
 

maagar
Typewritten Text

maagar
Sticky Note
MigrationConfirmed set by maagar

maagar
Text Box

maagar
bny

maagar
newQR

maagar
Stamp



 8מתוך  1עמוד 
 

 

 ' במועד מבחן 
 
 
 
 
 

 ת שלהלן:וראהיטב את ההאנא קיראו 

 

 כתוב שאלות. ענו על כל השאלות. בשאלות בהן לא מצוין אחרת, ניתן ל 3זה  במבחן

 פתרון שאינו רקורסיבי, לבחירתכם. פתרון רקורסיבי או

  טיוטה  היא מחברת . המחברת שקיבלתםבדפי התשובות בלבדרשמו את תשובותיכם

את דף התשובות. כל שאר  בסיום הבחינה נשמור אך ורק והיא לא תימסר כלל לבדיקה.

 החומר יועבר לגריסה.

 :ון וכתיבה ברורה,סגנ יעילותהקוד. מאידך,  לנכונותהחשיבות העליונה היא  שימו לב 

הקפידו על חשובים גם הם, ולכן תשובה יעילה ומסוגננת תזכה בציון גבוה יותר.  

 אינדנטציה נכונה.

 אתם רשאים לרשום  .אתם נבחנים על כתיבת הקוד עצמו. אינכם חייבים לרשום הערות

הנתון לתשובה בדף  הערות אך אלו לא ישפיעו על הציון. בכל מקרה אין לחרוג מהמקום

 .תשובותה

 תשובה מספר השורות העומדות לרשותכם בדף התשובות רומז על אורך ה ,בכל השאלות

מסורבלות או ארוכות מדי לא יזכו בניקוד  תשובות. הקפידו על כתב יד ברור. הנדרשת

כתבו פתרון לשאלה קודם במחברת הטיוטה ורק לאחר מכן העתיקו פתרון נקי  . מלא

 לדף התשובות.

  במפורש שמותר. רשוםאין להוסיף פונקציות עזר אלא אם 

  ,אם לפתרונה. שאלה לפני שניגשים סעיפים במומלץ לקרוא את כל הבשאלה רבת סעיפים

יש סעיף בשאלה המסתמך על סעיף אחר, מותר להשתמש בו גם אם לא פתרתם את 

 הסעיף האחר.

  שעשוי לעזור לכם.חים ובהם מידע נספמספר שימו לב שבדפים האחרונים ישנם  

 מספר החדר שבו אתם נבחנים.את דפי התשובות את מספר הנבחן ו כלהקפידו לרשום ב 

  כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" )במקום  שלם אינכם יודעים את התשובה לסעיףאם

מניקוד הסעיף )מעוגל מטה(.  אם רשום "לא יודע/ת",  20% -תשובה( ותזכו ב

 היא לכל הסעיף. תההתייחסו

 

  

  3.3.2015תאריך הבחינה: 

 דר' רועי זיון שמות המרצים:  
 פרופ' משה זיפר                               
 פרופ' מיכאל קודיש                                
 דר' צחי רוזן                                
  גב' מיכל שמש                                

 
 מבוא למדעי המחשבשם הקורס: 

 
 202-1-1011 מספר הקורס:

 ב'   מועד:  אסמסטר:     2015שנה:  

 שעות 2.5 משך הבחינה:

 אסור חומר עזר: 
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 8מתוך  2עמוד 
 

 נקודות( 30)  1 מספר שאלה
 

 2שקל ושל  1במגרש חניה מוצבת מכונה לתשלום עבור החניה. המכונה מקבלת מטבעות של 
שקלים עבור החניה ולשם כך משלשל למכונה סידרה של   𝑛בלבד. אדם עומד לשלם  יםשקל

 נקרא לסידרת ערכי המטבעות "אופן תשלום".  מטבעות.
 

 :ותדוגמא
𝑛 עבור = ,〈1,1,1〉 התשלום השונים הם הסדרות הבאות:אופני  3 〈1,2〉, אופני  3וישנם  〈2,1〉

 תשלום.

𝑛 עבור =  אופני התשלום השונים הם הסדרות הבאות: 4
〈1,1,1,1〉, 〈1,1,2〉, 〈1,2,1〉, 〈2,1,1〉,  אופני תשלום. 5וישנם  〈2,2〉

 
בשאלה זו אתם נדרשים לכתוב פונקציה אשר מחשבת את מספר אופני התשלום השונים עבור 

0 חניה בסכום של  ≤ 𝑛 .שקלים 
 

𝑛במקרה של תשלום כאשר הערה:  = כיון שיש אופן  1נרצה שהפונקציה תחזיר את הערך  0
 (.תשלום יחיד )סידרת המטבעות הריקה

0בסעיפים הבאים הניחו שהקלט לפונקציה הינו חוקי )כלומר  ≤ 𝑛.) 
 

 נקודות( 10) 'סעיף א
 

אשר  int ways2payA(int n)הרקורסיבית פונקציההשלימו בדף התשובות את ה
 את מספר אופני התשלום השונים.ומחזירה  𝑛מספר שלם ואי שלילי מקבלת 

 
 דוגמא:

 .3 יוחזר ways2payA(3) -בקריאה ל
 .5 יוחזר ways2payA(4) -בקריאה ל
 .233יוחזר  ways2payA(12) -בקריאה ל

 
 נקודות( 12) 'סעיף ב

 
 

שקלים  2-שקל ו 1יותר המקבלת בנוסף למטבעות של לת להמכונה בחניון הוחלפה במכונה משוכ
  שקלים. 10גם מטבעות של 

נוהגת  שקלים המכונה התקלקלה וכעת היא 2שקל או  1למרבה הצער, לאחר הכנסת מטבע של 
 . (שקלים 2-שקל ו 1מטבעות של רק מקבלת כמו המכונה מסעיף א )

ניתן לשלם באופן  שקלים 10עות של בעזרת שני מטב שקלים 21חנייה של אם נרצה לשם לדוגמא, 
 אופנים נוספים ם)כמובן שישנ 〈10,1,10〉,  〈1,10,10〉 אך לא באופנים הבאים 〈10,10,1〉הבא 

 . לשלם על החנייה(
 

אשר  int ways2payB(int n)הרקורסיביתהשלימו בדף התשובות את הפונקציה 
 ומחזירה את מספר אופני התשלום השונים. 𝑛מקבלת מספר שלם ואי שלילי 

 
 הערה: ניתן לקרוא לפונקציה מסעיף א'.

 
 דוגמא:

 .3יוחזר  ways2payB(3) -בקריאה ל
 .5יוחזר  ways2payB(4) -בקריאה ל
 .235יוחזר  ways2payB(12) -בקריאה ל

 
 נקודות( 8) ג'סעיף 

 

 יביתאיטראטהסעיף ב', השלימו בדף התשובות את הפונקציה ב מכונה המוגדרתבהתאם ל
int ways2payC(int n)  אשר מקבלת מספר שלם ואי שלילי𝑛  ומחזירה את מספר

  אופני התשלום השונים.
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 8מתוך  3עמוד 
 

  נקודות( 45) 2מספר  שאלה
 .(BinaryNode)וצומת בינארי (BinaryTree)בהרצאה ראינו את המחלקות עץ בינארי 

 .(Link)וחוליה (LinkedList)ראינו את המחלקות רשימה מקושרת בנוסף, 
 

 להלן המחלקות הרלוונטיות )עם חלק מן השיטות בהן( כפי שנלמדו בכיתה:
 

public class BinaryTree { 

 

    private BinaryNode root; 

 

    public BinaryTree() { 
        root = null; 
    }  
    

    public boolean isOddNodes(){ 

 סעיף א', השלימו בדף התשובות //     

    } 

 

} 
 

 

public class BinaryNode { 

 

    private Object data; 

    private BinaryNode left; 

    private BinaryNode right;  

 

    public BinaryNode(Object data) { 

        if (data == null) 

            throw new RuntimeException("We are too           

lazy to deal with null data!"); 

        this.data = data; 

        left = null; 

        right = null; 

    } 

 

    public Object getData() { 

        return data; 

    } 

 

    public boolean isOddNodes(/* ראו הערה בדף

 }(/*התשובות

 סעיף א', השלימו בדף התשובות //     

    } 

 

} 
 

 

public class LinkedList { 

 

    public Link first; 

     

    public LinkedList(){ 

     first = null; 

    } 

 

    public int numOddTrees(){ 

התשובותסעיף ב', השלימו בדף  //       

    } 

 

} 

 

public class Link { 

 

    protected Object data; 

    protected Link next; 

 

    public Link(Object data, Link next){ 

        this.data = data; 

        this.next = next; 

    } 

 

    public Object getData() { 

        return data; 

    } 

     

    public Link getNext() { 

        return next; 

    } 

 

} 

 

 נקודות( 15' )סעיף א

 ()boolean isOddNodesשיטה את ה BinaryNode-ו BinaryTreeהשלימו במחלקות 
 אחרת. false -זוגי(, ו-זוגי )העץ בגודל אי-אם מספר הקודקדים בעץ אי trueהמחזירה 

 .falseקודקודים ולכן השיטה תחזיר  0: בעץ ריק ישנם הערה
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 8מתוך  4עמוד 
 

 נקודות( 10סעיף ב' )

מצביע על Object data  -ה נתונה רשימה מקושרת של עצים בה בכל חוליה ברשימה שדה
כמוגדר לעיל )וכפי שלמדתם בקורס(. אין צורך  (BinaryTreeאובייקט מטיפוס עץ בינארי )

 לבדוק עובדה זאת בתשובותיכם.
המחזירה את מספר החוליות  ()int numOddTrees את השיטה LinkedListבמחלקה השלימו 

 זוגי. -מצביע על עצים בגודל אי data -ברשימה בהן שדה ה
 אסור לשנות את הרשימה. .nullאינו  dataניתן להניח כי  תיתכן רשימה ריקה.: הערה

 
 כפי שנלמד בכיתה. Iteratorעליכם להשלים מחלקה המממשת את הממשק  בסעיפים הבאים

 להלן הממשק כפי שנלמד בכיתה:
public interface Iterator { 

 public Object next(); 

 public boolean hasNext();  

} 

. מחלקה זו מגדירה תחתית העמודהנתונה ב OddTreesIteratorעליכם להשלים את המחלקה 
 אשר תוארו בסעיף ב'. של עצים איטראטור עבור רשימות מקושרות

 הערות לסעיפים הבאים:
  ניתן להניח כי ברשימה איןdata  בעל ערךnull . 

 ניתן להניח כי ברשימה מקושרת של עצים ה-data  הוא מטיפוסBinaryTree. 

 ניתן להניח ש- next()נקראת אך ורק לאחר קריאה ל-hasNext(). 

 .יתכן כי עץ יהיה ריק 

 .תיתכן רשימה ריקה 

 נקודות( 5) 'גסעיף 

השלימו את בנאי המחלקה בדף התשובות. הבנאי מקבל כפרמטר רשימה מקושרת מהסוג שתואר 
 בסעיף ב'. על הבנאי לאתחל את משתנה המחלקה.

 נקודות( 5' )דסעיף 

העצים בעלי כל עוד לא הוחזרו כל  בדף התשובות. ()boolean hasNextהשלימו את השיטה 
. לאחר שהאיטראטור עבר trueלהחזיר  ()hasNextעל השיטה  זוגי של צמתים-מספר אי

 . falseלהחזיר  ()hasNext, על השיטה זוגי של צמתים-העצים בעלי מספר איוהחזיר את כל 

 נקודות( 10' )הסעיף 

האיטרטור  ()nextבדף התשובות. בכל קריאה לשיטה ()Object next השלימו את השיטה
 זוגי של צמתים )במידה וקיים(.-מחזיר את העץ הבא ברשימה אשר הינו בעל מספר אי

 

public class OddTreesIterator implements Iterator{ 

private Link current; 

 public OddTreesIterator (LinkedList list){ 

' השלימו בדף התשובותגסעיף  //  } 

 public boolean hasNext(){ 

' השלימו בדף התשובותדסעיף  //    } 

public Object next(){ 

' השלימו בדף התשובותהסעיף  //    } 

} // Class OddTreesIterator   
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 נקודות( 25) 3 מספר שאלה
 

בו אחרי הוראות השאלה וממשו את אתם מתבקשים לממש מספר מחלקות. עיק בשאלה זאת
 הנדרש בדף התשובות.

 על מנת לפתור את השאלה. עזר בהיעליכם לה, בסוף השאלה יש דוגמה מקיפה. שימו לב

 :Listלהלן ממשק בשם 

public interface List { 
 Object getAt(int i); 
 void add(Object x); 
 boolean contains(Object x); 
 int length(); 
}  

 הממשק מתאר מבנה נתונים דמוי רשימה.

