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  ה., מטעמי נוחות בלבד. כל הדרישות מיועדות לשני המגדרים באופן זהזכר רביםמסמך זה היא בלשון המשך * הפניה ב          
 

 *CS1001.pyמבחן בקורס מבוא מורחב למדעי המחשב, 
 

 ביה"ס למדעי המחשב, או' תל אביב
 

 21/1/2022, מועד א', 2021-22סמסטר א' 
 

 : אמיר רובישטיין המרצ

 : אלון לבקוביץ', עומרי פורת, עם פרזצ'בסקימתרגלים

 שעות. 3: משך הבחיה

 דפי טיוטה ריקים. 10כל אחד, ולכל היותר  A4דפי עזר (דו צדדיים) בגודל  2: חומר עזר מותר

בידקו שכולם בידיכן. העמוד האחרון בבחיה היו דף ריק, לשימוש  –עמודים מודפסים  15במבחן  ●
 במקרה הצורך.

 יש לעות על כל השאלות. ●
 בכל השאלות, אלא אם כתב במפורש אחרת: ●

 אין צורך לבדוק את תקיות הקלט שלה.אם עליכן לכתוב פוקציה,  -
 מותר להסתמך על סעיפים קודמים של שאלה, גם אם לא עיתן עליהם. -
יתן לצטט טעות שטעו בהרצאה או בשיעורי התרגול. במקרה זה יש לכתוב "בהרצאה/תרגול  -

 ראיו כי...". ציטוטים ממקורות אחרים יש להוכיח. 
בתאי שלא  יו בהרצאות ובתרגולים מבלי לממש אותן מחדש,יתן לקרוא לפוקציות בפייתון שרא -

 עשה בהם שום שיוי.
בכל מקום בו מסומות שורות קוד להשלמה, יש להשלים פקודה בודדת בכל שורה (אין לשרשר  -

 פקודות באמצעות ; (קודה פסיק)). אם לא מסומות שורות להשלמה אין מגבלה כזו.
להציג אלגוריתם ולא אמר מפורשות אחרת, יש לתת פתרון בכל שאלה בה יש לכתוב קוד או  -

 ביותר במקרה הגרוע, במוחים אסימפטוטיים מוכה זמן ריצה סיבוכיות ב
𝑂אם לא מצוין אחרת, יתן להיח כי פעולות אריתמטיות מבוצעות בזמן  - 1. 
𝑂אם דרשתן לתת חסם על סיבוכיות, יש לתת חסם במוחי  - או חסם במוחי הדוק ככל שיתן ( ⋅

𝑂התשובה הדרשת היא  7𝑛תטא). לדוגמה, אם הסיבוכיות היא  𝑛  אוΘ 𝑛 ולא למשל ,𝑂 𝑛. 
  

 או ממליצים לא "להיתקע" על אף שאלה, אלא להמשיך לשאלות אחרות ולחזור לשאלה אח"כ. ●
מציון הסעיף  20%. במקרה זה ייתן ולא לכתוב שום טקסט וסףבכל סעיף יתן לכתוב "איי יודע/ת"  ●

 (מעוגל כלפי מטה).
יש לכתוב את כל התשובות במקום המוקצב ובכתב קריא. תשובות ובהן חריגות משמעותיות מהמקום  ●

המוקצב, או תשובות הכתובות בכתב קטן מדי, לא ייקראו ולא יקבלו יקוד, או שיקבלו יקוד חלקי 
 לגרור הורדת ציון. ותבלבד. תשובות שדורשות מאמצים רבים להבתן גם כן עלול

  
  בהצלחה!

 
  

 יקוד ערך שאלה

1 30  

2 25  
3 20  
4 25  
  100 סה"כ



2 

 

  קודות) 30( 1שאלה 

סעיפים שלא קשורים זה לזה. יש לכתוב / לסמן את התשובות הכוות, ואין צורך להסביר  6בשאלה זו 
 קודות. 5(הסברים שייכתבו לא ייקראו). משקל כל סעיף הוא 

 
 האם היא כוה או לא כוה (הקיפו בעיגול). אחת מחמש הטעות הבאות צייו עבור כל  .1

 

