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 .המגדרים באופן זהה כל, מטעמי נוחות בלבד. כל הדרישות מיועדות לזכר רביםמסמך זה היא בלשון המשך * הפניה ב          
 

 *CS1001.pyמבחן בקורס מבוא מורחב למדעי המחשב, 
 

 ביה"ס למדעי המחשב, אונ' תל אביב
 

 14/2/2022', ב, מועד 2021-22סמסטר א' 
 

 : אמיר רובינשטיין המרצ

 : אלון לבקוביץ', עומרי פורת, נעם פרזנצ'בסקימתרגלים

 שעות. 3: משך הבחינה

 .כל אחד A4דפי עזר )דו צדדיים( בגודל  2: חומר עזר מותר

בידקו שכולם בידיכן. העמוד האחרון בבחינה הינו דף ריק, לשימוש  –עמודים מודפסים  13במבחן  ●
 במקרה הצורך.

 יש לענות על כל השאלות. ●
 בכל השאלות, אלא אם נכתב במפורש אחרת: ●

 שלה.אם עליכן לכתוב פונקציה, אין צורך לבדוק את תקינות הקלט  -
 מותר להסתמך על סעיפים קודמים של שאלה, גם אם לא עניתן עליהם. -
ניתן לצטט טענות שנטענו בהרצאה או בשיעורי התרגול. במקרה זה יש לכתוב "בהרצאה/תרגול  -

 ראינו כי...". ציטוטים ממקורות אחרים יש להוכיח. 
בתנאי שלא  ש אותן מחדש,ניתן לקרוא לפונקציות בפייתון שראינו בהרצאות ובתרגולים מבלי לממ -

 נעשה בהם שום שינוי.
בכל מקום בו מסומנות שורות קוד להשלמה, יש להשלים פקודה בודדת בכל שורה )אין לשרשר  -

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

 ביותר במקרה הגרוע, במונחים אסימפטוטיים נמוכה זמן ריצה סיבוכיות ב
 .𝑂(1)אם לא מצוין אחרת, ניתן להניח כי פעולות אריתמטיות מבוצעות בזמן  -
הדוק ככל שניתן )או חסם במונחי  (⋅)𝑂אם נדרשתן לתת חסם על סיבוכיות, יש לתת חסם במונחי  -

 .𝑂(𝑛2), ולא למשל Θ(𝑛)או  𝑂(𝑛)התשובה הנדרשת היא  7𝑛הסיבוכיות היא תטא(. לדוגמה, אם 
  

 אנו ממליצים לא "להיתקע" על אף שאלה, אלא להמשיך לשאלות אחרות ולחזור לשאלה אח"כ. ●
 .מציון הסעיף 20%. במקרה זה יינתן ולא לכתוב שום טקסט נוסףבכל סעיף ניתן לכתוב "איני יודע/ת"  ●
התשובות במקום המוקצב ובכתב קריא. תשובות ובהן חריגות משמעותיות מהמקום יש לכתוב את כל  ●

המוקצב, או תשובות הכתובות בכתב קטן מדי, לא ייקראו ולא יקבלו ניקוד, או שיקבלו ניקוד חלקי 
 לגרור הורדת ציון. בלבד. תשובות שדורשות מאמצים רבים להבנתן גם כן עלולות

 

 בהצלחה!
 

  
 ניקוד ערך שאלה

1 30  

2 25  
3 25  
4 10  
5 10  
  100 סה"כ
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 נקודות( 30) 1שאלה 

סעיפים שלא קשורים זה לזה. יש לכתוב / לסמן את התשובות הנכונות, ואין צורך  6בשאלה זו 

 נקודות. 5להסביר )הסברים שייכתבו לא ייקראו(. משקל כל סעיף הוא 

 

 האם היא נכונה או לא נכונה )הקיפו בעיגול(. אחת מחמש הטענות הבאות ציינו עבור כל  .1
 

