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 , אסף קסל, שקד דברת, עמרי פורת נעם פרזנצ'בסקי: יםמתרגל

 שעות.  3: הבחינהמשך 

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

ריק, לשימוש   דףהדף האחרון בבחינה הינו  . בנוסף, ןבידקו שכולם בידיכ –מודפסים   עמודים 15ן חבמב •
 בלבד.  " מקרה חירום"ב

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

 בכל השאלות, אלא אם נכתב במפורש אחרת: •

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

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

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

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

 אין חובה להשתמש בכל השורות להשלמה.  .כזו מגבלה

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

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

  

 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 בלבד. , לא ייקראותשובות הכתובות בכתב קטן מדיהמוקצב, או  
 . לגרור הורדת ציון עלולותגם כן להבנתן שדורשות מאמצים רבים תשובות 

 

 ( לשימוש הבודקים) ציונים:טבלת 

 בהצלחה !
 

 

 
 

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

 הדרישות מיועדות לשני המגדרים באופן זהה.  

  

 ניקוד  ערך שאלה 

1 20  

2 20  

3 20  

4 20  

5 20  

  100 סה"כ 
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 נק'(   20)  1שאלה  

 נק'(  2סעיף א' )

)זהו המרחק הסטנדרטי המוכר לנו במרחב דו   המחשבת מרחק אוקלידי  euclidean_distanceלפניכם הפונקציה 

,𝑥1)מימדי( בין שתי נקודות   𝑦1), (𝑥2, 𝑦2). 

 

הפועלת על   Point ( למתודה במחלקהeuclidean_distanceקואורדינטות )כמו  4נרצה להמיר פונקציה הפועלת על 

 . Pointאובייקטים מסוג  2

  4)המקבלת   f, ופונקציה  other-ו  selfאשר מקבלת שתי נקודות   Pointבמחלקה  distanceהשלימו את המתודה 

מייצגת   self. הניחו כי other-ו  selfעל  f(, ומחזירה את ערך ההחזרה של euclidean_distanceקואורדינטות כמו 

,𝑥1)את הנקודה   𝑦1)  ו-other   מייצגת את הנקודה(𝑥2, 𝑦2). 

 

 נק'(  8סעיף ב' )

 נאתחל את שתי הנקודות הבאות: 

<<< p1 = Point(1,2) 

>>> p2 = Point(4,6) 

במקרה  . צהת זמן ריבכל אחד מהסעיפים הבאים נתונה פקודת הרצה. סמנו האם הריצה תסתיים בהצלחה או בשגיא

ת זמן  שהריצה מסתיימת בשגיאבמקרה הריצה מסתיימת בהצלחה, רשמו את הערך המוחזר ואת הטיפוס המוחזר.  ש

 מדוע תתקבל שגיאה.  בקצרה , הסבירו ריצה

 

i. Point.distance(p1,p2) 

 

 

 

def euclidean_distance(x1,y1,x2,y2): 
    return ((x1 - x2)**2 + (y1 - y2)**2)**0.5 
      

class Point: 
    def __init__(self, x, y): 
        self.x = x 
        self.y = y 

      
    def distance(self, other, f=euclidean_distance): 
        return f(                                           ) 

      

 בשגיאה  הריצה תסתיים בהצלחה /
 

 : המוחזר והטיפוס הערך  או לשגיאה  הסבר
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ii. Point.distance(p1.x, p2.x) 

 

iii. Point.distance(p1, p2, f=lambda x1,y1,x2,y2: x1+x2+y1+y2) 

 

 

iv. Point.distance(p1, p2, f=lambda p1,p2: p1.x–p2.y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הריצה תסתיים בהצלחה / בשגיאה
 

 : המוחזר והטיפוס הערך  או לשגיאה  הסבר
 

 הריצה תסתיים בהצלחה / בשגיאה
 

 : המוחזר והטיפוס הערך  או לשגיאה  הסבר
 

 הריצה תסתיים בהצלחה / בשגיאה
 

 : המוחזר והטיפוס הערך  או לשגיאה  הסבר
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 נק'(  10)סעיף ג' 

 סעיף זה אינו קשור לסעיפים הקודמים בשאלה.  – שימו לב 

. ניעזר  2√שבכל קריאה מחזיר קירוב הולך ומשתפר של  שמחזירה גנרטור  גנרטור  פונקציית בסעיף זה נממש 

 בעובדה הבאה: 