  השיטהgetAt(i) מחזירה את הערך במקום ה-i- י ברשימה )המיקומים מתחילים

 חורג מגבולות הרשימה הפעולה אינה מוגדרת ואין צורך לטפל בה. i(. אם 0באינדקס 

  השיטהadd(x) .מוסיפה ערך לסוף הרשימה 

  השיטהcontains(x)  מחזירהtrue  אם ורק אםx .מופיע באיזשהו מקום ברשימה 

  השיטהlength()  את מספר האברים ברשימה.מחזירה 

בנאי ריק )שלא  ובה Listהמממשת את הממשק  ListImpהניחו שעומדת לרשותכם מחלקה בשם 

 .toString שיטתמקבל פרמטרים( ו

ואתם רשאים בתשובתכם להשתמש בה  ListImpשימו לב, אין צורך לממש את המחלקה 
 כרצונכם.

( ומצבו gender(, מינו )nameאדם באמצעות שמו )-המתארת בן Personלהלן מחלקה בשם 

 .toString שיטתים מתאימים ו-geter(. המחלקה כוללת בנאי פשוט, maritalStatus) המשפחתי

public class Person { 
 private String name; 
 private String gender; 
 private String maritalStatus; 
 public Person(String name, String gender, String maritalStatus) { 
  this.name = name; this.gender = gender;             
  this.maritalStatus = maritalStatus; 
 } 
 public String getName() { return name; } 
 public String getGender() { return gender; } 
 public String getMaritalStatus() { return maritalStatus; } 
 public String toString() { 
  return "Person [name=" + name + ", gender=" + gender 
    + ", maritalStatus=" + maritalStatus + "]"; 
 } 
} 

 :Criteriaלהלן ממשק בשם 

public interface Criteria { 
 List meetCriteria(List persons); 
} 

אדם, בוחנת את -שמקבלת כפרמטר רשימה של בני meetCriteriaהממשק מגדיר שיטה בשם 
האדם הוא ממין זכר( ומחזירה רשימה חלקית )יתכן -הרשימה לפי קריטריון נתון )למשל האם בן

-גם ריקה( המכילה רק את אותם בני אדם שעמדו בהצלחה בקריטריון הנתון )למשל רק את בני

 .nullשאינו  Listהאדם מסוג זכר(. על השיטה להחזיר אובייקט מטיפוס 
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 Listמקבלת כקלט משתנה מטיפוס  List meetCriteria(List persons)ניתן להניח כי השיטה 

 ללא חזרות. null-השונה מ

 נקודות( 10' )אסעיף 

. הקריטריון Criteriaהמממשת את הממשק  CriteriaMaleהשלימו בדף התשובות את המחלקה 
האדם ועל פיו מממשת את השיטה המוגדרת בממשק -לפיו המחלקה בוחנת את הרשימה של בני

כי אברי הרשימה מצביעים על אובייקט מטיפוס  ניתן להניחהאדם הוא ממין זכר. -הוא האם בן

Person. 

 . למשל מחלקהCriteriaהניחו שישנן מחלקות נוספות שממשות את הממשק , לסעיפים הבאים

האדם הוא האם -שהקריטריון לפיו המחלקה בוחנת את הרשימה של בני CriteriaFemaleבשם 

שהקריטריון לפיו המחלקה בוחנת את  CriteriaSingleהאדם הוא ממין נקבה, והשנייה בשם -בן
 האדם הוא רווק.-הרשימה של בני האדם הוא האם בן

  הנ"ל. CriteriaSingle -ו CriteriaFemaleשימו לב. אין צורך לממש את המחלקות 

 נקודות( 10' )בסעיף 

. על Criteriaהמממשת את הממשק  AndCriteriaהשלימו בדף התשובות את המחלקה 

. הקריטריון לפיו Criteriaהמחלקה להגדיר בנאי המקבל כפרמטר שני אובייקטים מסוג 
בממשק הוא האדם ועל פיו מממשת את השיטה המוגדרת -המחלקה בוחנת את הרשימה של בני

 של שני הקריטריונים שהבנאי קיבל כפרמטרים. and-ה

-האדם הוא ממין נקבה והאם בן-למשל אם הקריטריונים שהבנאי קיבל כפרמטרים הם האם בן
האדם יהיה האם -האדם הוא רווק, אז הקריטריון על פיו תבחן המחלקה את הרשימה של בני

 האדם הוא גם ממין נקבה וגם רווק.

 נקודות( 5ג' )סעיף 

 

. המחלקה פועלת באופן OrCriteriaמחלקה ב meetCriteriaהשיטה  השלימו בדף התשובות את

את רשימת  OrCriteria, אלא שהקריטריון לפיו בוחנת המחלקה AndCriteriaדומה למחלקה 

של שני הקריטריונים  or-האדם ועל פיו מממשת את השיטה המוגדרת בממשק הוא ה-בני
 שהבנאי קיבל כפרמטרים.

-האדם הוא ממין נקבה והאם בן-למשל אם הקריטריונים שהבנאי קיבל כפרמטרים הם האם בן
האדם יהיה האם -האדם הוא רווק, אז הקריטריון על פיו תבחן המחלקה את הרשימה של בני

 האדם הוא ממין נקבה או רווק )או שניהם גם יחד(.
 זיר רשימה ללא חזרות. הערה: יש להח

 

 הפלט בעמוד הבא(המשך הדוגמא ודוגמת הרצה: )

 public static void main(String[] args) { 
 
  List persons = new ListImp(); 
 
  persons.add(new Person("Beni", "Male", "Single")); 
  persons.add(new Person("Baroch", "Male", "Married")); 
  persons.add(new Person("Tamar", "Female", "Married")); 
  persons.add(new Person("Telma", "Female", "Single")); 
  persons.add(new Person("Boaz", "Male", "Single")); 
  persons.add(new Person("Betoel", "Male", "Single")); 
 
  Criteria male = new CriteriaMale(); 
  Criteria female = new CriteriaFemale(); 
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 8מתוך  7עמוד 
 

  Criteria single = new CriteriaSingle(); 
  Criteria singleMale = new AndCriteria(single, male); 
  Criteria singleOrFemale = new OrCriteria(single, female); 
 
  System.out.println("Males: "); 
  System.out.println(male.meetCriteria(persons)); 
 
  System.out.println("Females: "); 
  System.out.println(female.meetCriteria(persons)); 
 
  System.out.println("Single Males: "); 
  System.out.println(singleMale.meetCriteria(persons)); 
 
  System.out.println("Single Or Females: "); 
  System.out.println(singleOrFemale.meetCriteria(persons)); 
 } 

 

 הפלט:

Males:  
Person [name=Beni, gender=Male, maritalStatus=Single] 
Person [name=Baroch, gender=Male, maritalStatus=Married] 
Person [name=Boaz, gender=Male, maritalStatus=Single] 
Person [name=Betoel, gender=Male, maritalStatus=Single] 
 
Females:  
Person [name=Tamar, gender=Female, maritalStatus=Married] 
Person [name=Telma, gender=Female, maritalStatus=Single] 
 
Single Males:  
Person [name=Beni, gender=Male, maritalStatus=Single] 
Person [name=Boaz, gender=Male, maritalStatus=Single] 
Person [name=Betoel, gender=Male, maritalStatus=Single] 
 
Single Or Females:  
Person [name=Beni, gender=Male, maritalStatus=Single] 
Person [name=Telma, gender=Female, maritalStatus=Single] 
Person [name=Boaz, gender=Male, maritalStatus=Single] 
Person [name=Betoel, gender=Male, maritalStatus=Single] 
Person [name=Tamar, gender=Female, maritalStatus=Married] 

 

 
 

  בהצלחה!
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 Stringמספר שיטות מהמחלקה א:        נספח
 

 int length() 

 המחזירה את אורך המחרוזת שמפעילה את השיטה. Stringשיטה במחלקה 
 

 int indexOf(char c) 

האינדקס הראשון במחרוזת שמפעילה את השיטה שבו המחזירה את  Stringשיטה במחלקה 
 .-1אינו מופיע במחרוזת זו השיטה מחזירה  c. אם התו cמופיע התו 

 

 char charAt(int index) 

 .במחרוזת שמפעילה את השיטה indexהתו במקום המחזירה את  Stringשיטה במחלקה 
 

 String substring(int i) 

מחרוזת חדשה שהיא תת מחרוזת של המחרוזת שמפעילה המחזירה  Stringשיטה במחלקה 
 .ועד סוף המחרוזת )כולל( i-את השיטה, החל מהמיקום ה

 

 String substring(int i, int j) 

מחרוזת חדשה שהיא תת מחרוזת של המחרוזת שמפעילה המחזירה  Stringשיטה במחלקה 
 .)לא כולל( j-)כולל( ועד המיקום ה i-את השיטה, החל מהמיקום ה

 

 boolean equals(String s) 

זהה לתוכן המחרוזת שמפעילה  sאם תוכן המחרוזת  trueהמחזירה  Stringשיטה במחלקה 
 אחרת. false -את השיטה ו
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public class midterm{ 

    // question 1 

    public static void sevenThirteen(){ 

        int a,b,c,d; 

        boolean done = false; 

        for (a=1; a<713 & !done ; a=a+1) 

           for (b=a; b<713 & !done ; b=b+1) 

               for (c=b; c<713 & !done ; c=c+1) 

                   for (d=c; d<713 & !done ; d=d+1) 

                       if (a+b+c+d == 713 & a*b*c*d == 713000000){ 

                           System.out.println(a+","+b+","+c+","+d); 

                           done = true; 

                       } 

    } 

 

    // question 2a 

    public static boolean isPrime(int n){ 

        boolean ans = true; 

        for (int i=2; i*i<=n & ans; i=i+1) 

            if (n%i==0) 

                ans=false; 

        return ans; 

    } 

 

    // question 2b 

    public static boolean coprime(int n, int m){ 

        boolean ans = true; 

        int r = m%n; 

        while (r != 0){ 

            m=n;  

            n=r;  

            r=m%n; 

        } 

        ans = n==1; 

        return ans; 

    } 

 

    // question 3a 

    public static int pow(int a, int n, int m){ 

        int ans; 

        if (n==0) 

            ans = 1; 

        else 

            ans = ((a%m)*pow(a,n-1,m))%m; 

        return ans; 

    } 

 

    // question 3a (a better solution) 

    public static int powB(int a, int n, int m){ 

        int ans; 

        if (n==0) 

            ans=1; 

        else if (n%2==1) 

            ans = ((a%m)*powB(a,n-1,m))%m; 

        else{ 

            int tmp = powB(a,n/2,m); 

            ans = (tmp*tmp)%m; 

        } 

        return ans; 

    } 

    // question 3a (another better solution) 
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    public static int powC(int a, int n, int m){ 

        int ans; 

        if (n==0)  

            ans = 1; 

        else if (n==1) 

            ans = a%m; 

        else 

            ans = (powC(((a%m)*(a%m))%m,n/2,m)*powC(a,n%2,m))%m; 

        return ans; 

    } 

 

    // question 3b 

    public static boolean carmichael(int n){ 

        boolean ans;  

        ans = ! isPrime(n); 

        for (int i = 2; i<n & ans; i=i+1) 

            if (coprime(i,n)) 

                ans = (powC(i,n-1,n)==1); 

        return ans; 

    } 

 

    // question 4a 

    public static int intValue(char c){ 

        int ans; 

        if ('0' <= c & c <= '9') 

            ans = c-'0'; 

        else if ('A' <= c & c <= 'F') 

            ans = c-'A'+10; 

        else  

            ans = -1; 

        return ans; 

    } 

 

    // question 4a - an alternative answer 

    public static int intValueB(char c){ 

        int ans; 

        final String s = "0123456789ABCDEF"; 

        ans = s.indexOf(c); 

        return ans; 

    } 

 

 

 

    // question 4b: (there are several correct answers) 

    //              (here is one of them) 

 

    // A B C G N K J M K Q R Y1 X 

 

    ////////////////////////////////////////////////// 

    public static void main(String[] args) { 

 

        // question 1 

        System.out.println("question 1"); 

        sevenThirteen(); 

        System.out.println(); 

        // question 2a 

        System.out.println("question 2a"); 

        System.out.println(isPrime(13)); 

        System.out.println(isPrime(56)); 

        System.out.println(isPrime(561)); 

        System.out.println(); 
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        // question 2b 

        System.out.println("question 2b"); 

        System.out.println(coprime(9,10)); 

        System.out.println(coprime(3,8)); 

        System.out.println(coprime(6,9)); 

        System.out.println(); 

        // question 3a 

        System.out.println("question 3a"); 

        System.out.println(pow(2,560,561)); 

        System.out.println(); 

        // question 3b 

        System.out.println("question 3b"); 

        for (int i=2; i<45000; i=i+1) 

            if (carmichael(i)) 

                System.out.println(i); 

        System.out.println(); 

