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 CS1001.py ,מבחן בקורס מבוא מורחב למדעי המחשב
 

 ביה"ס למדעי המחשב, אונ' תל אביב 
 

 2021/3/9', ב, מועד  2021' בסמסטר 
 
 

 מיכל קליינבורט , ד"ר פרופ' אלחנן בורנשטיין: מרצים
 

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

 שעות.  3: הבחינהמשך 

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

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

 .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 "בהרצאה/תרגול    או בשיעורי התרגול ות שנטענו בהרצאהניתן לצטט טענ -
 ראינו כי...". ציטוטים ממקורות אחרים יש להוכיח. 

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

 .כזו

 .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   7𝑛הסיבוכיות היא  

  

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

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

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

 . לגרור הורדת ציון עלולות גם כןלהבנתן שדורשות מאמצים רבים 

 

 ( 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 20  

2 20  

3 25  

4 15  

5 20  

  100 כ"סה
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 נק'(: 20) 1שאלה 

 (: int)טיפוס   num)גדול מאפס(  חיובי המקבלת כקלט מספר שלם  whatבשאלה זו נדון בפונקציה 

 

 ⌊log2(𝑛𝑢𝑚)⌋ומחזירה את    numאשר מקבלת גם היא כקלט מספר שלם חיובי   log2קוראת לפונקציה  whatשימו לב כי 

 (. numשל  2)כלומר, את הערך השלם של לוג לפי בסיס 

 תזכורות:  

על פי   lst-מחזירה מחרוזת שהיא שרשור האיברים ב  join(lst).'' , הפקודהlstבהינתן רשימה של מחרוזות  ●

 . ’abc‘ ת תחזיר את המחרוז join([’a’,’b’,’c’]).'' סדר הרשימה. למשל, 

 . ’cba‘תחזיר את המחרוזת  abc’[::-1]‘מחזירה את המחרוזת ההפוכה. למשל  st[::-1]הפקודה  stבהינתן מחרוזת  ●

 נק'(  3סעיף א' )

 : _________________ num = 23על הקלט   whatשמו מהו פלט הפונקציה יר

 נק'(  7סעיף ב' )

בהינתן מספר שלם   whatכיתבו, בצורה ברורה, קצרה וחד משמעית בשורה הריקה שלפניכם, מה מחזירה הפונקציה 

 כקלט.  numחיובי 

 לחרוג מהשורה הנתונה לתשובה. תשובות ארוכות יותר לא תיבדקנה. שימו לב: אין  

__________________________________________________________________________________ 

 

 תחת ההנחיות הבאות:  whatבשני הסעיפים הבאים נדון בזמן הריצה של הפונקציה 

 מתבצעות בזמן קבוע כי פעולות אריתמטיות  אין להניחבסעיפים אלו   .1

2הניחו כי   .2 ∗∗ 𝑑   מחושב בזמן𝑂(𝑑)  

 𝑂(1)ממספר אחר מתבצעות בזמן   1וכן פעולות של חיבור/חיסור של  𝑛𝑢𝑚 // 2הניחו כי   .3

 )המשך השאלה בעמוד הבא( 

  

def what(num): 
    d = log2(num)+1 

    lst = ['0' for i in range(d)] 

    while num > 0: 

        d = log2(num) 

        lst[d] = '1' 

        num = num - 2**d 

    return ''.join(lst)[::-1] 

         

def log2(num): 

    c = -1 

    while num > 0: 

        num = num // 2 

        c += 1 

    return c 
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 נק'(  5סעיף ג' )

( וידוע כי  1)כרגיל, הביט השמאלי של המספר הוא בדיוק  ביטים 𝑁  בן שהייצוג הבינארי שלו הוא    numנתון בידינו מספר 

ומהו זמן הריצה של    numביטים. מהו  𝑁מבין כל המספרים בעלי   הקצר ביותרהוא    what(num)זמן הריצה של 

what(num)   במונחים אסימפטוטיים(כתלות ב , -  𝑁 .הסבירו את תשובתכם ?) 

num______________ :______________ :זמן ריצה ,___( _______________O( 

 הסבר: 

 

 נק'(  5סעיף ד' )

וידוע כי  ( 1)כרגיל, הביט השמאלי של המספר הוא בדיוק  ביטים 𝑁  בן שהייצוג הבינארי שלו הוא    numנתון בידינו מספר 