2 𝑂 2   כון / לא כון 

𝑖 𝑂 √𝑛   כון / לא כון 

𝑏קיימים קבועים  0, 𝑡 𝑛 -כך ש 0 𝑂 𝑏   כון כון / לא  

log 𝑛! 𝑂 𝑛   כון / לא כון 

𝑓אם  𝑛 𝑂 𝑛  אזlog 𝑓 𝑛 𝑂 log 𝑛  כון כון / לא  

 
ציירו את תמות הזיכרון בסוף הביצוע של הפקודות הבאות. שימו לב: במהלך ביצוע הקוד פתחת סביבה  .2

לצייר את תמות הזיכרון של סביבה הזו,  אין צורךלקריאה לפוקציה, והיא עלמת כאשר הקריאה מסתיימת. 
אלא רק של הסביבה ה"ראשית" שקוראת לפוקציה. מספיק לרשום שמות של משתים במרחב השמות, 

 במרחב הזיכרון.הסופיים בלבד ולהפות עם חץ לערכיהם 

a = 1000 
b = [a,a]                
def f(a,b):              
    a = b                
    b = b[0]             
    a[0] = 2022             
    return a             
x = f(a,b) 

 הזיכרון מרחב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המשתים שמות מרחב



3 

 

מהי סיבוכיות הזמן ומהי סיבוכיות הזיכרון, במקרה  צייו. n אורךב Lלהלן פוקציה המקבלת כקלט רשימה  .3

חסמים). היחו כי כל  4(סה"כ יש לציין  O. תו חסמים הדוקים במוחי n -הגרוע ובמקרה הטוב, כתלות ב

 מקום בזיכרון בגודל קבוע. יםדורש n -ל 0וכן כל אידקס בין  L-איבר ב

def f(L): 
   n = len(L) 
   if n%2==0: 
      return max(L) 
   else: 
      for i in range(200, n-300): 
          x = L[:i] 
        

  
 

בשיטת החציה. מריצים את הפוקציה  fראיו בכיתה את הפוקציה הבאה לחישוב שורש של פוקציה ממשית  .4

. f(L) < 0 < f(U), ומתקיים היחו שהפוקציה רציפה בקטע. L=128.0, U=256.0עם וכלשהי  fעם 

עד לסיום ריצת הפוקציה (בין אם מצאה או לא מצאה שורש).  - forסתכל על מספר האיטרציות של לולאת ה

  מהו מספר האיטרציות המיימלי האפשרי, ומהו מספר האיטרציות המקסימלי האפשרי?

  

def find_root(f, L, U, EPS=10**-10, TOL=100): 
    assert L<U 
    assert f(L)<0 and f(U)>0 
 
    for i in range(TOL): 
        M = (L+U)/2 
        fM = f(M) 
        print("Iteration", i, "L =", L, "M =", M, "U =", U, "f(M) =", fM) 
 
        if abs(fM) <= EPS: 
            print("Found an approximated root") 
            return M 
        elif not L < M < U: 
            print("Search interval too small") 
            return None 
        elif fM < 0: 
            L = M # continue search in upper half 
        else: # fM > 0 
            U = M # continue search in lower half    
 
    print("No root found in", TOL, "iterations") 
    return None   

  מקסימלי: _____________ איטרציות מספר        מיימלי: _____________           איטרציות מספר

  _____________ מקרה טוב:  _____________מקרה גרוע:       סיבוכיות זמן
  

  _____________ מקרה טוב:  _____________מקרה גרוע:       סיבוכיות זיכרון
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(תו חסם  𝑛מהי סיבוכיות הזמן של הפוקציה הרקורסיבית הבאה במקרה הגרוע כתלות באורך רשימת הקלט  צייו .5

𝑂הדוק במוחי  𝑛את עץ הרקורסיה של הפוקציה, עבור רשימה בגודל  ציירו). בוסף, ⋅ . בכל צומת מספיק 10
 אותה קריאה. אין צורך לכתוב ליד כל צומת את כמות העבודה אותו הוא מבצע.לרשום את אורך תת הרשימה של 

def f(L): 
   n = len(L) 
   if n<=2: 
       return 
   f(L[:n//3]) 
   f(L[n//3:]) 

 
 

עליו מסתיימת תוך זמן סופי  next -אם כל קריאה ל finite delay)( השהייה סופיתאמר שגרטור הוא בעל  .6
(לא משה כמה זמן). שימו לב שגם גרטור שמייצר סדרה איסופית יכול להיות בעל השהייה סופית. לכל אחד 

 מהגרטורים הבאים, הקיפו בעיגול האם אפשר או אי אפשר לבות אותו כך שתהיה לו השהייה סופית. 