        // question 4a 

        System.out.println("question 4a"); 

        for (int c='0'; c<='9'; c=c+1) 

            System.out.print(intValueB((char)c)+" "); 

        for (int c='A'; c<='F'; c=c+1) 

            System.out.print(intValueB((char)c)+" "); 

        System.out.print(intValueB('x')); 

        System.out.println(); 

        // question 4b 

        System.out.println("question 4b"); 

        System.out.println("A B C G N K J M K Q R Y1 X"); 

    } 

 

} 
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 11מתוך  1עמוד 

 

 

 ' מועד א
 

 

 

 

 

 

 :ת שלהלןוראו היטב את הההוראאנא ק  

 ניתן לכתוב פתרון , בשאלות שבהן לא מצוין אחרת. ענו על כל השאלות. שאלות 4 במבחן

 .לבחירתכם, רקורסיבי או פתרון שאינו רקורסיבי

  טיוטה היא מחברת המחברת שקיבלתם. בדפי התשובות בלבדִרשמו את תשובותיכם ,

כל שאר . את דף התשובות אך ורק נאסוףבסיום הבחינה  .והיא לא תימסר כלל לבדיקה

 .החומר יועבר לגריסה

 סגנון וכתיבה ברורה, יעילות, מאידך. הקוד נכונות על החשיבות העליונה היא :שימו לב 

הקפידו על . בציון גבוה יותר תזכינהומסוגננת  ותיעיל ותולכן תשוב, חשובים גם הם

 .נכונה( הזחה או הזזת שורות)אינדנטציה 

 אתם רשאים לרשום  .אינכם חייבים לרשום הערות. אתם נבחנים על כתיבת הקוד עצמו

בכל מקרה אין לחרוג מהמקום הנתון לתשובה בדף . אך אלו לא ישפיעו על הציון, הערות

 .התשובות

 לרשותכם בדף התשובות רומז על אורך התשובה  מספר השורות העומדות, בכל השאלות

 תזכינהדי לא ימסורבלות או ארוכות מ תשובות. הקפידו על כתב יד ברור. הנדרשת

ורק לאחר מכן , מומלץ לכתוב פתרון לשאלה קודם במחברת הטיוטה . בניקוד מלא

 .לדף התשובותבצורה נקיה  אותולהעתיק 

  ם במפורש שמותררשוכן אין להוסיף פונקציות עזר אלא אם. 

 אם . מומלץ לקרוא את כל הסעיפים בשאלה לפני שניגשים לפתרונה, בשאלה רבת סעיפים

גם אם לא בסעיף האחר מותר להשתמש , יש סעיף בשאלה המסתמך על סעיף אחר

 .אותו כללפתרתם 

 הקפידו לרשום בכל דפי התשובות את מספר הנבחן ואת מספר החדר שבו אתם נבחנים. 

 במקום " )ת/לא יודע"רשמו , כלשהו שלםכם יודעים את התשובה לסעיף במידה שאינ

ההתייחסות , "ת/לא יודע"אם רשום (. מעוגל מטה)מניקוד הסעיף  02%-ותזכו ב( תשובה

 .היא לכל הסעיף

 בהצלחה

  11.0.0211: תאריך הבחינה

 סבסטיאן בן דניאל' דר :  המרצים

 משה זיפר' פרופ      

 מיכאל קודיש' פרופ      

 צחי רוזן' דר                

 מיכל שמש' גב                

 מבוא למדעי המחשב: שם הקורס

 202-1-1011 :מספר הקורס

 'א:  מועד'   א:  סמסטר   0211:  שנה

 שלוש שעות :הבחינהמשך 

 אסור : חומר עזר
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 11מתוך  2עמוד 

 

 (נקודות 52)  1 שאלה

 (נקודות 2)סעיף א 

 .להלןש שבפונקציה if-else -ה בשאלה זו עליכם להשלים את התנאי החסר במשפט

public static int[] merge(int[] arr1, int[] arr2) { 

 int i = 0, i1 = 0, i2 = 0; 

 int len1 = arr1.length, len2 = arr2.length; 

 int[] ans = new int[len1 + len2]; 

 while (i1 < len1 || i2 < len2) { 

  if ( /* התנאי החסר */ ) { 

   ans[i] = arr1[i1]; 

   i1 = i1 + 1; 

  } else { 

   ans[i] = arr2[i2]; 

   i2 = i2 + 1; 

  } 

  i = i + 1; 

 } 

 return ans; 

} 

ומחזירה מערך ממויין  arr2 -ו arr1 ממויינים הפוקציה מקבלת כפרמטרים שני מערכים

 . arr2 -ו arr1 אברי המערכים הממזג את

 .null-משונים לפונקציה שהפרמטרים  הניחו

 :דוגמאות

  הפרמטריםעבור arr1 = {1,3,4,5,7} ו-  arr2 = {2,4,4,6,7} 
 {1,2,3,4,4,4,5,6,7,7}  על הפונקציה להחזיר את המערך

  הפרמטריםעבור arr1 = {} ו- arr2 = {2,4,6,7} 
 {2,4,6,7}   על הפונקציה להחזיר את המערך

  הפרמטריםעבור  arr1 = {} ו- arr2 = {} 
 {}    להחזיר את המערך הריקעל הפונקציה 

 (נקודות 52)סעיף ב 

מספרים  ה שלהיא סידר( סידרה עולהאו בקיצור )שלמים חיוביים מספרים עולה של  סידרה

 .  מהאיבר הבא אחריו ממששלמים חיוביים שכל איבר בה קטן 
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 11מתוך  3עמוד 

 

ת ופונקצי אחד פרמטרראשית בעלת  פונקציה: countבמסגרת שלפניכם שתי פונקציות בשם 

 .פרמטריםעזר בעלת שני 

public static int count(int sum) { 

 return count(/* parameters */); 

} 

public static int count(int first, int sum) { 

 השלימו את הפונקציה // 

} 

 .את שתי הפונקציות על פי המוסבר למטההשלימו 

כפרמטר מספר  לקבל   public static int count(int sum)  הראשיתהפונקציה על 

של כל אחת )האיברים שלהן סכום מספר הסדרות העולות ש ומה ולחשב sumשלם לא שלילי  

 .sum -שווה ל( בנפרד

סדרות עולות שסכום האיברים  5יש בדיוק שכן  5להחזיר על השיטה  sum = 7עבור לדוגמה 

 .(7),(3,4),(2,5),(1,6),(1,2,4) :להלן הסדרות. 7 -שווה ל שלהן 

 .אפסשלה שווה לסידרה עולה וסכום האיברים היא הסידרה הריקה גם : שימו לב

 לשמש   public static int count(int first, int sum)הפונקציה על 

מספר שלם כפרמטר  עליה לקבל. הראשיתשמופעלת מתוך הפונקציה  רקורסיביתעזר  תפונקציכ

שהאיבר הראשון מספר הסדרות העולות   מה ולחשב sumמספר שלם לא שלילי ו firstחיובי 

 .sum -שווה ל( של כל אחת בנפרד)סכום האיברים שלהן וש first -גדול או שווה לשלהן 

סדרות עולות  3שכן יש בדיוק , 3על הפונקציה להחזיר  first = 2 -ו sum = 7 עבורלדוגמה  

: להלן הסדרות .0ושהאיבר הראשון שלהן גדול או שווה  7 -שווה לשלהן שסכום האיברים 

(2,5),(3,4),(7). 

 .בשיטה השניה first > 0 -ובשתי השיטות  sum ≥ 0 , כלומר .שהפרמטרים תקינים הניחו

  (נקודות 24) 5 שאלה

 .( חוליה) Link -ו( רשימה מקושרת) LinkedListבשם מחלקות שתי להלן 

public class LinkedList { 

  protected Link first; 

  public LinkedList() { first = null; } 

  public void insert(Object x) { /* סעיף ב */ } 

  public double average() { /* 1סעיף ג  */ } 

} 
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 11מתוך  4עמוד 

 

public class Link { 

  protected Object data; 

  protected Link next; 

  public Link(Object data) 

  { this.data = data; next = null; } 

public Link(Object data, Link next) 

  { this(data); this.next = next; } 

  public Object getData() { return data; } 

  public Object getNext() { return next; } 

  public Object setNext() { this.next = next;} 

  public String toString() { return "" + data; } 

  public double average(/* פרמטרים */) { /* 2סעיף ג  */ } 

} 
 

 .תוסבר בהמשך averageהשיטה 

 .Comparableלהלן הממשק 

public interface Comparable { 

  /*  

   * The method compareTo(Object other) compares this object      

   * with the object other for order. It returns a negative  

   * integer, zero, or a positive integer as this object is 

   * less than, equal to, or greater than other. 

   */ 

  public int compareTo(Object other); 

} 

 .Studentלהלן מחלקה בשם 

public class Student implements Comparable { 

  private int id; 

  private String name; 

  private int grade; 

  public Student(int id, String name, int grade) 

  { this.id = id; this.name = name; this.grade = grade; } 

  public int getGrade() { return grade; } 

  public int compareTo(Object other) { /* סעיף א */ } 

} 
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, את מספר הזהות של הסטודנט מגדירים Studentבמחלקה   grade -ו id ,name  השדות

והשיטה , שמאתחל את השדות הוא בנאי פשוטהבנאי  .בהתאמה, שלווהציון  השם של הסטודנט

getGrade  ציון הסטודנטמחזירה את. 

 .יוסבר מיד בסעיף א compareTo  אופן מימוש השיטה

כל של  dataכלומר רשימה מקושרת שהשדה . השאלה עוסקת ברשימה מקושרת של סטודנטים

 .סטודנטמטיפוס  אובייקט מצביע עלחוליה שלה 

שונים סטודנט  טיפוסכלומר החוליות של הרשימה מכילות אוביקטים מ. שהרשימה תקינה הניחו

 .תקיניםשל כל אחד מהסטודנטים גם הם  grade -ו id ,name  שדותושהערכים ב null -מ

 (נקודות 2)סעיף א 

 בין - שני סטודנטיםבין כך שתשווה  compareTo  את השיטה Studentמחלקה השלימו ב

this לבין  other (הפרמטר של השיטה) -   על פי הציון(grade) שלהם. 

 מטיפוס חריגת זמן ריצה זרוקיש ל compareTo  במקרה של שימוש לא נכון בשיטה :שימו לב

RuntimeException (א ראו נספח) . 

 (נקודות 2)סעיף ב 

 public void insert(Object x) את השיטה LinkedList  השלימו במחלקה
 .לרשימה ומוסיפה אותו Studentמטיפוס  xאובייקט המקבלת 

 .סטודנט טיפוסאובייקט מ על בפועל מצביע x -ש הניחו

 (נקודות 12)סעיף ג 

-תתיאנא קראו את הדרישות לשני . קשורים זה לזה הסעיפים-תתי. סעיפים-תתילסעיף שני 

 .יהםלפני שאתם עונים על הסעיפים

 .להתשמש בלולאות אסורהסעיפים -ובשני תתי רקורסיביעל הפתרון להיות : שימו לב

 (נקודות 3) 1גסעיף 

כך שתחשב  ()public double averageשיטה את ה LinkedList  במחלקההשלימו 

 .1- להחזירהשיטה על אם הרשימה ריקה  .this את ממוצע הציונים של הסטודנטים ברשימה

 (נקודות 7) 5סעיף ג

 public double average(/* parametersאת השיטה  Link  השלימו במחלקה

יטו החל .הסעיף הקודם-של השיטה מתתחישוב תשלים את הכך ש רקורסיביתבצורה  (/*

 .1בעצמכם על הפרמטרים של השיטה וזמנו אותה עם הערכים המתאימים מהשיטה של סעיף ג

 ------------------ עד כאן סעיף ג ------------------
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 .Iterator  להלן הממשק

public interface Iterator { 

     /* 

      * The method next() returns true if the iteration has 

      * more elements. 

      * The method hasNext() returns the next element in the 

      * iteration. 