ומהו זמן הריצה של    numביטים. מהו  𝑁מבין כל המספרים בעלי   הארוך ביותרהוא    what(num)זמן הריצה של 

what(num)   במונחים אסימפטוטיים(כתלות ב , -  𝑁 .הסבירו את תשובתכם ?) 

num______________ :______________ :זמן ריצה ,___( _______________O( 

 הסבר: 
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 נק'(: 20) 2שאלה 

 שראיתם בכיתה.  quicksortעוסקת במיון. להלן המימוש של אלגוריתם  ו שאלה ז

 

 

 

 

 נק'(  8סעיף א' )

 (.  ערך שמופיע יותר מפעם אחתאין  )כלומר   ייחודייםבסעיף זה בלבד נניח כי ערכי הרשימה הם 

  quicksortאשר ממיינת רשימה לפי עקרון הפעולה של  quicksort_inplaceאת מימוש הפונקציה  בעמוד הבא  השלימו 

אין  שמחזירה רשימה חדשה עם ערכים ממוינים(. בפרט,  quicksort)בניגוד ל   ם קֹומ  ב  אבל ממיינת את רשימת הקלט 

 .  כמו באלגוריתם מהכיתה שמופיע בתחילת השאלה  זכרון נוסף שלתוכו יועתקו תתי רשימותת להקצו 

עליכם להשלים את הקוד כך שכאשר הפונקציה מגיעה לשתי הקריאות הרקורסיביות בשורות   הנחיה למימוש: 

, אחריהם את  )בסדר כלשהו( pivot- תכיל משמאל לימין את האיברים שקטנים ממש מ  lst, הרשימה 10-11-הממוספרות ב

pivotואחריו את האיברים שגדולים ממש מ ,- pivot  )בסדר כלשהו( . 

  שימו לב: 

 . quicksort_recהיא פונקצית מעטפת שקוראת לפונקציה הרקורסיבית  quicksort_inplaceהפונקציה  .1

 דרישת הזיכרון יקבל ניקוד מינימלי. פתרון שלא יענה על  .2

𝑎בהינתן שני מספרים שלמים  להזכירכם,  .3 ≤ 𝑏  הפונקציהrandom.randrange(a,b)   מחזירה מספר שלם אקראי

 כולל(, שמוגרל באופן אחיד. לא )  b  -)כולל( ל   aבין 

 המופיעה לנוחיותכם במקטע שלפניכם  swapניתן ורצוי להשתמש בפונקציה  .4

 

def quicksort(lst): 

    if len(lst) <= 1:  

        return lst 

    else: 

        pivot = random.choice(lst) # random pivot 

         

        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 quicksort(smaller) + equal + quicksort(greater) 
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 נק'(  6סעיף ב' )

אם איברים בעלי אותו מפתח ברשימת הקלט שומרים על מיקומם היחסי ברשימה   יציבאלגוריתם מיון הוא  הגדרה: 

𝑘𝑒𝑦(𝑥)שעבורם    x,yאז כל שני איברים ברשימה  keyהממוינת. פורמלית, אם ממיינים לפי מפתח  = 𝑘𝑒𝑦(𝑦) מקיימים ש -  

x   מופיע לפניy  ברשימה הממוינת אם ורק אםx  הופיע לפניy   ור הקוד הבא אשר ממיין את  ברשימת הקלט. לדוגמא, עב

 Tupleהרשימה לפי מפתח שהוא האיבר הראשון בכל 

 

 ממומש ע״י אלגוריתם מיון יציב אז בהכרח תתקבל התוצאה  sortedאם 

 

 ואחרת ייתכן שתתקבל התוצאה 

 

lst = [(3, ‘a’), (1, ‘b’), (3, ‘c’)] 

lst = sorted(lst, key = lambda x: x[0]) 

      

lst = [(1, ‘b’), (3, ‘a’), (3, ‘c’)]      

lst = [(1, ‘b’), (3, ‘c’), (3, ‘a’)]      

    def swap(lst, i, j): 

        tmp = lst[i] 

        lst[i] = lst[j] 

        lst[j] = tmp 

 

    def quicksort_inplace(lst): 

[1]     _______________________________________________________ 

 

 

[2] def quicksort_rec(___________________________________): 

[3]     if ___________________________________________:  

              return None 

           

[4]     pivot = lst[random.randrange(___________, ___________)]       

[5]     left = ________________________ 

[6]     right = ________________________ 

        while left < right: 

[7]         if __________________________________________: 

                  left += 1 

[8]         elif ________________________________________: 

                  right -= 1 

            else: 

