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 : 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 13 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 -
 ת אחרים יש להוכיח."בהרצאה/תרגול ראינו כי...". ציטוטים ממקורו

 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 ייקראות בכתב קטן מדיתשובות הכתובוהמוקצב, 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 25  

2 25  

3 25  

4 25  

  100 סה"כ
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 (נק' 25) 1 שאלה

𝑥נתונים שני מספרים ממשיים  ≥ 1 ,𝑚 ≥ 𝑥√, ואנחנו רוצים לחשב קירוב של 1
𝑚

(. למשל 𝑥של  𝑚 -השורש ה) 

𝑥עבור  = 𝑚 -ו 9.0 = . 3.0 -, כלומר ערך שקרוב מאוד ל9.0יוחזר ערך שקרוב מאוד לשורש הריבועי של  2.0

𝑥עבור  = 𝑚 -ו 3.7 = 3.7√ -יוחזר ערך שקרוב מאוד ל 2.1
2.1

. 

𝑥|, אז נדרוש  𝑦אם הערך המוחזר הוא דיוק הרצויה, ובפרט, את מידת ה 𝑒 -נסמן ב − 𝑦𝑚| < 𝑒. 

 

. 1 -של פייתון עם מעריך קטן מ powוועדת ההוראה של מדעי המחשב החליטה לאסור את השימוש בפונקציה 

. צוות הקורס ״מבוא מורחב״ מעוניין לעקוף איסור זה, ע״י כתיבת pow(3, 0.5)כלומר אסור לקרוא למשל ל 

 פונקציה חדשה.

 א. מיכל ניסתה לפתור את הבעיה וכתבה את הקוד הבא:

def root1(x, m, e=10**-8): 

    res = 1.0 

    y = pow(res,m) 

    while abs(y-x) >= e: 

        res += 1 

        y = pow(res,m) 

    return res 

 הקיפו בעיגול את הטענה הנכונה והסבירו: בהנחה שיש לנו כמות בלתי מוגבלת של זיכרון מחשב,    
 הפונקציה עוצרת לכל קלט (1

 עבורם הפונקציה עוצרת ויש כאלו עבורם לא יש קלטים (2

 הפונקציה לא עוצרת לשום קלט (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,𝑥  הקיפו בעיגול את הטענה הנכונה והסבירו: אם הפונקציה עוצרת עבור קלט מסויים 𝑚 אז , 

𝑥|המקיימת  𝑦)כלומר  תשובה נכונה קלט זה היא בהכרח מחזירה עבור (1 − 𝑦𝑚| < 𝑒) 

 יש קלטים עבורם תוחזר תשובה נכונה ויש קלטים שלא  (2

 תשובה נכונה עבור קלט זה בהכרח לא מחזירה היא  (3
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במקרה הגרוע. הניחו כי לצורך ניתוח  𝑂(log (𝑥) )ב. השלימו את הקוד הבא, כך שיבצע את הנ"ל בסיבוכיות 

,𝑚הסיבוכיות  𝑒 יםקבוע. 

def root2(x, m, e=10**-8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 𝑂(logבסיבוכיות ג. תארו במילים אלגוריתם שפותר את הבעיה  √𝑥
𝑚

כלומר  .קבוע( 𝑒)הניחו כי   במקרה הגרוע ((

איננו קבוע, הפתרון בסעיף זה יעבוד  𝑚. למשל כאשר הפעם הסיבוכיות תהיה תלויה בערכו של הפלט

 בסיבוכיות טובה יותר מזו של סעיף ב'. 
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לנוחיותכם. בהמשך רפסון( שנלמדה בכיתה, ומופיעה -)ניוטון NR. פיתרו שוב את הבעיה באמצעות הפונקציה ד

נכשלת  NR. כמובן, אם NR -הבאה. בשורה זו תתבצע קריאה ל root3עליכם להשלים שורה בודדת בפונקציה 

 עובדת כנדרש. NR -יח שתיכשל, ואין צורך לטפל במקרה כזה. כלומר אפשר להנ root3מסיבה כלשהי, גם 

def root3(x, m, e=10**-8): 

           return ______________________________________________________________ 

  