2𝑛+2 = 𝑂(2𝑛) נכון / לא נכון 

∑ 2𝑖

log 𝑛 

𝑖=1

= 𝑂(𝑛) נכון / לא נכון 

𝑛√𝑛 = O(𝑛2𝑙𝑜𝑔𝑛) נכון / לא נכון 

1 לכל ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 𝑛(𝑛 מתקיים 1 − 𝑘) = 𝑂(𝑛𝑘) נכון / לא נכון 

𝑓(𝑛) מתקיים 𝑓 לכל = 𝑂(𝑓(𝑛 +  נכון / לא נכון  ((1

 
 

. נסתכל על הייצוג הבינארי של 𝑘נתון מספר טבעי כלשהו  .2

𝑘  כלומר(𝑘  ונסמן את מספר הביטים בייצוג זה 2בבסיס ,)

, ציינו משמאל מספריםהשלושת . עבור כל אחד מ𝑚 -ב

. אם יש טווח 𝑚כפונקציה של  מספר הביטים שלומהו 

 של טווח זה.  המקסימוםאפשרויות, ציינו את 

 

 .𝑛ך באור Lלהלן פונקציה המקבלת כקלט רשימה  .3

def f(L): 

   n = len(L) 

   for i in range(n): 

      L = L + [L[i]] 

   return None 
 

. תנו חסמים הדוקים במונחי 𝑛-כתלות ב fמהי סיבוכיות הזמן ומהי סיבוכיות הזיכרון הנוסף של  ציינו

𝑂(⋅)הניחו כי כל איבר ב .-L  ל 0וכן כל אינדקס בין-𝑛 −  דורשים מקום בזיכרון בגודל קבוע. 1

 

 ההדפסה.ל הפלט ש ומריצים את הפקודות הבאות. ציינו מהכעת 
>>> L = [1,2,3] 

>>> f(L)        
>>> print(L)  

 ____________________הפלט:

 _____________ סיבוכיות זמן

 

 _____________ סיבוכיות זיכרון

𝑘המספר  + 1   ________ 

 ________      8𝑘המספר 

 ________      𝑘2המספר 
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 insertהמתודה  בתוךשחלק מהקוד שלה מופיע מטה.  Hashtableהמחלקה ראינו בכיתה את  .4

. יש לרשום את של המתודה האחרונות שורותאחת משלוש הרישמו מה סיבוכיות הזמן של כל 

. 𝑛 -ב אותו נסמןשנמצאים באותו רגע בטבלה, שבמקרה הגרוע כתלות במספר האיברים התשובה 

 (. 𝑛-)כלומר שאינו תלוי ב ( הוא ערך מספרי בגודל קבועitemהניחו כי האיבר אותו מכניסים )

 

class Hashtable: 

 

    def __init__(self, m, hash_func=hash): 

        """ initial hash table, m empty entries, uses hash_func """       

        self.table    = [[] for i in range(m)] 

        self.hash_mod = lambda key: hash_func(key) % m 

 

    def insert(self, item): 

        """ insert an item into table, if not there """ 

        i = self.hash_mod(item)    

        chain = self.table[i]    

        if item not in self.table[i]:  

            self.table[i].append(item)  
 

 
)תנו חסם  𝑛הבאה במקרה הגרוע כתלות באורך רשימת הקלט  fמהי סיבוכיות הזמן של הפונקציה  ציינו .5

 . f_recהיא פונקציית מעטפת לפונקציה רקורסיבית  f -שימו לב ש(. (⋅)𝑂הדוק במונחי 

𝑛עבור רשימה בגודל  f_recאת עץ הרקורסיה של  ציירובנוסף,  = יש לרשום את ערכי . בכל צומת 3

 הוא מבצע. האין צורך לכתוב ליד כל צומת את כמות העבודה אות. f_rec -בקריאה ל i,jהמשתנים 

 .עמוד הבאה בתחילתיש לרשום את התשובות בתיבה 

def f(L): 

   n = len(L) 

   return f_rec(L, 0, n-1) 

 

def f_rec(L, i, j): 

   if i>=j: 

       return None 

   f_rec(L, i+1, j) 

   f_rec(L, i, j-1) 

   return None 

O(______) 

O(______) 