[9]               __________________________________________ 

[10]    quicksort_rec(____________________________________) 

[11]    quicksort_rec(____________________________________)  
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. נמקו את תשובתכם ובנוסף אם טענתם  או לא  האם האלגוריתם יציב סמנובכל אחד משלושת הסעיפים הבאים 

שאלגוריתם מיון הוא לא יציב אז יש לספק דוגמא שממחישה זאת באותו אופן שנעשה בתחילת סעיף זה. כלומר, יש  

של שני איברים ומיון לפי מפתח שהוא האיבר הראשון של כל   Tuplesלכל היותר( שאיבריה הם  4להגדיר רשימה  )באורך 

Tuple אותה יש לכתוב( אשר מדגימה את חוסר היציבות. תן תוצאה )יי 

האלגוריתמים שמופיעים בשאלה לא מאפשרים מיון באמצעות פונקציית מפתח, אך לצורך  , sortedבשונה מ  שימו לב: 

 על פי האיבר הראשון.   מתבצע, המיון 2באורך  Tuplesכי בעת מיון רשימה שאיבריה הם  נניח השאלה 

i. quicksort  .שנלמד בכיתה כפי שמופיע בתחילת השאלה 

 

ii. selection_sort  .כפי שנלמד בכיתה 

 

 

 

 יציב/לא יציב 

 הסבר: 

 יציב/לא יציב  

 הסבר: 

 

def selection_sort(lst): 

    ''' sort lst (in-place) ''' 

    n = len(lst) 

    for i in range(n): 

        m_index = i 

        for j in range(i+1,n): 

            if lst[m_index] > lst[j]: 

                m_index = j 

        swap(lst, i, m_index) 

    return None 
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iii. max_selection_sort  שהיא הגרסה הבאה שלselection sort    שימו לב שהיא בוחרת כל פעם את האיבר(

 הגדול ביותר ולא הקטן ביותר(. 

 נק'(  6סעיף ג' )

, ומחזירה  sort_funcופונקציית מיון  lstשמקבלת כקלט רשימה   is_stable(lst, sort_func)השלימו את מימוש הפונקציה  

True  אם פונקציית המיון תמיין את הרשימהlst  מיון יציב, אחרת יוחזרFalse . 

ממיינת רשימה   sort_funcכמו כן הניחו כי . sortedבדומה לפונקציה   keyתומכת בפרמטר  sort_funcהניחו כי הפונקציה 

𝑂(𝑛בזמן   nבאורך  log 𝑛)  . 

 ! אין לקרוא לפונקציית מיון נוספת חשוב:  

שימו לב שניתן להשאיר חלק מהשורות להשלמה ריקות.  

  

def is_stable(lst, sort_func): 

 new_lst = [(_________, ________) for i in range(_________)] 

 s_lst = sort_func(______________, key=____________________) 

 for i in range(______________________): 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

      

 יציב/לא יציב  

 הסבר: 

 

def max_selection_sort(lst): 

    ''' sort lst (in-place) ''' 

    n = len(lst) 

    for i in range(n-1, 0, -1): 

        m_index = i 

        for j in range(0, i): 

            if lst[m_index] < lst[j]: 

                m_index = j 

        swap(lst, i, m_index) 

    return None      
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 נק'(: 25)  3שאלה 

 בשאלה זו נרצה לפתור את המשחק הבא. הקלט למשחק מורכב משני חלקים: 

𝑛בגודל    R)רשימה של רשימות( רשימה מקוננת   ● × 𝑛 המייצגת לוח משחק כאשר כל תא ב-R   .מכיל מספר ממשי 

,𝑖0  שני אינדקסים  ● 𝑗0  0  שמקיימים ≤ 𝑗0 < 𝑛   0וגם ≤ 𝑖0 < 𝑛 

נע משבצת אחת  הוא בכל צעד כאשר    n-1, n-1למשבצת  i0,j0כלשהיא במשחק שלנו השחקן מעוניין להגיע ממשבצת 

(. לשחקן   ,j+1iלמשבצת   i,jימינה )כלומר, מהמשבצת משבצת אחת   או (  i+1,jלמשבצת   i,jלמטה )כלומר, מהמשבצת 

, כאשר אם הוא עובר במשבצת  להביא למקסימום את הרווח שלו מטרת השחקן היא  כמובן אסור לצאת מגבולות הלוח.

i, j  במהלך המסע שלו הוא מרוויח פרס בגודלR[i][j] . 