 
 גרטור שמייצר את סדרת המספרים הראשויים  .א
 CNFגרטור שמייצר את המילים ששייכות לשפה בגודל איסופי של דקדוק חסר הקשר התון בצורת   .ב

 (הצורה הורמלית של חומסקי)
סופי או איסופי, בעל השהייה סופית),  gשמייצר סדרת מספרים כלשהי ( gגרטור, שבהיתן גרטור   .ג

 0 -שגדולים מ gמייצר את סדרת איברי 
סופי או איסופי, בעל השהייה סופית),  gשמייצר סדרת מספרים כלשהי ( gור גרטור, שבהיתן גרט  .ד

𝑎מייצר את הסדרה  g. כלומר אם gמייצר את סדרת הסכומים החלקיים של איברי  , 𝑎 , 𝑎 , אז  …
 הגרטור מייצר את הסדרה

 𝑎 , 𝑎 𝑎 , 𝑎 𝑎 𝑎 , ….  

 
  _____________סיבוכיות הזמן: ____

  

𝑛הרקורסיה עבור  עץ 10:  

 אפשר / אי אפשר .א
 אפשר / אי אפשר  .ב
 אפשראפשר / אי   .ג
  אפשר / אי אפשר  .ד
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 קודות) 25( 2שאלה 

 המייצגת צומת בעץ חיפוש ביארי:  Tree_nodeלהלן שתי מתודות מהמחלקה 

 שמאותחל לאפס sizeמתודת האתחול שראיו בכיתה, בתוספת שדה בשם  .1
 להיות גודל תת העץ שהוא השורש שלו selfשל הצומת  size-שבה קבע שדה ה set_sizeמתודת  .2

 

 selfהמקבלת כקלט עץ חיפוש ביארי  Binary_search_treeמהמחלקה  set_all_sizesבוסף, להלן מתודה 
של כל הצמתים בעץ. לדוגמא, לאחר הרצת המתודה על העץ בדוגמא שלפיו, שדה  size-ומחשבת את שדות ה

size  שדה 4של השורש יהיה שווה ,size  וכו'. 1של הבן השמאלי של השורש יהיה שווה 

  

class Tree_node: 

    def __init__(self, key, val): 

        self.key = key 

        self.val = val 

        self.size = 0 # new field 

        self.left = None 

        self.right = None 

 

def set_size(self): 

    def subtree_size(node): 

        if node == None: 

            return 0 

        left = subtree_size(node.left) 

        right = subtree_size(node.right) 

        return left + right + 1 

    self.size = subtree_size(self) 

class Binary_search_tree: 

    def set_all_sizes(self): 

        def setsize_rec(node): 

            if node == None: 

                return 

            node.set_size() 

            setsize_rec(node.left) 

            setsize_rec(node.right) 

        setsize_rec(self.root) 
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 ק') 5סעיף א' (

 ()𝑇.set_all_sizesהגרוע ביותר של במקרה זמן הריצה  י סיבוכיותצמתים. מה 𝑛בעל  𝑇תון עץ חיפוש ביארי 

𝑂? תו תשובה במוחי 𝑛כפוקציה של    , הדוקה ביותר. הסבירו תשובתכם בקצרה. ⋅

𝑂 הוא לארמז: זמן הריצה  𝑛. 

 סיבוכיות זמן: ______________

הסבר:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 ק') 5סעיף ב' (

𝑂כך שהמתודה תרוץ בזמן  Binary_search_treeשל המחלקה  set_all_sizesאת  מחדש ממשו 𝑛  במקרה
 הגרוע ביותר. החיות:

 על המימוש להיות רקורסיבי .1
 כפוקציית מעטפת set_all_sizesיתן להשתמש בפוקציה  .2

 

 

  

def set_all_sizes(self):
 



7 

 

 כלוס סדוריאד: -הגדרה לסעיפים ג

מספרים ממויים ללא חזרות, אמר שעץ חיפוש  𝑛המכילה  lstצמתים ורשימה  𝑛בעל  𝑅בהיתן עץ ביארי 