O(______) 
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ובהן מופיעה ההערה  שורות שנמחקו 2 :שראינו בכיתה עם כמה שינויים process_imgפונקציה הלהלן  .6

DELETED ושתי שורות שהוחלפו בשורה שאחריהן, ובהן מופיעה ההערה ,REPLACED WITH. 

def process_img(img, op): 

    w, h = img.size 

    mat = img.load() 

    new_img = img.copy()  # DELETED 

    new_mat = new_img.load()  # DELETED 

 

    for x in range(w): 

        for y in range(h): 

           new_mat[x,y] = op(mat, x, y) # REPLACED WITH: 

 mat[x, y] = op(mat, x, y) 

 

    return new_img  # REPLACED WITH: 

    return img 

 
את משמאלה הריקה  "תמונה". השלימו במימין שלמטה img "תמונה"על ה ותהבא ותמריצים את הפקוד

 הפקודה: לאחר ביצוע new_img-בערכי הפיקסלים 
 

w, h = img.size  

new_img = process_img(img, lambda mat, x, y: 255 - mat[x,h-y-1]) 

 

 
0 255 255 255 

255 0 255 255 

255 255 0 255 

255 255 255 0 

    

    

    

    
 

          img       new_img   

 

 סיבוכיות הזמן: _________________

𝑛עץ הרקורסיה עבור  = 3: 
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 נק'( 25) 2שאלה 

𝑠(𝑛) כך:  𝑛 שלם חיוביהמקבלת כקלט  (⋅)𝑠נגדיר את הפונקציה  :הגדרה = 1! ⋅ 2! ⋅ 3! ⋅ … ⋅ 𝑛!  

 

𝑠(3)למשל,  = 1! ⋅ 2! ⋅ 3! = 12. 

 

 לאורך השאלה נשתמש בפונקציה הבאה לחישוב עצרת:

def factorial(n): 

    if n == 0: 

        return 1 

    else: 

        return n*factorial(n-1) 

 

 

 

ולא סדר גודל  ביטוי מדויקתנו ? 𝑛 -כתלות ב factorialנק'( מהו מספר המכפלות שמבצעת  2) .א

 בתשובה(. (⋅)𝑂)כלומר, אין להשתמש בסימון 

 

 _____________מספר המכפלות: 

 

 

 :𝑠(𝑛), את 𝑛הפונקציה הבאה מחשבת, בהינתן שלם חיובי נק'(  5) .ב

def s1(n): 

    res = 1 

    i = 1 

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

        res *= factorial(i) 

    return res 

 

(, factorialמבצעת בסך הכל )כולל המכפלות שבתוך  s1מהו מספר המכפלות שהפונקציה 

 בתשובה(. (⋅)𝑂ולא סדר גודל )כלומר, אין להשתמש בסימון  ביטוי מדויק? תנו 𝑛כתלות בקלט 

 

 מספר המכפלות: ______________
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. מותר לה קוראת לעצמה( s2)כלומר  , שמבצעת את החישוב ברקורסיהs2ממשו כעת את נק'(  6) .ג

 .factorial. מותר להשתמש בפונקציה s1כמו לבצע אותו סדר גודל של מכפלות 

 

 

מכפלות  𝑂(𝑛)את החישוב ללא רקורסיה, תבצע רק , שתבצע s3ממשו כעת את הפונקציה  נק'( 7) .ד

 𝑂(1)כי ייצוג של מספר שלם דורש מותר להניח בסעיף זה זיכרון נוסף.  𝑂(1) שתמש בבסה"כ, ות

 זיכרון.

  

def s2(n): 

def s3(n): 
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𝑠(𝑛)    נשים לב כינק'(  5) .ה = 1𝑛 ⋅ 2𝑛−1 ⋅ 3𝑛−2 ⋅ … ⋅ (𝑛 − 2)3 ⋅ (𝑛 − 1)2 ⋅ 𝑛1 לכן, ניתן לחשב .

