתם. במקרה הגרוע ביותרבזמן מהיר ככל האפשר 

 יש לתת תיאור מילולי של האלגוריתם ולא לממש אותו בקוד. -הנחיה 

 )gen_size_worst :)___________Oזמן הריצה של 

 )O___________(זמן הריצה של האלגוריתם החדש: 

 תיאור האלגוריתם החדש:

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

def gen_size_worst(gen, m): 



   
 

   
 

 נק'( 25) 4שאלה 

 כפי שנלמדו בכיתה. Lempel-Ziv-Welchלהלן תזכורת לחלקים נבחרים מאלגוריתם הדחיסה של 

def LZW_compress(text, w=2**12-1, max_length=2**5-1):  

  """LZW compression of an ascii text. Produces a list comprising of 

     either ascii characters or pairs [m,k] where m is an offset and 

     k>=2 is a match (both are non-negative integers)."""  

  result = [], n = len(text), p=0 

  while p<n: 

    m,k = maxmatch(text, p, w, max_length)  

    if k<3: 

      result.append(text[p]) # a single char  

      p+=1 

    else: 

      result.append([m,k]) # two or more chars in match  

      p+=k 

  return result # produces a list composed of chars and pairs  

def maxmatch(T, p, w=2**12-1, max_length=2**5-1): 

  """finds a maximum match of length k<=2**5-1 in a w long window,  

     T[p:p+k] with T[p-m:p-m+k]. Returns m (offset) and k (match  

     length)""" 

   

  assert isinstance(T,str) 

  n = len(T), maxmatch = 0, offset = 0 

  for m in range(1, min(p+1, w)): 

    k=0 

    while k < min(n-p, max_length) and T[p-m+k] == T[p+k]: 

      k+=1 

    if maxmatch < k: 

      maxmatch = k 

      offset = m 

  return offset, maxmatch 

אותה ניתן לקודד באמצעות שלושה  ,{’a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘h‘}נניח שאנו עובדים מעל קבוצת התווים   .1

 (. נגדיר שתי מחרוזות: asciiביטים )ולא שבעה כמו בקידוד 

str1 = “abcdefghhgfedcbaabcdefgh” 

str2 = “abcdefghabcdefghabcdefgh” 

 ? _______LZW_compressבאמצעות  str1כמה ביטים יידרשו על מנת לקודד את 

 ? _______LZW_compressבאמצעות  str2יידרשו על מנת לקודד את  כמה ביטים

 

 

 .str1+str2 כעת נניח שאנחנו בונים קידוד האפמן באמצעות הקורפוס

 באמצעות קידוד האפמן? _______ str1כמה ביטים יידרשו על מנת לקודד את 



   
 

   
 

 באמצעות קידוד האפמן? _______ str2כמה ביטים יידרשו על מנת לקודד את 

 

)שהופיע אחת הסיבות ליעילות הנמוכה של המימוש אותו למדנו . LZW_compressנחזור לאלגוריתם  .2

.  נממש עכשיו אלגוריתם יעיל יותר w-ל 1רץ בין  mאשר בה המשתנה  maxmatch-היא הלולאה בקודם( 

וא לשמור טבלת  החוסך מבחינה פרקטית זמן אבל גוזל יותר זיכרון.  הרעיון )אותו הזכרנו בקצרה בכיתה( ה

hash  הממפה שלשות של תווים לרשימה המכילה את כל האינדקסים בהם מתחילה מחרוזת עם שלשות תווים

 הטבלה תיראה כך: ״abcabc״אלו. למשל עבור המחרוזת 

{“abc”: [0, 3], “bca”: [1], “cab”: [2]} 

  

 .LZW_compress-ו maxmatchממשו מחדש את שתי הפונקציות 

 .add_triple_to_dictניתן ורצוי להשתמש בפונקציית העזר 

def add_triple_to_dict(T, p, triple_dict): 

    """Adds to the dictionary the mapping from a key T[p:p+3] to a new 

       integer p in a list.""" 

1.    if p+3 > len(T): return 

2.    if T[p:p+3] in triple_dict: 

2.1.      triple_dict[T[p:p+3]].append(p) 

3.    else: 

3.1.      triple_dict[T[p:p+3]] = [p] 

def LZW_compress(text, w=2**12-1, max_length=2**5-1):  

    """LZW compression of an ascii text. Produces a list comprising of 

       either ascii characters or pairs [m,k] where m is an offset and 

       k>=3 is a match (both are non-negative integers)."""  

1.    result = [], n = len(text), p = 0, triple_dict = {} 
2.    while p<n: 
2.1.      m,k = maxmatch(text, triple_dict, p, w, max_length)  
2.2.      if k<3: 
2.2.1.        result.append(text[p]) # a single char 
2.2.2.        add_triple_to_dict(text, p, triple_dict) 
2.2.3.        p+=1 
2.3.      else: 
2.3.1.        result.append([m,k]) # two or more chars in match  
2.3.2.        for ___________________: 
2.3.2.1.          add_triple_to_dict(_____________________________) 
2.3.3.        p+=k 
3.    return result # produces a list composed of chars and pairs  

def maxmatch(T, triple_dict, p, w=2**12-1, max_length=2**5-1): 

    """finds a maximum match of length k<=2**5-1 in a w long window,  

       T[p:p+k] with T[p-m:p-m+k]. Returns m (offset) and k (match  

       length)""" 



   
 

   
 

1.    assert isinstance(T,str) 

2.    n = len(T), maxmatch = 0, offset = 0 

3.    if p+3 > len(T) or __________________________________________: 

3.1.      return offset, maxmatch 

4.    matched_list = _____________  

5.    matched_list_index = ________________  

6.    while _____________________________________:  

6.1.      m = ________________________ 

6.2.      if m >= w: 

6.2.1.        break                

6.3.      k=0 

6.4.      while k < min(n-p, max_length) and T[p-m+k] == T[p+k]: 

6.4.1.        k+=1 

6.5.      if maxmatch < k: 

6.5.1.        maxmatch = k 

6.5.2.        offset = m 

6.6.      _____________________ 

7.    return offset, maxmatch 

  N? שים לב שאורך הטקסט בתווים Nכפונקצייה של אורך הטקסט  triple_dictמהי סיבוכיות המקום עבור  .3

 באמצעות מספר קבוע של ביטים. Nאיננו חסום  ולכן לא ניתן לייצג את המספר 

O(___________) 

 הסבר:

 

 

 

. מהי סיבוכיות הזמן wבתוך חלון שגודלו   cשלשת תווים חסום על ידי קבוע כל נניח שמספר המופעים של  .4

 ?max_lengthו/או אורך ההתאמה המקסימלית   wכפונקצייה של גודל החלון   maxmatchשל  הממוצעת

O(___________) 

 הסבר:

 

 

 !בהצלחה



   
 

   
 

"מקרה חירום", מיועד לדף נוסף  

 
 