שמפתחותיו הם  𝑅-הוא עץ חיפוש ביארי בעל מבה זהה ל 𝑇אם  𝑅-ב lstשל  כלוס סדוריאהוא  𝑇ביארי 

,lst  5. לדוגמא, בהיתן הרשימה lst איברי 10, 12, כלוס סדור י(בתמוה משמאל), א 𝑅והעץ הביארי  15

 הוא העץ בתמוה מימין: 𝑅-ב lstשל 

 

(המשך השאלה בעמוד הבא)
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 ק') 10סעיף ג' (

מטיפוס  selfהמקבלת כקלט אובייקט  Binary_search_treeשל המחלקה  populate_treeממשו את המתודה 
Binary_search_tree שערכי ה-key  של צמתיו הםNone  ת ללא חזרותורשימה ממויlst ה אתהמתודה תש .

 .None. פלט המתודה יהיה lstכלוס סדור של ייהווה א selfכך שלאחר הפעלת המתודה  selfמפתחות העץ 

 החיות:

 על המימוש להיות רקורסיבי ●

 כפוקציית מעטפת populate_treeיתן להשתמש בפוקציה  ●

 lstזהה לאורך הרשימה  -selfיתן להיח כי מספר הצמתים ב ●

 (בפרט, אין להוסיף/למחוק צמתים מהעץ) selfאין לשות את מבה העץ  ●

. אם בחרתם להשתמש בה, יש להיח כי זמן set_all_sizesיתן, אך לא חובה, להשתמש במתודה  ●

𝑂הריצה שלה הוא  𝑛 'במקרה הגרוע ביותר גם אם לא פתרתם את סעיף ב 
 

 

  

 ק') 5סעיף ד' (

הגרוע במקרה זמן הריצה י סיבוכיות . מה𝑛באורך  lstצמתים ורשימה  𝑛בעל  selfתון עץ חיפוש ביארי 

𝑂? תו תשובה במוחי 𝑛כפוקציה של  populate_treeביותר של  , הדוקה ביותר. הסבירו תשובתכם ⋅
 בקצרה.

 זמן: ______________סיבוכיות 

הסבר:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

def populate_tree(self, lst):
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 ק') 20( 3שאלה 

  בשאלה זו שי סעיפים בלתי תלויים.

  

  ק') 10סעיף א' (

   𝑑תון מילון השכיחויות הבא:  ′𝑎′: 1, ′𝑏′: 3, ′𝑐′: 9, ′𝑑′: 27 

  מופעים. kכאשר הוספו לכל תו  𝑑להיות מילון השכיחויות  𝑑_𝑝𝑙𝑢𝑠_𝑘גדיר את מילון השכיחויות 

:′𝑑_𝑝𝑙𝑢𝑠_𝑘  ′𝑎:   הן 𝑑_𝑝𝑙𝑢𝑠_𝑘 -, שכיחויות התווים בk=2לדוגמה, עבור  3, ′𝑏′: 5, ′𝑐′: 11, ′𝑑′: 29. 

. אם הטעה כוה, הסבירו מדוע. אם לא כוהאו כוה אחת מהטעות הבאות סמו האם היא  עבור כל

-ומתחילת השאלה  𝑑-עצי האפמן הוצרים מעבורו טבעי  kגמה גדית של הטעה לא כוה, הציגו דו

𝑑_𝑝𝑙𝑢𝑠_𝑘 .המפריכים את הטע 

i.  לכלk  טבעי, אורך הקידוד של התו′𝑎′  לפי עץ ההאפמן של𝑑 שווה לאורך הקידוד  תון בתחילת השאלהה

  .𝑑_𝑝𝑙𝑢𝑠_𝑘לפי עץ ההאפמן של  ′𝑎′של התו 
 

 
 

ii.  לכלk  טבעי, אורך הקידוד של התו′𝑐′   לפי עץ ההאפמן של𝑑 שווה לאורך הקידוד  תון בתחילת השאלהה

 .𝑑_𝑝𝑙𝑢𝑠_𝑘לפי עץ האפמן של  ′𝑐′של התו 
 

 
 

  (הקיפו בעיגול) כון לא/כון

  :הסבר

 (הקיפו בעיגול) כון לא/כון

 :הסבר
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  ק') 10סעיף ב' (

Σ  הוא בסעיף זה הא"ב של כל הקידודים והטקסטים ′𝑎′, ′𝑏′, ′𝑐′, ′𝑑′, ′𝑒′. 
 