באמצעות העלאה בחזקה במקום בעזרת חישוב עצרת )כפי שעשינו קודם(. להלן מימוש  𝑠(𝑛)את 

 שראינו בכיתה(: power2-)שקוראת ל s4של גישה זו בפונקציה 

def s4(n): 

    res = 1 

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

        p = power2(i, n-i+1) #i**(n-i+1) 

        res *= p 

    return res 

 

def power2(a, b): 

    result = 1 # a**0 

    while b > 0: # b has more digits 

        if b%2 == 1: # b is odd 

            result *= a 

        a = a*a 

        b = b//2  # discard b's rightmost bit 

 

    return result 

 

ביטוי מספיק לתת ? בסעיף זה (power2שמבצעת כמה מכפלות דרושות בשיטה זו )כולל מכפלות 

 תשובתכם. הסבירו .𝑛 -כתלות ב אין צורך לתת ביטוי מדויק(כלומר ) (⋅)𝑂במונחי 

 
  

 

 מכפלות: ____________ה של מספרסדר גודל 

 הסבר:



8 

 

 נק'( 25) 3שאלה 

. המבנה החדש מתבסס על הרשימה המקושרת רשימה מקושרת לוגריתמיתנגדיר מבנה נתונים חדש: 

במקום שכל צומת יחזיק מצביע לצומת הבא אחריו, כל  –שראינו בהרצאה ובתרגול עם שינוי מרכזי 

0צעדים אחריו, לכל  2𝑖צומת מחזיק מצביעים לצמתים שנמצאים  ≤ 𝑖 ≤ log 𝑛  .)אם ישנם כאלו( 

כרגיל, איברי הרשימה מופיעים משמאל איברים ) 5להלן דיאגרמה לרשימה מקושרת לוגריתמית בת 

מצביעים  2יש  3(, לצומת 5-ו 3, 2מצביעים קדימה )לצמתים  3יש  1למשל שלצומת מספר ראו לימין(. 

 אין מצביעים קדימה בכלל )כיוון שהוא האחרון ברשימה(. 5( ואילו לצומת 5-ו 4קדימה בלבד )לצמתים 

ס לצמתים )כלומר, האם הם מעל, לצד או מתחת ביחבתרשים : אין חשיבות למיקום החצים בהרהה

 אלמנטים אלו הם לנוחות הקריאה של הדוגמא בלבד.. ולמספר המופיע בתוך הצומת לצמתים ברשימה(

 

 

כדי לממש את המבנה החדש בפייתון, נייצג את רשימת המצביעים של כל צומת על ידי שדה בשם 

next_list ( מטיפוס רשימה של פייתוןlist האיבר באינדקס .)𝑖 ת המצביעיםברשימ 

next_list  2יהיה המצביע לצומת שנמצא𝑖 .צמתים אחרי הצומת הנוכחי  

יהיה רשימה ריקה )זאת בשונה מרשימה  next_list-בצומת האחרון ברשימה המקושרת שדה ה

 (. Noneשל הצומת האחרון הינו  next-מקושרת כפי שראינו בכיתה, בה שדה ה

 המחלקה של צומת ברשימה מקושרת לוגריתמית:להלן 

class Node: 

    def __init__(self, val): 

        self.next_list = [] 

        self.val = val 
 

בו  lenשיצביע לראש הרשימה ושדה  headרשימה מקושרת לוגריתמית תיוצג כרגיל על ידי שדה 

ה מקושרת לוגריתמית עם מתודת אתחול וחישוב נשמור את אורך הרשימה. להלן המחלקה של רשימ

 אורך:

class LogarithmicLinkedList: 

    def __init__(self): 

        self.head = None 

        self.len = 0 

 

    def __len__(self): 

        return self.len 

 )המשך ההסבר בעמוד הבא(
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שמייצגים את  Nodeאת האיברים מטיפוס  p1, p2, p3, p4, p5 -אם נסמן ב ,כדוגמא קונקרטית

 ,L.head = p1 למשל אז Lונקרא לרשימה בה הם נמצאים  )משמאל לימין(צמתי הרשימה שבציור 

p1.next_list = [p2, p3, p5], וכן    p5.next_list = []. 