הרווח המקסימלי של שחקן במשחק הינו   i0 = j0 = 0ואינדקסים   R1 = [[1, 0, -5],[2,1,1],[3,2,1]]לדוגמא, בהינתן הלוח 

פורמלית, הרווח   .ימינה ולאחר מכן הולך שני צעדים למטה  כאשר ניתן להרוויח סכום זה על ידי מסלול שיורד שני צעדים   9

 . R[0][0]+R[1][0]+R[2][0]+R[2][1]+R[2][2]המקסימלי לקלט זה הוא 

 שורה לנוחות הקריאה: - תחת-שורה  R1 סת הלוחלהלן הדפ

[1, 0, -5] 

[2, 1, 1] 

[3, 2, 1] 

 

 נק'(  5סעיף א' )

  i0, j0ומיקום התחלתי  Rאשר מקבלת לוח פרסים   find_max_game_value(R, i0, j0)השלימו את מימוש הפונקציה 

 ומחזירה את סכום הפרסים המקסימלי שניתן לצבור במהלך המשחק.  

 . רקורסיביעל המימוש להיות  הנחיה: 

 התוצאות הבאות:  נהתקבלתלמעלה  R1עבור הלוח 

>>> find_max_game_value(R1, 0, 0) 

9 

>>> find_max_game_value(R1, 1, 1) 

4 

>>> find_max_game_value(R1, 2, 2) 

1 

>>> find_max_game_value(R1, 0, 1) 

4 
  

 

def find_max_game_value(R, i0, j0):     
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 נק'(  5סעיף ב' )

)מספר השורות וכן מספר    n-כתלות בfind_max_game_value(R, 0, 0) בסעיף זה ננתח את זמן הריצה של הרצת 

 תשובתכם בקצרה: . הקיפו בעיגול את מספר הטענה הנכונה ונמקו את העמודות בלוח(

,𝑛0זמן הריצה של הפונקציה הוא פולינומיאלי, כלומר קיימים קבועים   .1 𝑐 ≥ 𝑛כך שלכל   1 ≥ 𝑛0   לכל  זמן הריצה הוא

 .𝑛𝑐  היותר 

,𝑛0זמן הריצה של הפונקציה הוא אקספוננציאלי, כלומר קיימים קבועים   .2 𝑐 > 𝑛כך שלכל  1 ≥ 𝑛0  לפחות זמן הריצה הוא  

𝑐𝑛 . 

 נק'(  5' )גסעיף 

𝑂((𝑛לפתרון של סעיף א׳ כדי לקבל את סיבוכיות זמן הריצה  הסבירו כיצד ניתן להוסיף ממואיזציה  − 𝑖0)(𝑛 − 𝑗0))  

בפרט, הגדירו את מבנה הנתונים שישמש כדי לחסוך קריאות רקורסיביות והסבירו מה מייצגים התאים  . במקרה הגרוע

 שלו. 

 ( נק' 5' )דסעיף  

  Aומחזירה לוח פעולות  Rאשר מקבלת לוח פרסים   find_opt_policy(R)את מימוש הפונקציה  בעמוד הבא השלימו 

אז   "A[i][[j] == “rightשמתאר את פעולות השחקן אשר מביאות אותו לצבור את סכום הפרסים המקסימלי. כלומר אם 

מסמן שעדיף   "A[i][j] == “downהיא ללכת ימינה ובאופן דומה  i,jהפעולה הטובה ביותר כאשר השחקן נמצא במשבצת 

. אם שתי הפעולות האפשריות מובילות לפתרון מקסימלי, אז ניתן לכתוב כל אחת מהן. כמו כן, הפתרון צריך  ללכת למטה

 . ו כי אין לאן להתקדם ממשבצת ז A[n-1][n-1] == Noneלקיים 

 :  ותהנחי

  מהסעיף הקודם. ניתן להשתמש בה גם אם לא מימשתם אותה. find_max_game_valueליכם להשתמש בפונקציה  ע .1

𝑂((𝑛הניחו כי זמן הריצה שלה הוא   − 𝑖0)(𝑛 − 𝑗0))  .'כפי שכתוב בסעיף ג 

 במקרה הגרוע.   𝑂(𝑛4)היות  ל  find_opt_policyהפונקציהסיבוכיות הזמן של על  .2

שימו לב כי פעולות השחקן המיטביות אינן תלויות במיקומו ההתחלתי אלא רק במיקומו הנוכחי ולכן אין צורך לקבל כקלט  