      */ 

 public Object next(); 

 public boolean hasNext(); 

} 

 המחלקה מגדירה איטרטור עבור סטודנטים. PassingStudentIterator  המחלקהלהלן 

. 55למשל  ,נתון, threshold , מינימלי-סף ערך איזשהושווה ל דול אוגשהציון שלהם 

להכיל  עשויהש( כפי שהוגדרה בשאלה זו למעלה)באמצעות רשימה מקושרת דנטים נתונים וסטה

 .55-נמוך מלמשל  .המינימלי הנתון-הסף מערך נמוך שציונם גם סטודנטים

public class PassingStudentsIterator implements Iterator { 

  private Link curr; 

  private int threshold; 

  public PassingStudentsIterator(Link first, int threshold) 

 { /* סעיף ד */ }  

  public boolean hasNext() { /* סעיף ה */ } 

  public Object next() { /* סעיף ו */ } 

} 

 רשימתשל  firstמגדירה בנאי פשוט שמקבל כפרמטר את החוליה הראשונה המחלקה 

על משמעות השדות ואופן השימוש בהם  .threshold  הסף המינימליערך הסטודנטים ואת 

 .יוסבר בהמשך next -ו hasNextאופן המימוש של השיטות . יהיה עליכם להחליט לבד

 .(כולל) 100 -ל 56בין  ערך חוקי הינו threshold  :שימו לב

שנתונים שדות מעבר לאלו  מחלקהלהוסיף ל איןבתשובתכם לשלושת הסעיפים הבאים  :שימו לב

 .למעלהשבמסגרת 

 (נקודות 2) דסעיף 

של אין להניח שהפרמטרים . PassingStudentIterator  של המחלקה השלימו את הבנאי

 מטיפוס ריצהבמידה והם אינם תקינים יש לזרוק חריגת זמן . תקיניםהבנאי 

RuntimeException (א ראו נספח.) 
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 (נקודות 2) הסעיף 

כל זמן שיש  trueעל השיטה להחזיר  .()public boolean hasNextהשלימו את השיטה 

אחרת על השיטה . nextעדיין לא הוחזר על ידי השיטה ברשימה שאחד עובר  סטודנט לפחות 

 .falseלהחזיר 

 (נקודות 12) וסעיף 

על השיטה להחזיר את אחד הסטודנטים . ()public Object nextהשלימו את השיטה 

 השיטה על סטודנט כזהבמידה ואין . nextי השיטה עדיין לא הוחזר על ידשברשימה העוברים 

 (.א ראו נספח) RuntimeException מטיפוס לזרוק חריגת זמן ריצה

 ( נקודות 12) 3 שאלה

 המרחיבות את המחלקות  SortedLink -ו SortedLinkedList  בשם ותמחלקשתי להלן 

LinkedList ו- Link ,0משאלה , בהתאמה. 

public class SortedLinkedList extends LinkedList { 

  public SortedLinkedList() { super(); } 

  public void insert(Object x) { /*  אסעיף  */ } 

} 

 

public class SortedLink extends Link { 

  public SortedLink(Object data) { super(data); } 

  public SortedLink(Object data, Link next) 

  { super(data, next); } 

  public void insert(Object x) { /*  בסעיף  */ } 

} 

בסדר עולה  שלהם םציוניהרשימה מקושרת של סטודנטים המסודרת על פי  מגדירותהמחלקות 

אין חשיבות לסדר בין סטודנטים בעלי אותו  (.סטודנט עם ציון נמוך לפני סטודנט עם ציון גבוה)

 .ציון

אנא קראו את הדרישות לשני הסעיפים לפני . הסעיפים קשורים זה לזה. שני סעיפים שאלהל

 .שאתם עונים עליהם

 .להתשמש בלולאות אסורובשני הסעיפים  רקורסיביעל הפתרון להיות : שימו לב

 (נקודות 4) אסעיף 

את השיטה  SortedLinkedListהשלימו במחלקה 

public void insert(Object x) מוסיפה את הסטודנט הx  לרשימהthis  במקום

 . הנכון

 . סטודנט טיפוסמ אובייקטעל  בפועל מצביע x -ש הניחו
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 (נקודות 6) בסעיף 

בצורה  public void insert(Object x) את השיטה SortedLinkהשלימו במחלקה 

 .אכפונקציה עזר לשיטה מסעיף  רקורסיבית

 .אשל סעיף רק מהשיטה תקרא  שהשיטה הניחו

 (נקודות 25) 4 מספר שאלה

 (.קודקוד בינארי) BinaryCharNode -ו( עץ בינארי) BinaryCharTree  בשםמחלקות להלן 

public class BinaryCharTree { 

  private BinaryCharNode root; 

  public BinaryCharTree() { root = null; } 

  public int nodeDepth(char c) { /* 1סעיף א  */ } 

  public boolean isBST() { /*  { /*  1סעיף ב

} 

מחשבת עומק  nodeDepthהשיטה , הבנאי מאתחל עץ ריק, את שורש העץ מכיל rootהשדה 

 .בודקת האם העץ הוא עץ חיפוש isBST  והשיטה( ראו פרטים בהמשך)של קודקוד 

public class BinaryCharNode { 

  private Character data; 

  private BinaryCharNode left; 

  private BinaryCharNode right; 

  public BinaryCharNode(Object data) 

  { this.data = data; left = null; right = null; } 

  public int nodeDepth(/* parameters */){ /*  2אסעיף  */ } 

  public boolean isBST(/* parameters */) { /*  { /*  2סעיף ב

} 

 right -ו left השדות ,קודקודערך האת  מכיל dataהשדה  BinaryCharNodeבמחלקה 

של המחלקה הבנאי  .בהתאמה, של הקודקוד הימניהעץ -העץ השמאלי ותת-את תתמכילים 

עצים -שני תתיעם  right -ו left ואת, מקבל אעם הפרמטר שהוערך הקודקוד מאתחל את 

 (.בהמשךראו פרטים )מחשבת עומק של קודקוד  nodeDepthהשיטה  .ריקים

ראו נספח ) Character טיפוסמ יםאובייקט מכילים העץשקודקודי בכל סעיפי השאלה הניחו 

 .בלבד 'Z' -ל 'A'בין  מאותחלים בתוויםה null -שונים מ( ב

 .העץ שונים זה מזה בקודקודיכי כל התווים הניחו גם 

 (.דוגמה בדף הבא ראו)
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 :דוגמה

 

 

 

 

 (נקודות 51)סעיף א 

-אנא קראו את הדרישות לשני תתי. הסעיפים קשורים זה לזה-תתי. סעיפים-לסעיף שני תתי

 .לפני שאתם עונים עליהםהסעיפים 

 (נקודות 5) 1סעיף א

. public int nodeDepth(char c)את השיטה   BinaryCharTreeהשלימו במחלקה 

נמצא בעץ על השיטה להחזיר את עומק הקודקוד שמכיל  cאם . c תוהשיטה מקבלת כפרמטר 

ולא מטיפוס  char הינו מטיפוס cשימו לב כי  .1-אחרת על השיטה להחזיר , cאת 

Character. שכי  הניחו- c  בין הוא תו'A' ל- 'Z'.  

 בעץ שלמעלהלמשל 

  הקריאהnodeDepth('D')  2תחזיר. 

  הקריאהnodeDepth('M')  1-תחזיר. 

 (נקודות 12) 5סעיף א

 את השיטה BinaryCharNodeהשלימו במחלקה 

public int nodeDepth(/* parameters */)  1מסעיף אכפונקצית עזר לשיטה. 

עם ערכים מתאימים  1אוזמנו את השיטה מסעיף , של השיטה החליטו בעצמכם על הפרמטרים

 .לפרמטרים

------------------  אעד כאן סעיף  ------------------

בשדה כפי שהם שמורים ) שלו בכל הצמתים  הינו עץ בינארי שבין הערכים עץ חיפוש בניארי

data  ) בכל צומת ו(  שלמיםהמספרים הכמו למשל בין )מוגדר סדר מלאx  עץהשל: 

  בתת העץ השמאלי של  בקודקודיםהערכיםx ( כאלהקודקודים אם יש )לפני בסדר  מופיעים

 . xהערך של 

  בתת העץ הימני של בקודקודיםהערכים x ( כאלהקודקודים אם יש )אחרי בסדר  מופיעים

  .xהערך של 

כשהסדר בין הערכים בקודקודים שלו הוא  הוא עץ חיפוש בינארישלמעלה באיור שלדוגמה העץ 

 .הסדר המוגדר בין תווים

  .על פי ההגדרה עץ בינארי ריק הוא עץ חיפוש בינארי: שימו לב
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 (נקודות 31)סעיף ב 

-אנא קראו את הדרישות לשני תתי. הסעיפים קשורים זה לזה-תתי. סעיפים-לסעיף שני תתי

 .לפני שאתם עונים עליהםהסעיפים 

 (נקודות 3) 1בסעיף 

על . ()public boolean isBST את השיטה BinaryCharTreeמחלקה השלימו ב

 .אחרת false -הוא עץ חיפוש בינארי ו thisאם  true השיטה להחזיר

 (נקודות 12) 5סעיף ב

  השיטהאת  BinaryCharNodeהשלימו במחלקה 

public boolean isBST(/* parameters */)  כפונקצית עזר לשיטה המשמשת

עם ערכים  1בוזמנו את השיטה מסעיף , החליטו בעצמכם על הפרמטרים של השיטה .1מסעיף ב

 .מתאימים לפרמטרים

בתת העץ התווים  כל. העץ המושרש בקודקוד של עץ חיפוש בינארי-חישבו על תת: רמז לסעיף ב

 .יםמסו  ערכים בטווח צריכים להיות

 .פונקציות עזרגדיר לה אין :שימו לב

 (חלקי) RuntimeException המחלקה :אנספח 

 .שאינן חייבות הכרזה לזריקת חריגותאובייקטים של המחלקה משמשים 

public RuntimeException(String message) 

 .מחרוזת המתארת את סיבת החריגההמקבל  בנאי

 (חלקי) Character המחלקה: בנספח 

 .לתווים כמעטפתאובייקטים של המחלקה משמשים 

public Character(char c) 

 .המקבל תו לעטיפה בנאי

char charValue() 

 .thisהעטוף על ידי מחזירה את התו השיטה 
boolean equals(Object other) 

 .Character טיפוסאובייקטים מבין  equalsהמימוש של 
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 7מתוך  1עמוד 

 

  בוחן אמצע
 
 
 
 

 ת שלהלן:וראו היטב את הההוראאנא קִ 

 

בהן לא צוין אחרת, ניתן לכתוב פתרון רקורסיבי או פתרון שאינו ש. בשאלות כולןשאלות. ענו על  4זה  במבחן ·

 רקורסיבי, לבחירתכם.

והיא לא תימסר  ,טיוטה היא מחברת שקיבלתם . המחברתבדפי התשובות בלבדשמו את תשובותיכם רִ  ·

 . כל שאר החומר יועבר לגריסה.את דף התשובות בסיום הבחינה נשמור אך ורק לבדיקה.

חשובים גם הם,  סגנון וכתיבה ברורה יעילות,, גיסא הקוד. מאידך לנכונותהחשיבות העליונה היא  שימו לב: ·

 נכונה.חה או הזזת שורות) ז(ההקפידו על אינדנטציה וה יותר. ולכן תשובה יעילה ומסוגננת תזכה בציון גב

אך אלו לא  ,אתם רשאים לרשום הערות .אתם נבחנים על כתיבת הקוד עצמו. אינכם חייבים לרשום הערות ·

 לתשובה בדף התשובות. שהוקצהאין לחרוג מהמקום  ,ישפיעו על הציון. בכל מקרה

לרשותכם בדף התשובות רומז על אורך התשובה הנדרשת. הקפידו על , מספר השורות העומדות בכל השאלות ·

ל ומסורבלות או ארוכות מדי לא יזכו בניקוד מלא. מומלץ לכתוב פתרון לשאלה קודם כ כתב יד ברור. תשובות

 במחברת הטיוטה, ורק לאחר מכן להעתיק פתרון נקי לדף התשובות.

 שמותר.במפורש  רשוםאלא אם  ,אין להוסיף פונקציות עזר ·

סעיף  בשאלהאם יש בשאלה רבת סעיפים, מומלץ לקרוא את כל הסעיפים בשאלה לפני שניגשים לפתרונה.  ·

 המסתמך על סעיף אחר, מותר להשתמש בו גם אם לא פתרתם את הסעיף האחר.

 מספר החדר שבו אתם נבחנים.את דפי התשובות את מספר הנבחן ו כלהקפידו לרשום ב ·

 %20-כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" (במקום תשובה) ותזכו ב שלם התשובה לסעיףאינכם יודעים את אם  ·

 אם רשום "לא יודע/ת", ההתייחסות היא לכל הסעיף.מניקוד הסעיף (מעוגל מטה). 

 

) יחידה. אין להוסיף נקודות יציאה returnנקודת יציאה (פקודת  יש לכל הפונקציות שתכתבו במבחן זה ·

 נוספות.