2√     בעזרת סכום אינסופי מהצורה: 2√ניתן לקרב את   =
1

𝑎1
+

1

𝑎1𝑎2
+

1

𝑎1𝑎2𝑎3
+ הוא   𝑎𝑖טבעי,   𝑖כאשר לכל  ,   ⋯

 מספר טבעי הנקבע באופן איטרטיבי על פי הכלל הבא: 

𝑎1:     תנאי התחלה .1 = 1 

𝑖לכל     יגה:כלל נס  .2 ≥ 𝑎𝑖מתקיים כי   2 ≥ 𝑎𝑖−1    וכן𝑎𝑖  עבורו הסכום   המינימליהוא המספר הטבעי : 

   
1

𝑎1
+

1

𝑎1𝑎2
+. . . +

1

𝑎1𝑎2⋅...⋅𝑎𝑖
 .2√  - קטן מ 

𝑎2  : הלדוגמ =    כי  3
1

1
+

1

1⋅3
<    אבל   2√

1

1
+

1

1⋅2
> √2 

מחשב   nextל   אשר בכל קריאהשהפעלה שלה מחזירה גנרטור    approximate_sqrt_2  הגנרטור פונקציית ממשו את 

𝑖=1{𝑎𝑖}את האיבר הבא בסדרה  
  המתקבל מהסכום   2√  -את הקירוב המתאים ל   ומחזיר ∞

  
1

𝑎1
+

1

𝑎1𝑎2
+. . . +

1

𝑎1𝑎2⋅...⋅𝑎𝑖
 (. float)מטיפוס    

 דוגמת הרצה:  

<<< gen = approximate_sqrt_2() 

>>> next(gen)  

1         #
1

1
 

>>> next(gen) 

1.3333333333333333 #
1

1
+

1

1⋅3
 

 

או   0.5אסור להשתמש בפונקציה מובנית אשר מחשבת שורש של מספר )בפרט אין להעלות בחזקת  :יההנח

 .2√מבלי לחשב את   2√  -(. חשבו כיצד ניתן לבדוק האם מספר קטן מmath.sqrt- להשתמש ב

 

def approximate_sqrt_2(): 
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 נק'(   20)  2שאלה  

 של מספרים שלמים.  lstהמופיעה בהמשך מקבלת כקלט רשימה  whatהפונקציה  

 

 נק'(  4)  סעיף א'

 : השלימו את הפלט של הפקודה הבאה

 

 נק'(  10) סעיף ב' 

של מספרים שלמים    lstבהינתן רשימה  whatהסבירו, בצורה ברורה, קצרה וחד משמעית, מה מחזירה הפונקציה  

   כקלט. 

 

 

 

 

 def what(lst): 
    d = {} 
    res = 0 
    curr_sum = 0 
 
    for i in range(len(lst)): 
        curr_sum += lst[i] 
         
        if curr_sum == 0: 
            res = i + 1 
  
        if curr_sum in d: 
            res = max(res, i - d[curr_sum]) 
        else: 
            d[curr_sum] = i 
  
    return res 

>>> lst = [15, -2, 2, -8, 1, 7, 10, 13] 
>>> what(lst) 
 
__________________________________ 
 

 : סברה
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 נק'(  6) סעיף ג' 

 לצורך סעיף זה, הניחו כי פעולות אריתמטיות לוקחות זמן קבוע.  

גם במקרה הממוצע וגם   𝑛  -את אורך רשימת הקלט. הסבירו מהי סיבוכיות הזמן של הפונקציה כתלות ב  𝑛- נסמן ב 

 ( הדוק ככל האפשר. (⋅)𝑂במקרה הגרוע. בשני המקרים תנו חסם עליון )במונחי  

 ( ____________  ) 𝑂סיבוכיות זמן במקרה הגרוע:   

 

 ( ____________  ) 𝑂סיבוכיות זמן ממוצעת:   

 

  

 : סברה
 

 : סברה
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 נק'(   20)  3שאלה  

שאלה זו עוסקת בעצי חיפוש בינאריים. שימו לב, שבכל הסעיפים, הדגש הוא על המפתחות בעץ )כפי שהיה בכיתה(  
  לא רלוונטיים.  val-והערכים המאוחסנים כ 

 נק'(  5סעיף א' )

יש לקרוא את  ווצר על ידי הכנסת המספרים הבאים כמפתחות לעץ בסדר הבא ) יציירו את עץ החיפוש הבינארי שי 
 . (הוא המפתח הראשון שנכנס לעץ  11, כלומר המספרים משמאל לימין