 קן ההתחלתי. את מיקום השח 

 

 : נימוק
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 ['down', 'down', 'down']                   נקבל את הפלט R1אם נריץ את הפונקציה על  : דוגמת הרצה

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

['right', 'right', None] 

 

 נק'(  5' )הסעיף  

במקרה   𝑂(𝑛2)של    זמן רוץ בסיבוכיותת כך ש מסעיף ד׳ find_opt_policyשל  כיצד ניתן לשנות את המימוש  בקצרה תארו 

 .  הגרוע ביותר 

   מסעיף ג' שתחזיר פלט שונה. find_max_game_value-יצור פונקציה חדשה שדומה ל ניתן ל: רמז

 

 

  

def find_opt_policy(R): 

    n = len(R) 

    A = [[None for i in range(n)] for j in range(n)] 
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 נק'(: 15) 4שאלה 

 נק'(  5סעיף א' )

 אשר מקיים את כל התכונות הבאות:  𝑇ציירו את עץ החיפוש הבינארי  

 חודיים(. יהמפתחות בעץ י –)כולל( וידוע כי אין בעץ חזרות )כלומר  1-100מפתחות העץ הם מספרים )שלמים( בתחום  ●

   4המפתח שבשורש הוא  ●

 תת העץ הימני שלו  לגובהזהה  השורש תת העץ השמאלי של  גובה ●

 הוא העץ שבו סכום המפתחות הוא מקסימלי  𝑇המקיימים את כלל התכונות הקודמות,   צים מבין כל הע ●

 יש לצייר את העץ בתיבה הבאה עם מפתחות העץ בתוך כל צומת. אין להוסיף הסברים מילוליים. 

 

 בשני הסעיפים הבאים ננתח מקרה בו מיכל מאתחלת עץ חיפוש בינארי ריק ולאחר מכן היא מבצעת את הפעולות הבאות: 

 כנסה לעץ )של מפתחות שונים( פעולות ה 𝑁ראשית, היא מבצעת   .1

 פעולות חיפוש בעץ )של מפתחות שאינם בהכרח שונים(  𝑀לאחר מכן, היא מבצעת   .2

 נק'(  5סעיף ב' )

,𝑁וטיים, כפונקציה של  טציינו, במונחים אסימפ 𝑀 של סדרת הפעולות הנ"ל. הסבירו    מה זמן הריצה הטוב ביותר

 תשובתכם בקצרה. 

 )𝑂____________ _____ _)  זמן ריצה:

 הסבר: 
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 נק'(  5סעיף ג' )

,𝑁וטיים, כפונקציה של  טציינו, במונחים אסימפ 𝑀   מהו זמן הריצה הגרוע ביותר של סדרת הפעולות הנ"ל. הסבירו

 תשובתכם בקצרה. 

 )𝑂____________ _____ _)  זמן ריצה:

 : הסבר
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 נק'(: 20) 5שאלה 

 בשאלה זו נעסוק בקודים לתיקון שגיאות.  

,𝑛): קוד  תזכורת 𝑘, 𝑑)   הינו קוד שבו ההודעות המקוריות הן באורך𝑘  אורך מילות הקוד הוא ,𝑛   והמרחק של הקוד הוא𝑑 

 (. 𝑑)כלומר, מרחק המינג בין זוג מילות הקוד השונות הקרובות ביותר הוא  

,𝑛תתבקשו לציין עבור כל קוד מהם הפרמטרים של הקוד המתקבל )  ד'-בסעיפים א'  𝑘, 𝑑 (  .  שימו לב כי עליכם להגדיר

 אותם כתלות בפרמטרים נוספים הנתונים בסעיף. בכל סעיף עליכם לספק הסבר לתשובתכם.

 השאלה נסמן באופרטור + שרשור מחרוזות. לאורך 

 נק'(  4סעיף א' )

𝑎הודעה  בהינתן הכלומר,  .𝑘, שבו ההודעות המקוריות הן באורך  𝑡עם פרמטר חזרה  𝑅  נתון קוד חזרה  = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑘  

≥ 1בלוקים של תווים כאשר לכל   𝑘  -תהיה מורכבת מ  𝑅(𝑎)מילת הקוד    𝑖 ≤  𝑘 הבלוק ה -𝑖   מכיל𝑡   עותקים של התו𝑎𝑖.  