 במבחן זה.  breakבפקודותאין להשתמש  ·

וודא שהקלט עומד בכל הדרישות המנוסחות מהלכתוב קוד כי הקלט תקין, יש  בהן הניחלא ניתן לשבשאלות  ·

שיר בקוד שלכם) בזמן הריצה של שאין אפשרות שתיזרק חריגה (שלא טופלה באופן י ובפרט ,בשאלה

 כנית.הת

 

 

 

  2.12.16תאריך הבחינה: 

 מיכאל פרנק מר :  ההמרצ םש
פרופ' מיכאל קודיש

 חן קיסר ר"ד                         
 גב' מיכל שמש                         

 מבוא למדעי המחשבשם הקורס: 

 202-1-1011 מספר הקורס:

 בוחן'   מועד:  אסמסטר:     2017שנה:  

 שלוש שעות משך הבחינה:

 אסור חומר עזר:  
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 7מתוך  2עמוד 

 

 נקודות) 25( 1שאלה  

 
 ".מותנה-שיחלוףבאלגוריתמי מיון המוגדרים במונחים של פעולה שנקראת "בשאלה זו נעסוק 

 ,במידת הצורך x2-ו x1היא פעולה שמחליפה בין הערכים של  x2-ו x1מותנה של שני ערכים מספריים -שיחלוף

 .x1≤x2 -כדי להבטיח ש

 .יהםלהשתמש בפונקציות שנדרשתם לכתוב בסעיפים האחרים, גם אם לא עניתם על מותרבפתרון לסעיף מסוים, 

 

 נקודות) 3( סעיף א
 

ושני  aאשר מקבלת מערך   public static void condSwap(int[] a, int i, int j)השלימו את הגדרת הפונקציה 

כך שלאחר ההחלפה  ,במידת הצורך aבמערך  j-ו iמחליפה בין האיברים באינדקסים . הפונקציה j-ו i ים מספר

a[i] ≤ a[j]. 

כפי שנתון  ,עונה על הדרישות שפורטו, יש לזרוק חריגה מתאימה אינואם הקלט לא ניתן להניח כי הקלט תקין. 

  .בדף התשובות

 

 נקודות) 4( סעיף ב
 

של מספרים  aמערך אשר מקבלת  public static boolean isSorted(int[] a)השלימו את הגדרת הפונקציה  

 .לא יורדנים בסדר ממוי ואם ורק אם איברי trueשלמים ומחזירה ערך 

כפי שנתון בדף  עונה על הדרישות שפורטו, יש לזרוק חריגה מתאימה אינואם הקלט  לא ניתן להניח כי הקלט תקין.

   .התשובות

 

 דוגמאות:

 .trueהפונקציה תחזיר  a = {1,2,3}עבור המערך  .1

 .trueהפונקציה תחזיר  a = {1,2,2}עבור המערך  .2

 .falseהפונקציה תחזיר  a = {1,4,3}עבור המערך  .3

 נקודות) 3( סעיף ג
 

ובו שלושה  aמערך מקבלת אשר  public static void sort3elements(int[] a)פונקציה השלימו את הגדרת ה

 conditionalSwapלקרוא לפונקציה  עליכםבפונקציה זו ). לא יורדאותו (בסדר ינת ימממספרים שלמים ו

בתחילת  ,(פרט למשפט התנאי אסור לשימוש אחר java כל משפטכמה פעמים שתרצו. שכתבתם בסעיף א' 

 .פעמים שלוש conditionalSwapקיים פתרון שקורא לפונקציה . )שזורק חריגה במידת הצורך ,הפונקציה

כפי שנתון בדף  עונה על הדרישות שפורטו, יש לזרוק חריגה מתאימה אינואם הקלט  לא ניתן להניח כי הקלט תקין.

  .התשובות

 

 נקודות) 15( דסעיף 
 

מקבלת מערך ובו ארבעה אשר   public static void sort4elements(int[] a)תלמיד התבקש להגדיר פונקציה 

שהמשפט היחיד של ג'אווה כך התלמיד כתב את הפונקציה ). לא יורדאותו (בסדר נת יממימספרים שלמים ו

ינת יטוען שהיא ממשכתבתם בסעיף א'. התלמיד  condSwapהיא קריאות לפונקציה  שמופיעה בהגדרת הפונקציה

 .4נכון את כל המערכים באורך 

 

מחזירה ערך ו את תשובת התלמיד בודקתאשר  ( )public static boolean testerהשלימו את הגדרת הפונקציה 

true  אם ורק אם הפונקציהsort4elements בתשובתכם מותר  . 4נת נכון את כל המערכים באורך יאכן ממי

ם של שאלה ישהגדרתם בסעיפים האחראחרות ולפונקציות (שכתב התלמיד)    sort4elements לקרוא לפונקציה

  זו (גם אם לא פתרתם את הסעיפים האחרים).
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 נקודות) 25( 2שאלה 
 

האחר, גם אם  ףשנדרשתם לכתוב בסעי יהלהשתמש בפונקצ מותרבשאלה זו שני סעיפים. בפתרון לסעיף מסוים, 

  ראו אותם היטב.דגשים חשובים. ק כמהבשאלה זו  .וילא עניתם על

 אותיות (קטנות). 26תזכורת: באלפבית האנגלי יש 

 

 להשתמש בשיטות אחרות. אסור. Stringשל המחלקה  רק בשתי השיטות הבאותמותר להשתמש שאלה זו, ב

· int length() 

 המחזירה את אורך המחרוזת שמפעילה את השיטה. Stringשיטה במחלקה 
 

· char charAt(int index) 

 במחרוזת שמפעילה את השיטה. indexהמחזירה את התו במקום  Stringשיטה במחלקה 

 

 
  נקודות) 5( סעיף א

 
ערך  הומחזיר s אשר מקבלת מחרוזת public static boolean isLegal(String s) פונקציההשלימו את הגדרת ה

true  אם ורק אם המחרוזת מכילה רק אותיות קטנותa-z ללא רווחיםת האנגלי (יבשל האלפ.(  

 

היא  ,עומד בדרישה המתוארת אינוקלט זורקת חריגות: אם ה אינהאין להניח שום הנחה על הקלט. פונקציה זו 

 הבהרה: המחרוזת הריקה עונה על הנדרש בשאלה.. falseמחזירה ערך 

 

 

  נקודות) 20( בסעיף 
 

 a-zשל האותיות  sמחרוזת אשר מקבלת  public static int letters(String s)  פונקציההשלימו את הגדרת ה

על הפונקציה  לכך, בנוסףת. ומחזירה את מספר האותיות השונות שמופיעות במחרוז )באנגלית(אותיות קטנות 

 .במחרוזת השמופיע אותאת מספר המופעים של כל תי יבבסדר האלפ למסךלהדפיס 

 

 אות:דוגמ

 והפלט למסך יהיה: 6 את הערך תחזיר הפונקציה", abcazzghעבור הקלט: " .1

char a appears 2 times. 

char b appears 1 times. 

char c appears 1 times. 

char g appears 1 times. 

char h appears 1 times. 

char z appears 2 times. 

 .למסך ולא יודפס דבר 0 את הערך תחזיר הפונקציהעבור הקלט: "",  .2

 

 :לפתרון סעיף ב דגשים
 

אין להניח שום הנחה על הקלט. אם הקלט אינו עונה על הנדרש בשאלה, יש לזרוק חריגה כמצוין בדף  .1

 התשובות. 

 .פעם אחת בלבדיות של מחרוזת הקלט על האות לעבורבפתרון שתכתבו מותר  .2

מורכב (שאינם מטיפוס פרימיטיבי) בתנאי שגודלם אינו תלוי באורך מותר להשתמש במשתנים מטיפוס  .3

 מחרוזת הקלט.
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 נקודות) 25( 3שאלה 
 

להשתמש בפונקציות שנדרשתם לכתוב בסעיפים האחרים,  מותרבשאלה זו שלושה סעיפים. בפתרון לסעיף מסוים, 

 .יהםגם אם לא עניתם על

 
   נקודות) 5( סעיף א

 
� מסדר  הוא מטריצה בוליאנית  boolean[][] matrixממדי -נאמר שמערך דו ≥ מערכים  nאם הוא מערך של 0

  .nבוליאנים, כל אחד באורך 
אשר מקבלת  public static boolean isMatrix(boolean[][] matrix, int n) פונקציההשלימו את הגדרת ה

�ומספר  matrixממדי -בוליאני דו מערך ≥ הוא מטריצה בוליאנית  matrixאם ורק אם  true, ומחזירה ערך 0

 .nמסדר 
 

 .falseהיא מחזירה ערך  ,תקין אינוזורקת חריגות: אם הקלט  אינהאין להניח שום הנחה על הקלט. פונקציה זו 

 

   נקודות) 10( סעיף ב
 
�מטריצה בוליאנית מסדר  matrixהי ת ≥  אנשים אם: nהוא מטריצת חברויות בין  matrix-. נאמר ש0

1. matrix[i][i] = false  0לכל ≤ ! <  , וגם�

2. matrix[i][j] = matrix[j][i] 0, לכל ≤ ! < " < �. 

הוא חבר של האדם  i-השני אומר שהאדם ההתנאי  , אינו חבר של עצמו.iהבהרה: התנאי הראשון אומר שכל אדם, 

 .i-חבר של האדם הגם הוא  j-) אם ורק אם האדם הi<j(עבור  j-ה

 

אשר  public static boolean isFriendMatrix(boolean[][] matrix, int n) פונקציההשלימו את הגדרת ה

�ומספר  matrixממדי -מקבלת מערך בוליאני דו ≥ א מטריצת הו matrixאם ורק אם  true, ומחזירה ערך 0

 אנשים. n בין חברויות

 

זורקת חריגה כפי שמצוין בדף פונקציה זו  ,nאם הקלט אינו מטריצה מסדר אין להניח שום הנחה על הקלט. 

 התשובות.

 

   נקודות) 10( סעיף ג
 

�נתן ערך שלם ית המסיבה שואלת את השאלה הבאה: בהיבעי ≥ לא שאנשים למסיבה כך   n, האם ניתן להזמין0

מכירים זה את  אינםשלושה אנשים ש בהיהיו נוכחים שלושה אנשים שמכירים זה את זה, וגם לא  בהיהיו נוכחים 

 זה?
 

הוא מטריצת  matrixמהווה פתרון לבעיית המסיבה אם  n≥0מסדר  matrixממדי -מערך בוליאני דונאמר ש

שלושה אנשים שמכירים זה את זה, וגם לא  בהשאם יוזמנו למסיבה אכן לא יהיו נוכחים  ,אנשים  nחברויות בין

 מכירים זה את זה. אינםשלושה אנשים ש יהיו נוכחים

 

אשר  public static boolean testPartyProblem(boolean[][] matrix, int n) פונקציההשלימו את הגדרת ה

 א מטריצת חברויותהו matrixאם ורק אם  true, ומחזירה ערך nומספר  matrixממדי -מקבלת מערך בוליאני דו

 אנשים המהווה פתרון לבעיית המסיבה.  nבין 

 

לזרוק חריגה כפי פונקציה זו אנשים, על  nאם הקלט אינו מטריצת חברויות בין אין להניח שום הנחה על הקלט. 

 שמצוין בדף התשובות.

 

  .מתמטית הידועה לכם, עליכם להוסיף הערה (אפשר בעברית)אם אתם בוחרים להשתמש בעובדה 

  אפשר לענות על שאלה זו גם בלי להסתמך על עובדות מתמטיות.
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 נקודות) 25( 4שאלה 
 

  נקודות) 15( סעיף א
 

ון וקדם צעד אחד לכיתהיא יכולה לה מהלך) עומדת על מדרכה. בכל Mary Jane Watson( 1ג'יין ווטסון-מארי

 k-להגיע בווטסון ג'יין -מארי שונות יכולה םדרכיון שמאל. אנו מעוניינים לברר בכמה ואחד לכי דעימין או צ

 ן ימין. וצעדים לכיו nצעדים (בדיוק) לנקודה שנמצאת במרחק 

 

 דוגמאות:

בדיוק דרך אחת להגיע באפס צעדים למיקום הנוכחי (להישאר  נהיש .1התשובה היא  k=0-ו n=0אם  .1

 במקום). 

 2במרחק  הנמצאתצעדים לנקודה  4-בלהגיע  נן ארבע דרכים שונות. יש4התשובה היא  k=4-ו n=2אם  .2

 עומדת בו: טסון'ייו ווצעדים מימין למקום שמארי ג

 ימין, ימין, שמאל, ימין §

 שמאל, ימין, ימין, ימין §

 ימין, שמאל, ימין, ימין §

 ימין, ימין, ימין, שמאל §

-מארי ןבהשם דרכיאשר מחשבת את מספר ה  public static int mary(int n, int k)תבו פונקציה רקורסיביתכ

 .בו נמצאת שהיאהמקום צעדים ימינה מ nצעדים לנקודה במרחק  k-יכולה להגיע בווטסון ג'יין 

 

�להניח כי הקלט תקין, כלומר:  זו ניתן בשאלה ≥ # -ו   0 ≥ 0. 