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

        deriv = diff_param(func) 

    if x0 is None: 

        x0 = uniform(-100.0,100.0) 

    x = x0; y = func(x) 

    for i in range(n): 

        if abs(y) < epsilon: 

            print ("x=", x, "f(x)=", y, "convergence in", i, "iterations") 

            return x 

        elif abs(deriv(x)) < 10**(-25): #arbitrary small value 

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

            return None 

        else: 

            print("x=", x, "f(x)=", y) 

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

            y = func(x) 

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

    return None 
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 (נק' 25) 2 שאלה

באמצעות  ,{”1“ ,”0“} ת בינאריות, כלומר מחרוזות מעל גבי הא״בוהוא שיטה לקידוד של מחרוז קידוד אריתמטי

≥ 0 שני מספרים ממשיים  𝑎 <  𝑏 ≤  ., כפי שיוסבר להלןהמייצגים קטע ממשי 1 
  

0בהינתן קבוע  < 𝑝 < 𝑠0𝑠1 קידוד אריתמטי של מחרוזת, 1 … 𝑠𝑛 כאשר 𝑠𝑖 ∈ {0,  :נעשה בצורה הבאה {1
 

𝑠0𝑠1 כן, אם המחרוזת-. כמו]0,1[ נקודד את המחרוזת הריקה באמצעות הקטע … 𝑠𝑛 מקודדת באמצעות הקטע 

[𝑎, 𝑏] אז המחרוזת 𝑠0𝑠1 … 𝑠𝑛0  תקודד בתור [𝑎, 𝑎 +  (𝑏 − 𝑎)𝑝]והמחרוזת , 𝑠0𝑠1 … 𝑠𝑛1  תקודד בתור [𝑎 +
(𝑏 − 𝑎)𝑝, 𝑏]. 

  
= 𝑝 למשל אם  .[0.5 ,0.25] יהיה  ”01“ ושל  [0.25 ,0] יהיה ”00“ , של[0.5 ,0] יהיה  ”0“ אז הקידוד של  0.5 

  
ומחזירה  𝑝 שמקבלת מחרוזת בינארית ואת הקבוע arithmetic_encode_env(st, p) את הפונקציה וממש .א

,Tuple 𝑎-את ה 𝑏 ממשו פונקציה זו כפונקצית מעטפה אשר קוראת לפונקציה  מחרוזת בינארית זו. שמייצג
  𝑛, כאשר 𝑂(𝑛). סיבוכיות הזמן במקרה הגרוע של המימוש צריכה להיות  arithmethic_encodeרקורסיבית 

 .st הוא אורך הקלט
 

 דוגמת הרצה:
 

>>> arithmetic_encode_env("001", 0.5) 
(0.125 ,0.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

def arithmetic_encode_env(st, p): 

  return ______________________________________________ 

 

def arithmetic_encode(st, p, ____, ____, ____): 

  if __________________________________________________: 

    return ____________________________________________ 

  if __________________________________________________: 

    return ____________________________________________ 

  else: 

    return ____________________________________________ 
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,𝑎 הזוגשמקבל את  arithmetic_decode_env(a, b, p) את הפונקציה וממש .ב 𝑏  המייצג את הקטע הממשי
[𝑎, 𝑏]  0וכן קבוע < 𝑝 < ממשו פונקציה זו  .המיוצגת ע"י קלט זה המחרוזת הבינאריתומחזירה את , 1

להשתמש בשתי  חובה .arithmethic_encodeכפונקצית מעטפה אשר קוראת לפונקציה רקורסיבית 
 פונקציות העזר שמופיעות בתחילת הקוד.

 
,𝑎]: שימו לב שאם הקטע רמז 𝑏]  מקודד את המחרוזת הבינארית𝑠0𝑠1 … 𝑠𝑛של  )התחלה( , אזי כל רישא

,𝑥]ידי קטע ממשי -מחרוזת זו מקודדת על 𝑦]  אשר מכיל את[𝑎, 𝑏]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

מדוע לא ניתן באמצעות שיטה זו )ייצוג הודעה עם שני מספרים ממשיים( לקודד מחרוזות בינאריות  וריהסב .ג
 בכל אורך.