 

 

 

בסיבוכיות זמן  LogarithmicLinkedList של המחלקה addממשו את המתודה נק'(  10) .א

𝑂(log 𝑛) כאשר ,𝑛 המתודה תקבל כקלט רשימה מקושרת .הוא מספר האיברים ברשימה 

שערכו  self לתחילת הרשימה. המתודה תוסיף צומת חדש valומשתנה נוסף  selfלוגריתמית 

המימוש כאשר לכם . שימו לב כי כבר נתון כך שיעמוד בהגדרת המחלקה מהעמוד הקודם valהוא 

self :הינה רשימה ריקה ובנוסף נתונות הפקודות האחרונות של המתודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

def add(self, val): 

    node = Node(val) 

    if len(self) == 0: # empty list 

        self.head = node 

        self.len = 1 

        return None 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    self.head = node 

    self.len += 1 

    return None 
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𝑂(logבסיבוכיות זמן  __getitem__ממשו את המתודה נק'(  10) .ב 𝑛) כאשר ,𝑛  הוא מספר האיברים

0ומשתנה נוסף  𝑛באורך  self. המתודה תקבל כקלט רשימה מקושרת לוגריתמית ברשימה ≤ 𝑖 < 𝑛 

 .selfברשימה  𝑖-ותחזיר את הצומת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של כל צומת ברשימה( ממוינים בסדר  val-בסעיף זה נניח כי ערכי הרשימה )כלומר, ערכי הנק'(  5) .ג

המתודה מקבלת כקלט רשימה מקושרת  __contains__עולה. לפניכם מימוש למתודה 

 .valאם"ם יש צומת ברשימה שערכו הוא  Trueומחזירה  valומשתנה  selfלוגריתמית 

 

def __contains__(self, val): 

    p = self.head 

    k = 1 

    while k != 0: 

        if p.val == val: 

            return True 

        k = 0 

        m = len(p.next_list) 

        while k < m and p.next_list[k].val <= val: 

            k += 1 

        if k > 0: 

            p = p.next_list[k-1] 

    return False 

 .תשובתכם והסבירו, (⋅)𝑂במונחי  𝑛של המתודה כתלות באורך רשימת הקלט י סיבוכיות הזמן מהציינו 

 

 

 

  

 

 : ____________סיבוכיות זמן
 :הסבר

def __getitem__(self, i): 
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 נק'( 01) 4שאלה 

 

 נק'( 4סעיף א' )

ℒ(𝐺): ששפתו היא 𝐺השלימו את הפרטים החסרים בדקדוק חסר ההקשר  = {0𝑛1𝑚2𝑛+𝑚|𝑛, 𝑚 ≥ 0} 

,02לדוגמה, המילים  12,  .ℒ(𝐺)לא שייכת לשפה  000ואילו  ℒ(𝐺)שייכות לשפה  0011122222

 .CNF, והשלימו את החסר. הדקדוק לא צריך להיות בצורת 𝑆השתמשו במשתנה ההתחלה 

 

 
 

 

 נק'( 6סעיף ב' )

טבעי חיובי,  𝑘, ומספר CNFבצורת  𝐺ברצוננו לתאר אלגוריתם שמקבל כקלט דקדוק חסר הקשר 

לדוגמה,  .מילה כזואם לא קיימת  None, או מחזיר 𝐺ששייכת לשפה של  𝑘בגודל  כלשהיומחזיר מילה 

𝑘-של השפה מסעיף א', ו CNFאילו הפעלנו את האלגוריתם על דקדוק חסר הקשר בצורת  = 2 ,

𝑘, ועבור 12-ו 02הפלטים האפשריים של האלגוריתם הם  = סמן נ .Noneהיחיד הוא  התקיןהפלט  3

רמינלים. את משתנה ההתחלה של הדקדוק, באותיות גדולות משתנים ובאותיות קטנות ט 𝑆-כרגיל ב

 הבא: אמיר הציע את האלגוריתם

 