 

  

                                                           
 מן (שגם הוא דמות ספרותית דמיונית).-היא דמות ספרותית דמיונית, אשתו השניה של ספידר –ג'יין ווטסון -מארי 1
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 נקודות) 01(  בסעיף 
 

 הבאה: binarySearchהפונקציה ה על הלוח את כתב/ת /מרצה מבולבל 

 

  

    //assumes that a is sorted 
    public static int binarySearch(int[] a, int key){    

  

        int output = -1;  
        boolean found = false; 

        int low = 0; 
        int high = a.length; 

         

        while (low <= high & !found){ 
            int middle = (low+high)/2; 

            if(a[middle] == key){ 
                output = middle; 

                found = true; 

            } 
            else  

             if (key < a[middle]) 

              high = middle; 
                  else  

                   low = middle+1; 
        } 

  

        return output; 
    } 
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לכל מקרים המפורטים בטבלה בהמשך.  כמהאת נכונות הפונקציה על ידי בדיקת חון לב התלמידים בכיתה הציעו

סמנו  .שבעמודה השמאלית main-מה יקרה כאשר נריץ את פונקצית ה בדף התשובותעליכם לסמן  ,אחד מהמקרים

  .את התשובה בעמודה המתאימה, בהתאם לאפשרויות בדף התשובות

 

 )בחרו אחת בלבד!האפשרויות השונות הן: (

 .עליכם לכתוב מהו הפלט שיודפס ,במקרה זה -כנית תרוץ  בשלמותה ותדפיס למסך את הפלט הבא:" "הת .1

 במשבצת זו. Xעליכם לסמן  ,במקרה זה -ותיזרק חריגה"  כנית תחול שגיאת זמן ריצה"בעת ריצת הת .2

עליכם לתאר בכמה מילים בודדות (ללא פירוט)  ,במקרה זה -"תחול הבעיה הבאה: (ולא תיזרק חריגה)"  .3

 מהי הבעיה.

   דגמאות:

 ”!Good luck“כנית תרוץ ללא בעיות ויודפס הפלט , התaבמקרה  ·

 כנית תיזרק חריגהריצת הת, בעת bבמקרה  ·

 

 

 מקרה מספר 
public static void main(String[] args){ 
      System.out.println(“Good luck!”); 
} 

a 

 

public static void main(String[] args){ 
      int[] a1 = null; 

      int key1 = 8; 
      System.out.println(binarySearch(a1, key1)); 
} 

b 

 

public static void main(String[] args){ 
      int[] a2 = {2,3,5,7}; 
      int key2 = 7; 

      System.out.println(binarySearch(a2, key2)); 
} 

1 

 נקודות) 2(

public static void main(String[] args){ 
      int[] a3 = {}; 
      int key3 = 3; 

      System.out.println(binarySearch(a3, key3)); 
} 

2 

 נקודות) 2(

public static void main(String[] args){ 

      int[] a4 = {1}; 
      int key4 = 1; 
      System.out.println(binarySearch(a4, key4)); 

} 

3 

 נקודות) 3(

public static void main(String[] args){ 

      int[] a5 = {2,3,5,7}; 

      int key5 = 1; 
      System.out.println(binarySearch(a5, key5)); 

} 

4 

 נקודות) 3(

 

 בהצלחה!
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 1שאלה מספר 
 כ"סה 'ד 'ג 'ב 'א סעיף

 55 15 3 4 3 מספר נקודות

      ניקוד

 

 סעיף א 1שאלה תשובה ל

public static void condSwap(int[] a, int i ,int j){ 

 if ( 

   

 

) throw new RuntimeException("illegal input"); 

 

} 

 

  

a == null || i < 0 | j< 0 | i>= a.length |  

j>= a.length 

 

if (a[j] < a[i]){ 

  int tmp = a[i] 

  a[i] = a[j]; 

  a[j] = tmp; 

} 
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 סעיף ב 1שאלה תשובה ל

public static boolean isSorted(int[] a){ 

 if ( 

   

  ) throw new RuntimeException ("illegal input"); 

} 

  

a == null; 

     

boolean output = true; 

for (int i = 0; i<a.length & output; i=i+1){ 

  if (a[i] < a[i-1]){ 

    output = false; 

  } 

} 

 

 

return output; 
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 :גסעיף  1שאלה תשובה ל

public static void sort3elements(int[] a){ 

 if ( 

   

  ) throw new RuntimeException ("illegal input"); 

 

 

 

 

 

} 

  

a == null || a.length !=3 

     

condSwap(a,0,1); 

condSwap(a,1,2); 

condSwap(a,0,1); 
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 :דסעיף  1שאלה תשובה ל

public static boolean tester(){ 

boolean output =  true;         

for (int i = 0; i<=1 & output; i=i+1) 

  for (int j = 0; j<=1 & output; j=j+1) 

    for (int k = 0; k<=1 & output; k=k+1) 

      for (int l = 0; l<=1 & output; l=l+1){ 

        int[] arr = new int[4]; 

        arr[0]=i; arr[1]=j; arr[2]=k; arr[3]=l; 

        sort4elements(arr); 

     if (!isSorted(arr)) 

              output = false; 

     } 

   

 

 return output;      

} 
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 5שאלה מספר 
 כ"סה 'ב 'א סעיף

 55 52 5 מספר נקודות

    ניקוד

 

 סעיף א  2שאלהתשובה ל

public static boolean isLegal(String s){ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

  

boolean output = (s != null); 

 

   

 

for (int i=0;  output && i<s.length(); i=i+1){ 

  if (s.charAt(i)< „a‟ | s.charAt(i)> „z‟){ 

    output = false; 

  } 

} 

return output; 
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 סעיף ב  2תשובה לשאלה

public static int letters(String s){ 

 if ( 

   

  ) throw new RuntimeException ("illegal input"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

  

!isLegal(s) 

     

int output = 0; 

int appearances = new int[26]; 

for (int i=0; i< appearances.length; i=i+1) 

   appearances[i] = 0; 

 

for (int i=0; i< s.length(); i=i+1) 

   appearances[s.charAt(i)-„a‟]= 

          appearances[s.charAt(i)-„a‟]+1; 

for (int i=0; i< appearances.length; i=i+1){ 

   if(appearances[i] > 0){ 

     output=output+1; 

     System.out.println(“char “+ ((char)(„a‟+i))+ 

         “ appears “ + appearances[i] + “ times.”); 

   } 

} 

 

 

return output; 
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 3שאלה מספר 
 כ"סה 'ג 'ב 'א סעיף

 55 12 12 5 מספר נקודות

     ניקוד

 

 סעיף א  3תשובה לשאלה

public static boolean isMatrix(boolean[][] matrix, int n){ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

  

boolean output = true; 

if (matrix == null || matrix.length != n) 

   output = false; 

 

for (int i = 0;  output && i<matrix.length; i=i+1) 

  if (matrix[i]== null || matrix[i].length != n) 

     output = false; 

   

 

return output; 
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 סעיף ב  3תשובה לשאלה

public static boolean isFriendMatrix(boolean[][] matrix, int n){ 

if ( 

   

  ) throw new RuntimeException ("illegal input"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

  

!isMatrix(matrix,n) 

     

boolean output = true; 

for (int i=0; output & i< matrix.length; i=i+1){ 

  if(matrix[i][i]) 

    output = false; 

  for(int j=i+1; output & j<matrix[i].length; j=j+1){ 

    if(matrix[i][j] != matrix[j][i]) 

      output = false; 

  } 

} 

 

 

return output ; 
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 סעיף ג  3תשובה לשאלה

public static boolean testPartyProblem(boolean[][] matrix, int n){ 

 if ( 

   

  ) throw new RuntimeException ("illegal input"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

  

!isFriendMatrix(matrix,n) 

     

boolean output = (n<6);  // no solution if n>=6 

for(int i=0; i<n & output; i=i+1) 

 for(int j=i+1; j<n & output; j=j+1) 

   for(int k=j+1; k<n & output; k=k+1) 

     if ((!matrix[i][j]&!matrix[j][k]&!matrix[k][i]) 

           | 

         (matrix[i][j] & matrix[j][k] & matrix[k][i])) 

       output = false; 

         

      

   

 

 

 

return output ; 
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 4שאלה מספר 
 כ"סה 'ב 'א סעיף

 55 12 15 מספר נקודות

    ניקוד

 

 א סעיף 4 תשובה לשאלה

public static int mary(int n, int k){ 

 

} 

  

int output; 

if (n==0 & k==0) 

    output = 1; 

else if (k<=0)  

    output = 0; 

else 

    output = mary(n-1,k-1)+mary(n+1,k-1); 

  

 

 

 

return output; 
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 ב סעיף  4תשובה לשאלה

י סימון תשובה "שבעמודה השמאלית בטבלה ע main -מה יקרה כאשר נריץ את פונקצית ה כאןלסמן לכל אחד מהמקרים עליכם 

 .יחידה בעמודה המתאימה בהתאם לאפשרויות בדף זה

 (!בחרו אחת בלבד: )האפשרויות השונות הן

 .עליכם לכתוב מהו הפלט שיודפסבמקרה זה  –:" ותדפיס למסך את הפלט הבאבשלמותה  התוכנית תרוץ " .1

 .במשבצת זו Xעליכם לסמן במקרה זה  –" ותיזרק חריגה בעת ריצת התוכנית תחול שגיאת זמן ריצה" .2

 .הבעיה ימה( ללא פירוט)בכמה מילים בודדות תאר במקרה זה עליכם ל –" (ולא תיזרק חריגה) :תחול הבעיה הבאה" .3

 

בעיה )תחול הבעיה  

 :הבאה( אחרת

בעת ריצת 

התוכנית תחול 

שגיאת זמן ריצה 

 ותיזרק חריגה

התוכנית תרוץ 

בשלמותה ותדפיס 

למסך את הפלט 

:הבא  

public static void main(String[] args){ 
  System.out.println(“Good luck!”); 
}   “Good luck!” 

public static void main(String[] args){ 
  int[] a1 = null; 
  int key1 = 8; 
  System.out.println(binarySearch(a1, key1)); 
} 

 X  

public static void main(String[] args){ 
  int[] a2 = {2,3,5,7}; 
  int key2 = 7; 
  System.out.println(binarySearch(a2, key2)); 
} 

  3 

public static void main(String[] args){ 
  int[] a3 = {}; 
  int key3 = 3; 
  System.out.println(binarySearch(a3, key3)); 
} 

 X  

public static void main(String[] args){ 
  int[] a4 = {1}; 
  int key4 = 1; 
  System.out.println(binarySearch(a4, key4)); 
} 

  0 

public static void main(String[] args){ 
  int[] a5 = {2,3,5,7}; 
  int key5 = 1; 
  System.out.println(binarySearch(a5, key5)); 
} 

   לולאה אינסופית
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 12מתוך  1עמוד 
 

 

 ' במועד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אנא ִקראו היטב את הההוראות שלהלן:

 

 עזר.חומר , מחברת טיוטה ועליכם לוודא שיש בידיכם דפי תשובות 

 שאינו פתרון או רקורסיבי פתרון לכתוב ניתן, אחרת מצוין לא בהןש בשאלות. שאלות. ענו על כל השאלות 4זה  במבחן 

 .לבחירתכם, רקורסיבי

  טיוטה, והיא לא תימסר כלל לבדיקה. היא מחברת . המחברת שקיבלתםבדפי התשובות בלבדִרשמו את תשובותיכם 

 . כל שאר החומר יועבר לגריסה.את דף התשובות בסיום הבחינה נשמור אך ורק

 :חשובים גם הם, ולכן תשובה  ,סגנון וכתיבה ברורה יעילותמאידך,  הקוד. לנכונותהחשיבות העליונה היא  שימו לב

 יעילה ומסוגננת תזכה בציון גבוה יותר. הקפידו על אינדנטציה )הזחה או הזזת שורות( נכונה.

 אך אלו לא ישפיעו על  ,אתם רשאים לרשום הערות .אתם נבחנים על כתיבת הקוד עצמו. אינכם חייבים לרשום הערות

 .הנתון לתשובה בדף התשובות הציון. בכל מקרה אין לחרוג מהמקום

 מומלץ לכתוב פתרון לשאלה קודם  מסורבלות או ארוכות מדי לא יזכו בניקוד מלא.  הקפידו על כתב יד ברור. תשובות

 כל במחברת הטיוטה, ורק לאחר מכן להעתיק פתרון נקי לדף התשובות.

  פונקציות עזר אלא אם רשום במפורש שמותר.אין להוסיף 

  ,לפתרונה. אם יש סעיף בשאלה המסתמך שאלה לפני שניגשים סעיפים במומלץ לקרוא את כל הבשאלה רבת סעיפים

 על סעיף אחר, מותר להשתמש בו גם אם לא פתרתם את הסעיף האחר.