 

 

 

 

def is_equal(a, b): 

  return abs(a-b) < 0.0000000001 

def is_leq(a, b): 

  return a < b + 0.0000000001 

 

def arithmetic_decode_env(a, b, p): 

  return _________________________________________________ 

 

def arithmetic_decode(a, b, p, ____, ____, ____): 

  if is_equal(a, ____) and is_equal(b, _____): 

    return _______________________________________________ 
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 (נק' 25) 3 שאלה

ערימות נפרדות  𝒏לפניהם  ות. בתחילת המשחק, ניצב: שחקן א' ושחקן ב'במשחק "נים" משתתפים שני שחקנים

𝒏עד  0-משל גפרורים, כאשר בכל ערימה לפחות גפרור אחד. הערימות ממוספרות  − . נסמן את כמות 𝟏

 . 𝒂𝒊בתור  𝒊הגפרורים בערימה 

הערימות, ומוציא ממנה  𝒏( בוחר ערימה לא ריקה של גפרורים מבין שחקן א' מתחיל את המשחקכל שחקן בתורו )

 יותר ממספר הגפרורים שבערימה.אך לא לפחות גפרור אחד,  :חירתומספר מסוים של גפרורים לב

𝒂𝒊המשחק נגמר כאשר לא נותרו יותר גפרורים באף ערימה )כלומר,  = המנצח הוא האחרון שהוציא (. 𝒊לכל  𝟎

 גפרורים מערימה כלשהי.

 :משחקמהלך ל אדוגמ

𝒏בור ע = 𝒂𝟎, מספר הגפרורים בערימות הוא 𝟑 = 𝟏, 𝒂𝟏 = 𝟏, 𝒂𝟐 = 𝟑 

𝒂𝟎את כל שלושת הגפרורים. כעת  2שחקן א' פותח את המשחק, ומוציא מערימה  .1 = 𝟏, 𝒂𝟏 = 𝟏, 𝒂𝟐 = 𝟎 

𝒂𝟎גפרור אחד. כעת  1שחקן ב' מוציא מערימה  .2 = 𝟏, 𝒂𝟏 = 𝟎, 𝒂𝟐 = 𝟎 

 גפרור אחד. כעת לא נותרו גפרורים, ולכן שחקן א' ניצח. 0שחקן א' מוציא מערימה  .3

יכול להבטיח לעצמו נצחון )כלומר לא משנה מה  תורו לשחקהשחקן שאם  מצב מנצחכ 𝒂נגדיר את מצב הערימות 

 .(יעשה היריב, השחקן שתורו לשחק יכול, אם יפעל בתבונה, לנצח במשחק

נרצה לבדוק האם מצב ערימות מסוים הינו מצב מנצח באמצעות אלגוריתם רקורסיבי, אשר רץ על כל מצבי המשחק 

 צעד רקורסיה, נבחר ערימת גפרורים מסוימת ונוציא ממנה כמות חוקית של גפרורים.האפשריים. כלומר, בכל 

𝒏ציירו את עץ הרקורסיה עבור  .א = 𝒂𝟎, כאשר מספר הגפרורים בערימות הוא 𝟐 = 𝟐, 𝒂𝟏 = . עבור כל מצב 𝟏

 בעץ למעט העלים, ציירו סמיילי שמח אם זהו מצב מנצח.

 

2, 1 
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ובה מספרים שלמים חיוביים  𝒏בגודל חיובי  𝒍𝒔𝒕אשר מקבלת רשימה  can_win_nimהשלימו את הפונקציה  .ב

 𝒍𝒔𝒕אם מצב הערימות  True, ומחזירה הערמות n -)גדולים מאפס( בלבד המייצגים את מספר הגפרורים ב

 . Falseהינו מצב מנצח, ואחרת מחזירה 

 

 על הפתרון שלכם להיות רקורסיבי.