ביטים  7ואחריו  0זיו שראיו בכיתה, כל תו בודד (ללא חזרה) קודד על ידי הביט -באלגוריתם למפל :תזכורת
ביטים  5ביטים של מרחק החזרה, ועוד  12, אחריו 1שלו, וכל חזרה קודדה על ידי הביט  ASCII-עבור ייצוג ה

 עבור גודל החזרה.
 

כלשהו כך שהרצת האלגוריתם של האפמן  corpus טקסט הוא קוד האפמן אם קיים cאמר שקוד  :תזכורת
  מיוצג ע"י מילון (של פייתון) כפי שראיו בכיתה. cהקוד  .cתיב את הקוד  corpusעל 

 
 זיו באופן הבא:-שה את אלגוריתם למפל

  .cשלהם, קודד אותם על ידי קוד האפמן  ASCII-במקום לקודד תווים בודדים בעזרת קידוד ה
לפי חזרה. כמו כן, שה את המרחק המקסימלי  1-לפי כל תו בודד, ו 0בדומה לאלגוריתם המקורי, וסיף ביט 

𝑊שאו בודקים אחורה להיות  2 𝐿ואת גודל החזרה המקסימלית להיות  1 2 1.  
סימלית שמתחילה בתו זה, וקודד את החזרה באמצעות בדומה למימוש המקורי, לכל תו בטקסט מצא חזרה מק

,𝑚תת הרשימה  𝑘 תו לפי קוד האפמן -אם ורק אם אורך הקידוד של החזרה קטן ממש מאורך הקידוד תוc.  
 

 והקוד הישן מופיע מחוק): עם קו תחתון לפיכם הפוקציות החדשות עם השיויים המתאימים (הקוד החדש מודגש
 

def LZW_compress_v2(text, c, W=2**5-1, L=2**3-1): 
    intermediate = [] 
    n = len(text) 
    p = 0 
    while p < n: 
        m,k = maxmatch(text, p, W, L) 
        if k<=2: 
        if (1 + 5 + 3) >= k + len(compress(text[p:p+k], c)): 
            intermediate.append(text[p]) 
            p+=1 
        else: 
            intermediate.append([m,k]) 
            p+=k 
    return intermediate 

 
def inter_to_bin_v2(intermediate, c, W=2**5-1, L=2**3-1): 
    W_width = math.floor(math.log(W,2)) + 1 
    L_width = math.floor(math.log(L,2)) + 1 
    bits = [] 
    for elem in intermediate: 
        if type(elem) == str: 
            bits.append("0") 
            bits.append((bin(ord(elem))[2:]).zfill(7)) 
            bits.append(c[elem]) 
        else: #elem is a list [m,k] 
            bits.append("1")  
            m,k = elem 
            bits.append((bin(m)[2:]).zfill(W_width)) 
            bits.append((bin(k)[2:]).zfill(L_width)) 
    return "".join([ch for ch in bits]) 

 הבא)(המשך הסעיף בעמוד 
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 היא פוקציית הדחיסה של האפמן ללא שיויים: compressהפוקציה 
def compress(text, hcode): 
    return "".join([hcode[ch] for ch in text]) 
 
 

i.  עבור המילוןc היכם שמאותחל בשורה ראשוכתבו מהו הפלט המתקבל מכל אחת בטבלה שלפ ,
 מההרצות הבאות:

 
 

ii.  ה הבאהה קבעו האם הטעכו האוכו לא:  

 עבורם: text1 != text2לכל ו, cלכל קידוד האפמן             

bin1 = inter_to_bin_v2(LZW_compress_v2(text1,c), c) 

bin2 = inter_to_bin_v2(LZW_compress_v2(text2,c), c) 

 מתקיים:                      

bin1 != bin2 

  כלומר, שיטת הדחיסה שמוצגת בסעיף ב יתת לשחזור באופן יחיד. 