 ם נבחנים.הקפידו לרשום בכל דפי התשובות את מספר הנבחן ואת מספר החדר שבו את 

  מניקוד הסעיף  %20-כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" )במקום תשובה( ותזכו ב שלםאם אינכם יודעים את התשובה לסעיף

 היא לכל הסעיף.   ת)מעוגל מטה(. אם רשום "לא יודע/ת", ההתייחסו

  כל מקרה אחר יש להשתמש ב רק אם השימוש בהם ימנע שגיאה.  || ,&&יש להשתמש באופרטורים

 |.  -ו  &באופרטורים 

  

  7.3.2017תאריך הבחינה: 

 מר מיכאל פרנק :  ההמרצ םש

 פרופ' מיכאל קודיש                         

 דר' חן קיסר                         
 גב' מיכל שמש                         

 

 מבוא למדעי המחשבשם הקורס: 

 202-1-1011 מספר הקורס:

 ב''   מועד:  אסמסטר:     2017שנה:  

 שלוש שעות משך הבחינה:

 יחולק על ידי הבוחניםחומר עזר: 
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Text Box
ציון : 96



 12מתוך  2עמוד 
 

 נקודות( 25)  1 מספר שאלה
לוח ריבועי,  בבעיה נתון הפיונים. -nנפתור את בעיית  זו בשאלה

 .0-מספרי השורות והעמודות בלוח נספרים מ ראו תמונה.

בכל . בבעיה זו ( אחדpawn) פיוןבלוח יכול לעמוד  משבצתעל כל 
המשבצות  מארבע תלאח על הלוח לבצע צעדפיון יכול מהלך 
)לא ניתן להתקדם  מימין, משמאל, מעל ומתחת :לו ותהסמוכ

 .באלכסון(
 

 :ההגדר
שנדרש  המינימלי הוא מספר הצעדים שני פיוניםהמרחק בין 

 לאחד מהם כדי להגיע לשני. 

כיוון שנדרשים  4הוא  E פיוןל F פיוןההמרחק בין  :דוגמה
 (4,2) משבצת( ל5,5) משבצתארבעה צעדים כדי להגיע מ

 . )למשל שלושה צעדים שמאלה ואחד למעלה(

היא משימתנו ו d מספר שלם לא שלילינתון  הפיונים-nית  בבעי
עמודות  n -( וrowsשורות ) nעל לוח ריבועי בעל  פיונים nלהציב 

(columns:כך ש  ) 
 אחד. פיוןבכל שורה יהיה  .א

 .d  -ממש מ גדול פיוניםהמרחק בין כל שני  .ב

 ".מרחק מגע" dאנו נקרא למספר 
 

 אחד פיוןיש  של הלוחבכל שורה  ( מציג פתרון לבעיה:6x6בגודל ) הלוח שבתמונה d = 2עבור מרחק מגע  דוגמה:
 (. D פיוןו A פיוןלהיות באותה עמודה )למשל  פיונים. שימו לב שמותר לשני 2-בין כל שני פיונים גדול ממש מ המרחקו
 
 jהצבת הערך . nבאורך  int[] board חד מימדי מערךבעזרת  nxnבשאלה זו נייצג לוח משחק בגודל צוג הבעיה:  יי

 .jבלוח המשחק עומד פיון בעמודה  i-מייצגת את העובדה שבשורה ה ,board[i]=j ,במערך iבאינדקס 
 

 . board = {0, 2, 4, 0, 2, 5}: הלוח שבתמונה ייוצג על ידי המערך דוגמה
 ן( וכboard[1]=2)לכן  2בעמודה מוצב פיון  1בשורה , (board[0]=0)לכן  0מוצב פיון בעמודה  0בשורה מספר 

 הלאה.
  
  

 נקודות( 2) :'סעיף א

המחשבת   int distance(int row1, int col1, int row2, int col2)השלימו את הפונקציה 
 ניתן להניח כי הקלט תקין. . (row2, col2) -ו  (row1, col1) במשבצות פיונים המוצבים את המרחק בין שני

 
 . 4תחזיר את הערך  distance(5,5,4,2)הקריאה לפונקציה : דוגמה

 
 את ערכומחזירה ו( intפוס ימט) xמקבלת מספר ה Math.abs(x) לבצע את הקריאה : בסעיף זה מותר הערה

 .  (intפוס ימט) מוחלטה
 

 
 

 

 

 המשך השאלה בעמוד הבא
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 12מתוך  3עמוד 
 

 נקודות( 10) :'סעיף ב
 boolean addPawn(int[] board, int d, int row, int col)  השלימו את הפונקציה

  ועמודה rowיצג מרחק מגע,  ושני מספרים המייצגים שורה יהמ d המייצג לוח משחק, מספר board המקבלת מערך
col בלוח  . 

יהיה גדול ממש  מעליואחת השורות ב הנמצא וןפי מכלמרחק שלו הכך ש פיון( row,col) במשבצתאם ניתן להציב 
 ( ומחזירהboard של המערךrow בתא  col)כלומר מציבה את הערך  פיוןמציבה את ה הפונקציה, d מרחק המגעמ

 .true ערך
 ניתן להניח כי הקלט תקין. בלי לשנות את המערך. false ערך אם לא ניתן, הפונקציה מחזירה

 
 נתן הלוח שבתמונה, המערך המייצג אותו הואיבה דוגמה:

int[] board = {0, 3, 5, 0, 0, 0}. 
 הקריאה לפונקציה 

addPawn(board,2,3,3) 
 2במרחק  היא (3,3) צתהמשבכי  falseתחזיר ערך 

ומרחק זה לא  המעלישתי שורות  תהנמצא ((1,3 משבצתמ
 .(2 -שווה ל d) d -גדול ממש מ

   
 לעומת זאת, הקריאה לפונקציה 

addPawn(board,2,3,1) 
  -תשנה את המערך ל

board = {0, 3, 5, 1, 0, 0} 

 .trueותחזיר ערך 
 

 

 

 

 
 נקודות( 31) :'סעיף ג

 .d ומרחק מגע nהמקבלת גודל לוח  int[] nPawns(int n, int d)השלימו את  הפונקציה הרקורסיבית 
.  אם לא קיים קיים פתרון כזהאם , dהמגע מרחק  עם, פיוניםה-nפתרון לבעיית המייצג  nמחזירה מערך באורך הפונקציה 

 ניתן להניח כי הקלט תקין. מערך ריק )באורך אפס(. הפונקציה מחזירה פתרון
 

 . פרטית, ובה להגדיר פרמטרים כרצונכם ת עזר רקורסיביתיפונקצייש להגדיר  :ההנחי

 
 

 : אותדוגמ
 הפקודה .1

int[] board = nPawns(6,2); 

.  מערך 2-שהמרחק בין כל שניים מהם גדול מ פיונים 6ועליו  6x6מערך באורך שש המייצג לוח  boardתציב במשתנה 
 ישנם עוד פתרונות תקינים. :שימו לב .שראינו קודם {5 ,2 ,0 ,4 ,2 ,0}אפשרי כזה הוא 

 
 הפקודה .2

int[] board = nPawns(6,6); 

שהמרחק בין כל שניים  כך 6X6על לוח בגודל  פיוניםמערך באורך אפס, כי אין דרך למקם שישה  boardתציב במשתנה 
 .  6-מהם גדול מ

 
 : פונקציה היא רקורסיבית אם היא קוראת לעצמה או קוראת לפונקציה רקורסיביתתזכורת
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 12מתוך  4עמוד 
 

 נקודות(  25) 2מספר  שאלה
 תזכורת: מספר ראשוני הוא מספר טבעי גדול מאחד, שמתחלק רק באחד ובו עצמו. 

. מחלקה זו מתארת אובייקט המאפשר מעבר סידרתי Iteratorמממשת את הממשק  PrimesIteratorהמחלקה 
מחזירה את המספר הראשוני הבא לפי  PrimesIteratorשל   ()nextקריאה לשיטה  על המספרים הראשוניים.

 הסדר הטבעי.  

 PrimesIteratorשל   ()hasNextידוע כי קיימים אין סוף מספרים ראשוניים ולכן כל קריאה לשיטה : הערה
 .trueמחזירה 

 המספרים הראשוניים הראשונים: 15: קטע הקוד הבא ידפיס את דוגמה
Iterator primesIterator = new PrimesIterator(); 

for (int i = 1; i <= 15 ; i = i + 1) 
 System.out.print(primesIterator.next()+"_"); 

 הפלט הוא:
2_3_5_7_11_13_17_19_23_29_31_37_41_43_47_ 

 -בג'אווה אינם יכולים לתאר מספר שלם  הגדול יותר מ intבשאלה זו נתעלם מכך שבפועל משתנים מהטיפוס : הערה
Integer.MAX_INTEGER. 

מתבצעת בג'אווה באופן אוטומטי ואין צורך לכתוב  int -ל Integer -ומ Integer  -ל int -: המרה מתזכורת
 אותה במפורש.

למחלקה שני שדות אותם  והשלימו את שיטותיה כפי שמתואר בהמשך. בעיון PrimesIteratorקיראו את המחלקה 
 : באופן הבא בסעיפי השאלה עליכם לתחזק

 ()nextהשיטה  ה שלריצכל הוא רשימה של מספרים ראשוניים עוקבים בסדר עולה. בסיום  primesהשדה  .1
 ()nextלדוגמה אחרי הקריאה הראשונה ל  .עד אזטור החזיר אהרשימה תכיל את כל המספרים שהאיטר

 .2הרשימה תכיל את המספר 
לדוגמה אחרי הקריאה  תחזיר.  ()nextהוא המספר הראשוני הבא שהשיטה  nextPrimeהערך בשדה  .2

  .3הערך בשדה יהיה   ()nextהראשונה ל
 . נוספיםמחלקה אין להגדיר שדות 

 
אינו מקבל פרמטרים והוא הבנאי שלה  .Listאשר מממשת את הממשק  MysteryListבנוסף, נתונה לכם המחלקה 

 מאתחל רשימה ריקה.

public class PrimesIterator implements Iterator { 

 private List primes;  

   private int nextPrime;  

 

public PrimesIterator(){ 

 ' ל      //    ס   

  } 

    public boolean hasNext(){ return true; } 
   private boolean isPrime(int number) { 

            //ל   ס '   
  } 

 public Object next() { 

  int output = nextPrime; 

   prepareNext(); 

   return output; 

    } 

   private void prepareNext(){ 

ל      // ס '                     
    } 

 המשך השאלה בעמוד הבא                                                               }
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 12מתוך  5עמוד 
 

 נקודות( 2: )סעיף א'

 .המאתחל את שני שדות המחלקה ()PrimesIteratorהשלימו את בנאי המחלקה 
 

 נקודות( 6: )'בסעיף 

אם ורק אם הפרמטר  true ערך המחזירה boolean isPrime(int number)השלימו את השיטה הפרטית 
number .הוא מספר ראשוני 

הראשוניים הקטנים מערך המספרים כבר מכיל את רשימת כל  primesהשדה זו בזמן הקריאה לשיטה  ניתן להניח כי
 .)בסדר עולה( רשימה ממויינתוה numberהפרמטר 

 

 .3 -ו 2מכילה את המספרים  primesניתן להניח שהרשימה  isPrime(5)בזמן הקריאה  דוגמה:
 

 . Integer.MAX_INTEGER -וקטן מ 2-גדול מ numberלהניח שהפרמטר  יש
 

 נקודות( 7: )'גסעיף 

 במילוי תפקידה. ()nextהמסייעת לשיטה  ()void prepareNextהשלימו את שיטת העזר הפרטית 

בנוסף לכך השיטה  שעדיין לא הוחזר על ידי האיטרטור.הבא המספר הראשוני מחזירה את  ()Object nextהשיטה 
 . ()next -את האיטראטור לקראת הקריאה הבאה ל מכינה

 .מסעיף ב' isPrime(int)בשיטה  הדרכה: יש להשתמש

 

תאומים הם  (p,p+2)מספר ראשוני, נאמר שהזוג  p+2הוא מספר ראשוני וגם  p:  אם 'ה-ו ד' פיםהגדרה עבור סעי
 . התאום הגדולנקרא  p+2ולמספר  התאום הקטןנקרא   p. למספר ראשוניים

 )יש עוד רבים אחרים(. תאומים ראשוניים הם (11,13) -ו (5,7), (3,5) ות הזוגדוגמה: 

. מחלקה זו מתארת אובייקט Iteratorהמממשת את הממשק   SmallTwinPrimesIteratorנתונה המחלקה 
של   ()nextכל קריאה של השיטה המאפשר מעבר סידרתי על המספרים הראשוניים שהם תאומים קטנים. 

SmallTwinPrimesIterator .מחזירה את המספר הראשוני הבא שהוא גם תאום קטן 

 : ותהער

  במחלקה זו השיטה לכך, בהתאם  תאומים ראשוניים.נניח שיש אין סוף זוגות שלhasNext  תחזיר תמיד
true.  

 הוא תאום גדול וגם תאום קטן. כלומר, אין עוד שני , 5ם השלשה היחידה בה המספר האמצעי, ה 3,5,7 הראשוניים
 זוגות תאומים ראשוניים להם תאום משותף.