11, 16, 5, 30, 23, 37, 15 

 

 נק'(  10' )בסעיף 

(  cumulative sum)קיצור של  cumsumנתן עץ חיפוש בינארי בו המפתחות הם מספרים, נגדיר פעולת יבה
 : )בעמוד הבא(  כל המפתחות הקטנים או שווים לו. לדוגמא  בסכום של המחליפה את המפתח של כל צומת בעץ 

 

( וכל המפתחות הקטנים  5: סכום המפתח המקורי בשורש )דהיינו  10בשורש מוחלף בערך    5בדוגמא זו למשל המפתח  
( והמפתחות הקטנים ממנו  3: סכום המפתח המקורי בצומת זה )דהיינו  5מוחלף בערך    3המפתח  (.  3-, ו 2ממנו )דהיינו  

( וכל המפתחות  12תח המקורי בצומת זה )דהיינו  : סכום המפ45בצומת הימני ביותר מוחלף בערך    12המפתח  (.  2)
 . (9-, ו8, 6, 5 ,3 , 2הקטנים ממנו )

שמבצעת את פעולת העדכון המתוארת.   Binary_search_treeשל המחלקה   cumsum(self)השלימו את המתודה 
ית מעטפת העוטפת  יכמו הרבה מהמתודות שראינו במימוש של עץ חיפוש בינארי, המתודה צריכה להיות פונקצ

אינה מחזירה עץ חדש אלא עושה את העדכון על העץ עצמו   cumsumפונקציה רקורסיבית. שימו לב גם שהמתודה 
(in-place .) 

הוא שורש העץ.   tree.root( אז  Binary_search_treeהוא עץ חיפוש בינארי )אובייקט מטיפוס  treeאם  – תזכורת 
ומצביעים   node.keyנמצא בשדה  node( אזי המפתח של Tree_nodeפוס הוא צומת בעץ )אובייקט מטי nodeאם 

 . node.left, node.rightלבניו נמצאים בשדות 
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 נק'(  5' )גסעיף 

בהכרח יצור עץ חיפוש בינארי  ' בהמפתחות בעץ הם חיוביים. האם תהליך העדכון שמתואר בסעיף  הניחו שכל 
אם כן, הוכיחו זאת )בקצרה: לא  ?  )דהיינו, עץ שהמפתחות בכל צומת מקיימים את התכונות של עץ חיפוש בינארי(

 צמתים(.  4-יותר מ שורות הסבר!(. אם לא, תנו דוגמא נגדית )מינימלית ככל שאפשר: לא   4-יותר מ

 

  

def cumsum(self): 

 

def cumsum_rec(______________________________________________): 

קצה מקרה #  

if ________________________________________________________: 

_____________________________________________________ 

 רקורסיה #

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

cumsum_rec(_______________________________________) 
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 נק'(   20)  4שאלה  

מהאלפבית האנגלי   lowercaseבשאלה זו נעסוק בדחיסה. ניתן להניח כי כל ההודעות שנדחוס מכילות רק תווים 

 (. a-z)האותיות 

 נגדיר אלגוריתם דחיסה חדש. בדומה לאלגוריתם של האפמן, תהליך הדחיסה של האלגוריתם יתבצע בשני שלבים: 

 לון קידוד מקורפוס נתון בניית מי .1

 דחיסה ופריסה של הודעות באמצעות המילון שנבנה בשלב הראשון  .2

 בניית המילון 

 , המילון יבנה באופן הבא: corpusבהינתן קורפוס 

 . שלהם השכיחות בסדר יורד על פי  corpus-את התווים שב lstנמיין ברשימה  .1

  cת הייצוג הבינארי של האינדקס שבו א idx(c)-שמופיע בקורפוס )פעם אחת או יותר( נסמן ב cלכל תו   .2

 . lst-מופיע ב

 : cלכל תו   .3

a.   נסמן𝑖𝑑𝑥(𝑐) = 𝑏1𝑏2 … 𝑏𝑘   כאשר𝑏𝑖  הם ביטים 

b.   נוסיף למילון הקידוד את המיפוי𝑐: 𝑏10𝑏20 … 𝑏𝑘1 

" בין כל שני ביטים סמוכים  0המופע שלו, כאשר הוספנו לייצוג "כלומר, כל תו יקודד על ידי הייצוג הבינארי של אינדקס 

 " בודד בסוף הקידוד. 1בייצוג ועוד ביט "

𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠לדוגמא, עבור הקורפוס   = "𝑎𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑": 

 lst = [‘d’, ‘c’, ‘b’, ‘a’] הרשימה .1

idx(′d′)האינדקסים )בייצוג בינארי( הם:   .2 = 0, idx(′c′) = 1, idx(′b′) = 10, idx(′a′) = 11 

  ’d':’01’    'c':’11’    'b':’1001’     'a':’1011'המילון מכיל את הקידודים:  .3

 שימו לב:  

' בדוגמא לעיל( יכולים להופיע בכל סדר שהוא בינם לבין  a', 'bתווים שמספר המופעים שלהם זהה )כמו ' ●

 עצמם. 