 דוגמת הרצה:

>>> can_win_nim([1,1,3]) 

True 

 

 ' כך שתעבוד עם ממואיזציה, לצורך שיפור זמן הריצה. בכעת נרצה לשנות את הפונקציה מסעיף  .ג

i. :השלימו את המימוש של פונקציית המעטפת, שקוראת לפונקציה הרקורסיבית המעודכנת 
 

 
 

1  def can_win_nim(lst): 

2    if len([stack for stack in lst if stack > 0]) == _____________: 

3        return ________________ 

4 

5    for i in range(len(lst)): 

6        for j in range(______________________________): 

7           ________________________________________________   

8           ________________________________________________   

9           ________________________________________________   

10   ________________________________________________    

11          ________________________________________________   

12 

13   return ________________         

1  def can_win_nim_mem(lst): 

2    __________________________________________   _______ 

3    return can_win_nim(_________________________  ___  __) 
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ii.  או  . עבור כל שינויבסעיף א', כך שיפעל עם ממואיזציה לקוד הקיים תוספות/שינויים 5ציינו עד

יתווסף הקוד  לאחריהששברצונכם לשנות או את מספר השורה השורה , רשמו את מספר תוספת

 שלכם.

  _____     /     הוספה אחרי מספר השורה: _____ שינוי מספר שורה: .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  _____     /     הוספה אחרי מספר השורה: _____ שינוי מספר שורה: .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  _____     /     הוספה אחרי מספר השורה: _____ שינוי מספר שורה: .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  _____     /     הוספה אחרי מספר השורה: _____ שינוי מספר שורה: .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 _____     /     הוספה אחרי מספר השורה: _____  שינוי מספר שורה: .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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 (נק' 25) 4 שאלה

בינאריים. ניתן להניח כי המפתחות בכל עץ בשאלה הם ייחודיים בשאלה הבאה נדון בעצים בינאריים ועצי חיפוש 

 )כלומר, אין חזרות של אותו מפתח מספר פעמים בעץ אחד(.

קבעו לכל אחת מהטענות הבאות האם היא נכונה או לא. אם היא נכונה, נמקו מדוע בקצרה. אם לא, ספקו דוגמא 

 מלי האפשרי.נגדית. על הדוגמאות הנגדיות להיות בעלות העומק המיני

אשר מקבלת כקלט עץ בינארי ומדפיסה  print_tree_by_levelלשני הסעיפים הבאים נניח כי נתונה לנו הפונקציה 

ראשית יודפס מפתח השורש, לאחר מכן מפתחות הבן  –רמה משמאל לימין. כלומר -אחר-את מפתחות העץ רמה

 השמאלי והימני של השורש וכן הלאה.

 

 4 ,11 ,5 ,9 ,6 ,2 ,3 ,7 ,1בור העץ הבינארי לעיל, הפונקציה תדפיס: לדוגמא, ע

בכל רמה בינארי המפתחות  חיפושעל עץ  print_tree_by_levelכאשר מפעילים את הפונקציה  -טענה  .א

 מודפסים בסדר עולה: בנפרד

 

  

 

1 

3 
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 בכל רמה בנפרדעל עץ בינארי והמפתחות  print_tree_by_levelאם הפעלנו את הפונקציה  -טענה  .ב

 בינארי: חיפושהודפסו בסדר עולה, העץ הוא בהכרח עץ 

 

 נתונה הפונקציה הרקורסיבית הבאה אשר מקבלת כקלט שורש של עץ בינארי: .ג
1. def is_bst(root): 

1.1. if root == None: 

1.1.1.     return True 

1.2. if root.left != None and root.left.key > root.key: 

1.2.1.     return False 

1.3. if root.right != None and root.right.key < root.key: 

1.3.1.     return False 

1.4. if not is_bst(root.left) or not is_bst(root.right): 

1.4.1.     return False 

1.5. return True 

 

שניתן לה כקלט הוא שורשו של עץ  rootאם ורק אם שורש העץ  Trueמחזירה  is_bstהפונקציה  –טענה 

 בינארי. חיפוש
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שרץ  T-, אזי קיים אלגוריתם לחיפוש מפתח ב𝑘עץ בינארי )לא בהכרח עץ חיפוש( בגובה  Tיהא  –טענה  .ד

. בסעיף זה בלבד, יש לתת הסבר גם אם לדעתכם הטענה נכונה וגם אם לא )במקום לתת 𝑂(𝑘)בזמן 

 דוגמה נגדית(.

 

 

 !בהצלחה
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"מקרה חירום", מיועד לדף נוסף  

 
 