  'st = 'S אתחלו מחרוזת .1

 :len(st) < k כל עוד .2

a.  אם יש תו𝐴 במחרוזת st  מהצורה עבורו יש כלל𝐴 → 𝐵𝐶  אם יש יותר מאופציה אחת(

 : (אקראילבחור תו או כלל, ביחרו אותם באופן 

i.  החליפו את𝐴 ב- 𝐵𝐶 

b.  :החזירו סיימו ואחרתNone 

 :st במחרוזת 𝐴לכל תו  .3

a.  אם𝐴  גוזר כלל מהצורה𝐴 → 𝑥 ( אם𝐴  גוזר יותר מטרמינל אחד כזה, בחרו אותו באופן

 :(אקראי

i.  החליפו את𝐴 ב-𝑥 

b.  :החזירו וסיימו אחרתNone 

 stהחזירו את  .4

 

 עבור כל טענה, סמנו האם היא נכונה או לא:

 נכון / לא נכון .𝐺בשפה של  𝑘במקרה שבו יש מילה באורך  Noneיתכן שהאלגוריתם יחזיר 

 נכון / לא נכון .𝐺יתכן שהאלגוריתם יחזיר מילה כלשהי שאינה בשפה של 

 נכון / לא נכון .𝑘 -ונה מיתכן שהאלגוריתם יחזיר מילה באורך ש

 נכון / לא נכון .כנס ללולאה אינסופית ולא יסיים את הריצה שלויתכן שהאלגוריתם י

𝐺 = (𝑉, Σ, 𝑅, 𝑆)  

𝑉 = ___________________________________________________________________ 

 

Σ = ___________________________________________________________________ 

 

𝑅 = ___________________________________________________________________ 



12 

 

 נק'( 01) 5שאלה 

 נק'( 4' )אסעיף 

,𝑛)הוא קוד  𝐶-: נאמר שתזכורת 𝑘, 𝑑)  אם𝐶: {0,1}𝑘 → {0,1}𝑛  האמינג של היא פונקציה, ומרחק𝐶  הוא

𝑑. אנו מסמנים בבין מילים מרחק האמינג  יתאת פונקצי-Δ. 

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא. אם הטענה נכונה, הסבירו בקצרה מדוע. אם היא לא נכונה, מצאו 

 :הסבירו מדוע הוא מפריך אותהו ,שמפריך את הטענה 𝐶דוגמה נגדית של קוד 

,𝑛)הוא קוד  𝐶אם  𝑘, 𝑑)  אזי בהכרח קיים𝑥1 ∈ {0,1}𝑘  לכל עבורו𝑥2 ∈ {0,1}𝑘 כך ש-𝑥1 ≠ 𝑥2  מתקיים

,Δ(𝐶(𝑥1)-ש 𝐶(𝑥2)) > 𝑑. 

 
 

 נק'( 6' )בסעיף 

 .בין שני ביטים xorפעולת  ⊕ובאופרטור  שרשור מחרוזות ∘תזכורת: אנו מסמנים באופרטור 

  לתיקון שגיאות:להלן קוד 

:𝐶הקוד  {0,1}𝑛 → {0,1}2𝑛  מקבל כקלט מחרוזת בת𝑛  ביטים, נסמנה𝑥 = 𝑥0𝑥1 … 𝑥𝑛−1 . 

0לכל  ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 𝑐𝑖באופן הבא:  𝑐𝑖נגדיר את  2 = 𝑥𝑖 ⊕ 𝑥𝑖+1  וכן נגדיר𝑐𝑛−1 = 𝑥𝑛−1 ⊕ 𝑥0. 

𝐶(𝑥)מחזיר כפלט את המחרוזת  𝐶הקוד  = 𝑥 ∘ 𝑐0𝑐1 … 𝑐𝑛−1. 

𝑛לדוגמה, עבור  = 𝑥ומחרוזת הקלט  3 = 𝐶(𝑥) -מתקיים ש 001 = 001011. 

 קבעו מהו מרחק ההאמינג של הקוד. הוכיחו את טענתכם.

 

 נכון / לא נכון

 הסבר / דוגמה נגדית:

 

 מרחק הקוד: ______________________________

 הוכחה: 
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 עמוד נוסף למקרה הצורך

 