= 𝑏1כלומר,   - הייצוג הבינארי הוא הייצוג הקצר ביותר לאינדקס  ● 𝑖𝑑𝑥(𝑐)אם ורק אם   0 = 0 . 

 נק'(  5סעיף א' )

 . prefix-freeהוכיחו שהקידוד שהוגדר לעיל הוא 

≠ 𝑥אם לכל שני תווים שונים   prefix-freeהוא  𝐶תזכורת: קידוד    𝑦   מתקיים ש -𝐶(𝑥)   אינה תחילית של𝐶(𝑦) . 
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 נק'(  5סעיף ב' )

ומחזירה כפלט מילון קידוד ע"פ ההגדרה    corpusהמקבלת כקלט מחרוזת  build_encoderממשו את הפונקציה 

 בתחילת השאלה. 

 הנחיות ותזכורות: 

מיון רשימה וכו'(, או בכל דרך אחרת כך שיוחזר המילון   – ניתן לממש את הפונקציה על פי ההנחיות )קרי  ●

 המתאים. 

 .𝑛מחזירה מחרוזת המכילה את הייצוג הבינארי של   bin(n)[2:]שלילי הפקודה -הוא שלם אי  𝑛אם   ●

 . לפחות פעם אחת  corpus-ניתן להניח כי כל תו בא"ב מופיע ב ●

 דוגמת הרצה: 

>>> build_encoder('abccddd') 

{'b': '1001', 'c': '11', 'd': '01', 'a': '1011'} 

 

 ., עובדה זו היא רק לשם נוחות הקריאה של דוגמת ההרצהcorpus-ישנם תווים שלא מופיעים ב שימו לב כי בדוגמא זו 

 

  

def build_encoder(corpus): 
    alphabet = “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz” 
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 נק'(  5) סעיף ג' 

מיכל שלחה לאלחנן הודעה שנדחסה באמצעות הקידוד שמימשנו בסעיף הקודם )כלומר, היא קודדה כל תו בהודעה  

 שהתקבל לאלחנן(.   bitsושלחה את רצף הביטים   build_encoder-שחזר מ  enc_dictשלה באמצעות המילון  

את   bits-מ ישחזר שבו השתמשה מיכל לצורך הדחיסה. תארו במילים כיצד  ( enc_dict)אלחנן מחזיק את אותו המילון 

 ההודעה המקורית. 

 

 

 נק'(  5)  סעיף ד'

קצרה יותר   corpusעל פי המילון החדש שנוצר על ידי   msgכך שדחיסת  msg-ו  corpusהוכיחו/הפריכו: קיימים  

 . corpus-על פי מילון האפמן שנוצר מ  msgמדחיסה של  
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 נק'(   20)  5שאלה  

 . CYKם שאלה זו עוסקת בדקדוקים חסרי הקשר ואלגורית

, קבוצת כללי הגזירה  𝛴, קבוצת הטרמינלים  Vאיברים: קבוצת המשתנים   4מוגדר ע"י   𝐺: דקדוק חסר הקשר  תזכורת

R  ומשתנה ההתחלהS.  שפת הדקדוק היא אוסף המילים שניתן לגזור מ -𝑆  ומסומנת ב -𝐿(𝐺). 

 

CNF  𝐺1בצורת   נתונים שני דקדוקים חסרי הקשר = (𝑉1, 𝛴, 𝑅1, 𝑆1) 𝐺2 = (𝑉2, 𝛴, 𝑅2, 𝑆2),   ניתן להניח שקבוצות .

𝑉1המשתנים שלהם זרות, כלומר   ∩ 𝑉2 = 𝑚- וגם ש  ∅ ≝ |𝑅1| = |𝑅2|   כלומר, שתי קבוצות חוקי הגזירה בעלות גודל(

 . )𝑚זהה ונקרא לגודל הזה  

,𝐺1נגדיר את שפת השרשור של   𝐺2 ילים שהן שרשור של מילה בשפת  להיות אוסף המ𝐺1   עם מילה בשפתG2  .