אם היא איה כוה, תו דוגמה  ,אחרת .סמו האם הטעה כוה או לא. אם היא כוה, הסבירו מדוע

 שמפריכים את הטעה. c, text1, text2גדית של 

 

>>> c = {'a':'0', 'b':'10', 'c':'110', 'd':'1110', 'e':'1111'} 
 
>>> LZW_compress_v2("abcdeabccde", c) 

  
 :פלט

 
 
 
 
>>> LZW_compress_v2("ededaaaaa", c) 

  
 :פלט

 
 
 

  (הקיפו בעיגול)  כון לא/כון

 :הסבר
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 ק') 25( 4שאלה 

את המספר הסודי שאיו  𝑛-) שמחזיק המחשב. סמן בחיוביבשאלה זו עסוק בחיפוש מספר "סודי" (שלם 

 . הפוקציה פועלת באופן הבא:𝑘המקבלת כקלט מספר  𝑞ידוע לו, ויח כי תוה לו פוקציה 

𝑞 𝑘
" ", 𝑖𝑓 𝑘 𝑛

   " ", 𝑖𝑓 𝑘 𝑛
" ", 𝑖𝑓 𝑘 𝑛

 

  .באמצעות מספר מיימלי של יחושים 𝑛מטרתו היא למצוא את הסוד 

  

 ק') 5סעיף א' (

אקספוציאלי החיפוש אלגוריתם המבוסס על , הexp_search-ל י קריאה"שיתקבל ע ,אפשרי להלן פתרון
 :שימו לב שהפוקציות שוו מעט כדי להתאים לבעיה שבשאלה זו. תרגולשראיו ב

def exp_search(q): 
    r = find_limit(q, 0) 
    low = r // 2 
    high = r 
    while low <= high: 
        mid = (low + high) // 2 
        if q(mid) == '==': 
            return mid 
        elif q(mid) == '>': 
            high = mid - 1 
        else: 
            low = mid + 1 
 
def find_limit(q, k): 
    r = 1 
    while q(r + k) == '<': 
        r *= 2 
    return r 

  

פוקציית עם  האם ריץ אות exp_searchתבצע הפוקציה אותן  𝑞-ל (קריאות) רשמו את השאילתות

𝑛 דסושמתאימה ל 𝑞הקלט  על פי הסדר, בקריאות השוות  𝑞ערכי הקלט אותם מקבלת . יש לרשום את 17
 משמאל לימין. 

  _______________________________________________שאילתות: 
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 ק') 5סעיף ב' (

אך לא  find_limitאלגוריתם חלופי למציאת הסוד באופן הבא. פתרון זה משתמש רק בפוקציה להלן הצעה ל
  :exp_searchבפוקציה 

 k = r = 0אתחל  .1
 איו הסוד: k+rכל עוד  .2

a.  קצייתריץ את פוfind_limit  עםq ו-k, שמור את הפלט בו-r 
b.  אםk+r :הוא הסוד 

i.  חזירk+r 
c. וסיף ל ,אחרת-k חצי מ-r  

שאיו ידוע לו)  𝑛סוד המתאימה ל( 𝑞המקבלת כקלט את הפוקציה  guessאת הפוקציה בפייתון ממשו 

 .על פי האלגוריתם הזה 𝑛ומחזירה את הסוד 

 

  

 ק') 5' (גסעיף 

 האלגוריתם מסעיף ב אשר הקריאותצייו במוחים אסימפטוטיים חסם עליון הדוק ככל היתן על מספר 

 .הסבירו את תשובתכם בקצרה. 𝑛כפוקציה של הסוד במקרה הגרוע  𝑞 -מבצע ל

  זמן ריצה: _____________

 הסבר:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

  

def guess(q): 
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 ק') 5' (דסעיף 

𝑡לכל  2שמצא בתחום  𝑛הסוד שלם, צייו מהו  2  𝑛  exp_searchעבורו הפוקציה  2 
 של שאילתות (על פי כל המספרים בטווח זה). הסבירו בקצרה את תשובתכם. מיימלימבצעת מספר 

 המספר:_______________

 הסבר:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 ק') 5' (הסעיף 

𝑡לכל  2שמצא בתחום  𝑛הסוד שלם, צייו מהו  2   𝑛 מבצעת  guessעבורו הפוקציה  2 
 של שאילתות (על פי כל המספרים בטווח זה). הסבירו בקצרה את תשובתכם. מקסימלימספר 

 המספר:_______________

 הסבר:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 עמוד וסף למקרה הצורך

 