 ומחזירה את ביט הזוגיות של המחרוזת. )בכל אורך שהוא( את הפונקציה שמקבלת מחרוזת בינארית   𝑃𝑎𝑟- בנוסף, נסמן ב 

𝑘  :𝐶(𝑚𝑠𝑔)באורך    msgשמקבל כקלט הודעה   𝐶כעת נגדיר את הקוד החדש   = 𝑅(𝑚𝑠𝑔) + 𝑃𝑎𝑟(𝑅(𝑚𝑠𝑔)) . 

,𝑛מהם   𝑘עבור הודעות באורך   𝑑   של הקוד𝐶? 

𝑑    ,                                  זוגי  t:  1מקרה  = _________________𝑛 = _________________  

𝑑    ,                            זוגי-אי   t:  2מקרה  = _________________𝑛 = _________________  

 

 נק'(  4סעיף ב' )

𝐶1   הינו קוד(𝑛1, 𝑘, 𝑑1)   ,𝐶2   הינו קוד(𝑛2, 𝑘, 𝑑2).    

𝑘:  𝐶(𝑚𝑠𝑔)באורך    msgשמקבל כקלט הודעה   𝐶החדש  קוד את הכעת נגדיר  = 𝐶1(𝑚𝑠𝑔) + 𝐶2(𝑚𝑠𝑔) 

,𝑛מהם   𝑘עבור הודעות באורך   𝑑   של הקוד𝐶  שימו לב שהפעם יש לתת חסם תחתון גבוה ככל האפשר עבור ?𝑑   בניגוד(

   למשל לסעיף הקודם בו חישבתם אותו באופן הדוק(.

,    𝑑 ≥ _________________ 𝑛 = _________________ 

  

 הסבר לשני המקרים: 

 הסבר: 
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 נק'(  4סעיף ג' )

𝐶1 קוד  הינו  (𝑛1, 𝑘, 𝑑1)  קוד נגדיר  כעת . נתון  𝐶2  פונקציית הקידוד מקבלת כקלט מחרוזת  : הבא  באופןmsg   באורך𝑘   

- ל  יהפוך "  0" וכל "  0" -ל  יהפוך " 1"  כל כלומר, 𝐶1(𝑚𝑠𝑔)- ב  הביטים כל  של   היפוך י" ע  המתקבלת הקוד  מילת  את  ומחזירה

"1 ." 

,𝑛  מהם 𝑘  באורך הודעות עבור  𝑑 הקוד  של  𝐶2?         ,    𝑑 = _________________ 𝑛 = _________________ 

 נק'(  4סעיף ד' )

𝐶1   הינו קוד(𝑛1, 𝑘, 𝑑1)   .כעת נגדיר קוד   נתון𝐶2   באופן הבא: עבור הודעה מקוריתmsg   באורך𝑘   הפונקציה𝐶2   תחזיר

𝑛1הניחו כי  . 𝐶1(𝑚𝑠𝑔)  -הביטים האחרונים ב 𝑡את מילת הקוד המתקבלת ע"י מחיקת   > 𝑡. 

,𝑛מהם   𝑘עבור הודעות באורך   𝑑   של הקוד𝐶2  שימו לב שהפעם יש לתת חסם תחתון גבוה ככל האפשר עבור ?𝑑   בניגוד(

𝑑    ,               למשל לסעיף הקודם בו חישבתם אותו באופן הדוק(. ≥ _________________ 𝑛 = _________________ 

 נק'(  4סעיף ה' )

𝐶1   הינו קוד(𝑛1, 𝑘, 𝑑1)  ,𝐶2   הינו קוד(𝑛2, 𝑛1, 𝑑2) ,ומתקיים  𝑛1 < 𝑛2 .  נגדיר קוד𝐶  :פונקציית הקידוד מקבלת  באופן הבא

 .𝐶2(𝐶1(𝑚𝑠𝑔))  את מילת הקוד:  ומחזירה 𝑘באורך   msgכקלט מחרוזת 

 הטענה לא מתקיימת. עבורה האם הטענה הבאה נכונה? אם כן, הסבירו, אחרת תנו דוגמה נגדית 

,𝑛2)הוא קוד   𝐶  טענה: 𝑘, 𝑑1 ⋅ 𝑑2). 

  

 הסבר: 

 הסבר: 

 :  הטענה נכונה / הטענה אינה נכונה. סמנו
 : הסבר / דוגמה נגדית
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 "מקרה חירום"מיועד ל, דף נוסף

 