𝐿(𝐺1פורמלית:   ∘ 𝐺2) = {𝑥𝑦 |𝑥 ∈ 𝐿(𝐺1), 𝑦 ∈ 𝐿(𝐺2)} 

 

 : נממש בשתי דרכים שונות את הפונקציהבשאלה זו 

CYK_concat(st, rule_dict1, start_var1, rule_dict2, start_var2) 

,𝐺1שמקבלת כקלט שני דקדוקים   𝐺2   מחרוזת( ומילהst   באורך𝑛ומחזירה ערך בוליאני שמציין )   שפת  האם המילה ב

,𝐺1השרשור של   𝐺2 . לאורך כל השאלה נניח כי לא ניתן לגזור מ -𝐺1   או מ -𝐺2   את המילה הריקה וכן נניח כיst    איננה

 המילה הריקה. 

 שראינו בכיתה.    CYKהמימושים נשתמש בפונקציה   בשני

הוא   rule_dictהיא מחרוזת,  st, כאשר   CYK(st, rule_dict, start_var)היא:  CYK: חתימת הפונקציה תזכורת

- של מחרוזות, ו setערכיו הם  ,( 1, מפתחותיו הם משתנים )מחרוזת באורך CNFמילון המתאר כללי גזירה בצורת 

start_var  (. 1הוא משתנה )מחרוזת באורך 

 : CYKלפונקציה הרצה לקריאה  ת להלן דוגמ

 
>>> rule_dict = {"S":{"AB","BC"},"A":{"BA", "a"},"B" :{"CC", "b"}, 

"C":{"AB", "a"}} 

<<< CYK("baaba", rule_dict, "S") 

True 

 

 

  



13 
 

 נק'(  10' )אסעיף  

- )כלומר, יש לקרוא ל   דקדוק חדש אין להגדיר ,  CYK. חובה לקרוא לפונקציה CYK_concatממשו את הפונקציה 

CYK  עם הדקדוקיםrule_dict1, start_var1 ו-  rule_dict2, start_var2בד( בל . 

 

,𝑛של הפונקציה שמימשתם בסעיף הקודם, כתלות ב   ממוצע מהי סיבוכיות זמן הריצה במקרה ה 𝑚 .הסבירו ? 

 עליכם להגיע לביטוי סגור )למשל, ללא סכום(. 

𝑂(𝑛3היא   CYK: סיבוכיות זמן הריצה של אלגוריתם תזכורת ⋅ |𝑅|)   במקרה הממוצע, כאשר𝑛   היא אורך המילה

 בדקדוק. היא קבוצת כללי הגזירה   𝑅- )מחרוזת( ו

 

  

def CYK_concat(st, rule_dict1, start_var1, rule_dict2, start_var2): 

     

 

 (_____________)O  :הריצה זמן של ממוצעת סיבוכיות 

 סבר: ה
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 נק'(  4' )בסעיף 

,𝐺1בהינתן הדקדוקים   𝐺2   ,בנו דקדוק חדש𝐺3  שפת השרשור של  , ששפתו היא𝐺1, 𝐺2. 

 . 𝐺3- בהנותרים  האיבריםשלושת עליכם להגדיר את  . 𝑆3נקרא בשם   𝐺3למשתנה ההתחלה של  

 

 נק'(  6) ' גסעיף 

ניתן להניח כי   .CYKחובה לקרוא לפונקציה  '. ב מסעיף  𝐺3 ע"י הגדרת הדקדוק  CYK_concatממשו את הפונקציה 

 .𝐺2או של    𝐺1איננו בדקדוק של   "𝑋"נה המשת

 

,𝑛של הפונקציה שמימשתם בסעיף הקודם, כתלות ב   ממוצע מהי סיבוכיות זמן הריצה במקרה ה 𝑚 .הסבירו ? 

 

 𝐺3 = (𝑉3, Σ3, 𝑅3, 𝑆3) 

𝑉3 = ____________________________________________________________________________________________ 

Σ3 = ____________________________________________________________________________________________ 

R3= ____________________________________________________________________________________________ 

def CYK_concat(st, rule_dict1, start_var1, rule_dict2, start_var2): 

     

 

 (_____________)O  :הריצה זמן של ממוצעת סיבוכיות 

 סבר: ה
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"מקרה חירום" , מיועד לדף נוסף  

 