 :המספרים הראשוניים שהם גם תאומים קטנים הראשונים 15לדוגמה: קטע הקוד הבא ידפיס את 
Iterator iter = new SmallTwinPrimesIterator(); 

for (int i = 1; i <= 15 ; i = i + 1) 
    System.out.print(iter.next()+"_"); 
System.out.println(); 

          הפלט הוא:   _197_191_179_149_137_107_101_71_59_41_29_17_11_5_3
 

 שימו לב שבשורת הפלט נמצאים, בין השאר:
  (3,5), שהוא התאום הקטן בזוג 3המספר 

  (5,7), שהוא התאום הקטן בזוג 5המספר                                  

  (11,13), שהוא התאום הקטן בזוג 11המספר                          

 
 המשך השאלה בעמוד הבא
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 12מתוך  6עמוד 
 

  והשלימו את שיטותיה כפי שמתואר בהמשך. בעיון SmallTwinPrimesIteratorקיראו את המחלקה 

 שני שדות: מחלקהל
 בסעיפים הקודמים. שיצרנואיטראטור של מספרים ראשוניים ההוא  primesIterהשדה  .1

לדוגמה אחרי הקריאה  תחזיר.  ()nextשהשיטה הוא התאום הקטן הבא  nextSmallTwinהערך בשדה  .2
 .5הערך בשדה זה יהיה  ()nextהראשונה ל 

 .אין להגדיר שדות נוספים
 

public class SmallTwinPrimesIterator implements Iterator { 

     private Iterator primesIter; 

     private int nextSmallTwin; 

         

     public SmallTwinPrimesIterator() { 

//  ל   ס'      

     } 

 

     public boolean hasNext() {return true;} 

 

     public Object next() { 

  int output = nextSmallTwin; 

  prepareNext(); 

  return output; 

     } 

     private void prepareNext() { 

//  ל   ס'      

     } 

} 

 
 נקודות( 5: )סעיף ד'

 המחלקה. המאתחל את שני שדות SmallTwinPrimesIteratorהשלימו את בנאי המחלקה 
 
 

 נקודות( 5) :'הסעיף 

 ()void prepareNextאת שיטת העזר הפרטית  SmallTwinPrimesIteratorהשלימו במחלקה 
 במילוי תפקידה. ()nextהמסייעת לשיטה 

בנוסף לכך  שעדיין לא הוחזר על ידי האיטרטור. ,הבא התאום הראשוני הקטןמחזירה את  ()Oject nextהשיטה 
 . ()next -את האיטראטור לקראת הקריאה הבאה ל מכינההשיטה 
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 נקודות(  25) 3מספר  שאלה
המייצגת קשת בגרף, והמחלקה האבסטרקטית  Edgeנתונה לכם המחלקה  בשאלה זו נעסוק בגרפים.

GraphAlgorithm   .כפי שנלמדו בכיתה 

public class Edge  { 
     public int left   ;  

     public int right  ;  

 

     public Edge(int left, int right) {  

this.left = left; 

this.right = right 

 {  

     ל //     

} 

 

abstract public class GraphAlgorithm { 

      protected Graph input ; 

      public GraphAlgorithm(Graph input) { 

         this.input = input ; 

      } 

      abstract public Object runAlgorithm(); 

} 
 

יוצר גרף  MysteryGraph. בנאי המחלקה Graph, המממשת את הממשק MysteryGraphבנוסף, נתונה המחלקה 
אשר מציין את מספר הקודקודים שבגרף  intשקבוצת הקשתות שלו ריקה. הבנאי מקבל פרמטר יחיד מטיפוס 

 המאותחל. 
 

 .GraphAlgorithm המחלקה סעיפים שבהם תשלימו שתי מחלקות היורשות את שלושהבשאלה זו 
 להניח קלט תקין בכל הסעיפים ואין צורך לבדוק תקינות של פרמטרים. ישזו  : בשאלהההער

 
 .ב' -אותה תשלימו בסעיפים א' ו HasPathAlgorithm להלן תיאור המחלקה

 האם קיים מסלול בגרף בין שני הקודקודים. מציין בהנתן גרף ושני קודקודיםהמחלקה מתארת אלגוריתם אשר 
 .intפוס ימיוצגים על ידי שני מספרים מטה פרמטרים: גרף ושני קודקודים הבנאי המחלקה מקבל שלוש

 
public class HasPathAlgorithm extends GraphAlgorithm { 

      private int vertex1, vertex2; 

 public HasPathAlgorithm(Graph input, int vertex1, int vertex2){ 
       super(input); 

       this.vertex1 = vertex1; this.vertex2 = vertex2; 
     } 

    private void dfsVisit(int vertex, boolean[] visited){ 

   ' //  ל   ס   

    } 

    public Object runAlgorithm() { 

       boolean[] visited; 
//  ל   ס'      

    } 

}            
 

 
 

 המשך השאלה בעמוד הבא.
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  נקודות( 5) :סעיף א

 הפרטית השיטה את HasPathAlgorithmבמחלקה השלימו 
void dfsVisit(int vertex, boolean[] visited). 

 השיטה מקבלת שני פרמטרים:  
vertex –   .מספר המייצג קודקוד בגרף הקלט 

visited -  .מערך בוליאני שגודלו כמספר הקודקודים בגרף הקלט 
 

 falseמערך שכל הערכים בו  visited -קודקוד בגרף, ו iכאשר  dfsVisit(i,visited)קריאה לשיטה  
 iאם ורק אם יש מסלול בגרף בין הקודקוד  true-שווה ל visited[j]בגרף, הערך  jתסתיים כאשר לכל קודקוד 

במערך  ,true, בהצבת הערך ומסמנת i. במילים אחרות, השיטה מבצעת "טיול" בגרף החל מהקודקוד jלקודקוד 
visited  .הערך  בפרט,באלו קודקודים ביקרהvisited[i]  יהיהtrue ..מומלץ לכתוב פתרון רקורסיבי 

 
עם  יםמאותחלהתאים שבו ו , אורכו כמספר הקודקודים בגרףnull -שונה מ visitedהמערך הניחו כי הקלט תקין: 

 .falseערכי 
 

 : דוגמה
 קטע הקוד הבא: שבעה קודקודים, שבו ,משמאל שבאיור ,Gבהנתן הגרף 

 
HasPathAlgorithm hpa = new HasPathAlgorithm(G,1,2); 

boolean[] visited = new boolean[7]; 

hpa.dfsVisit(3,visited); 

for (boolean b:visited) 

  System.out.print(b + " "); 

System.out.println; 
 

 השורה: ידפיס את
  false false false true true true false 

 
 java-על העובדה שבשימו לב שבקטע קוד זה הסתמכנו  .3,4,5קודקודים בקר )רק( במ 3טיול שמתחיל בקודקוד שכן 

 . falseבערכי ברירת המחדל  מאותחלמערך בוליאני 
 
 
 

  נקודות( 10)  :'סעיף ב
גרף ושני  . הקלט לאלגוריתם הוא()runAlgorithmאת השיטה   HasPathAlgorithmבמחלקה  השלימו

מסלול בגרף בין שני קיים אם ה שמציין Booleanמהטיפוס  ערךכ מוחזר . הפלט קודקודים השמורים בשדות המחלקה
 הקודקודים.

 דוגמה:
  שבאיור משמאל, קטע הקוד הבא: Gבהנתן הגרף  

GraphAlgorithm ga1 = new HasPathAlgorithm(G, 2, 1); 
System.out.println(ga1.runAlgorithm()); // true   

 

GraphAlgorithm ga2 = new HasPathAlgorithm(G, 6, 4); 

System.out.println(ga2.runAlgorithm()); // false   
 
 השורות:  יס אתדפי

true 

false 
 

  המשך השאלה בעמוד הבא
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 :הגדרה עבור סעיף ג'

 כך שמתקיימים התנאים הבאים: Gשל  חלק או כל הקשתותובו  אותם הקודקודיםהמוגדר על  'G, גרף Gבהנתן גרף קשיר 
 קשיר.  'Gהגרף  .1

 מעגלים.  'Gאין בגרף  .2

  .Gגרף מקשר של  כזה נקרא  'Gלגרף 
 

 עובדה מתמטית: לכל גרף קשיר קיים גרף מקשר.
 

)באיור( קשיר ויש בו מעגלים  G1: הגרף דוגמאות
הם  G3 -ו G2)קשתות המעגלים מודגשות(. הגרפים 

אינו גרף מקשר כי  G4. הגרף G1גרפים מקשרים של 
 יש בו מעגל.

 
 
 

. המחלקה מממשת  אלגוריתם אשר בהינתן גרף אותה תשלימו בסעיף ג' ConnectingGraphלהלן תיאור המחלקה 
 קשיר מחזיר גרף מקשר שלו )ראו הגדרה לעיל(. 

 
public class ConnectingGraph extends GraphAlgorithm{ 

 

   public ConnectingGraph(Graph input) { 

       super(input); 

   } 

   public Object runAlgorithm() { 

     Graph outputGraph = new MysteryGraph(input.numberOfVertices()); 

   // ל   ס'         

       return outputGraph; 

   } 

} 
 
 
 

  נקודות( 10: )'גסעיף 
)אין  input. הקלט לאלגוריתם הוא גרף קשיר השמור בשדה ()Object runAlgorithmהשלימו את השיטה 

 צורך לבדוק קשירות(. הפלט של האלגוריתם הוא גרף מקשר של הקלט . 
 

תבצע מעבר על קשתות גרף הקלט ותוסיף חלק מהן לגרף הפלט. בכל שלב,  ()runAlgorithmהשיטה הדרכה: 
-ו uשל גרף הקלט לגרף הפלט נבדוק תחילה האם כבר קיים מסלול בין הקודקודים (u,v)כשנשקול האם להוסיף קשת 

v  בגרף הפלט. אם קיים מסלול כזה בגרף הפלט אז הוספת הקשת(u,v) לגרף הפלט תיצור בו מעגל. נוסיף לגרף הפלט
 רק במקרה שהיא לא יוצרת מעגל בגרף הפלט. (u,v)את הקשת 

 
ליצור מופע חדש של אובייקט מטיפוס  (u,v)יש לבצע מעבר על קשתות גרף הקלט ולכל קשת 

HasPathAlgorithm בעזרת הפקודה 
 GraphAlgorithm hpa = new HasPathAlgorithm(outputGraph,u,v)              

 .(u,v)האם להוסיף את הקשת  על מנת לבדוק hpa-ולהשתמש ב
 
 
 

158

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 12מתוך  10עמוד 
 

 נקודות( 25) 4 מספר שאלה
 אינן נתונות לכם.נלמדו בכיתה ובכל סעיפי שאלה זו אין להשתמש בשיטות מחלקה ש

 
 נקודות( 13: )סעיף א'

לכם  ותנתונ .( BinaryNodesמורכב מצמתים )ש ,(BinaryTreeבינארי )עץ  הנתונים במבנהנעסוק  בסעיף זה
 את השיטה BinaryNodeבמחלקה  ועליכם להשלים  BinaryNode -וBinaryTree  ותהמחלק

.String toString() 
 
 

 

public class BinaryTree { 

   protected BinaryNode root; 

 

   public BinaryTree() { 

      root = null; 

   } 

   public boolean isEmpty(){ 

      return root == null; 

   } 

   public String toString (){ 

      if(!isEmpty()) 

     return root.toString(); 

      else 

         return "Empty Tree"; 

   } 

} 

 
 

 ()toString. אם העץ אינו ריק היא קוראת לשיטה נתונה BinaryTreeבמחלקה  ()toStringהשיטה 
אותה תשלימו בסעיף זה. השיטה פועלת כך שאם נדפיס את המחרוזת שהיא מחזירה נקבל  BinaryNodeשבמחלקה 

עומק הקודקוד בעץ ואח"כ יודפס   dרווחים, כאשר  d*2שורת הדפסה אחת לכל קודקוד בעץ. בשורה זו יופיעו תחילה 
 . inorder)באותה השורה(  המידע שבקודקוד. הקודקודים יודפסו בסדר 

 
 ל קדקוד בעץ הוא מספר הקשתות במסלול משורש העץ עד אליו.תזכורת: עומק ש

 .0הוא  Fועומק הקודקוד   2הוא  Dעומק הקודקוד  בעמוד הבא באיור t1דוגמה: בעץ ל
 

 הדרכה: בסעיף זה מותר ומומלץ להשתמש בשיטת עזר פרטית. 
 
 

 בעמוד הבאוהמשך השאלה  דוגמאות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

public class BinaryNode { 

   protected Object data; 

   protected BinaryNode left; 

   protected BinaryNode right; 

  

   public BinaryNode(Object data){ 

  this.data = data; 

  left = null; 

  right = null; 

   } 

      

   public String toString(){ 

ל   ס'   //   

   } 

} 
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 :4לסעיף א' בשאלה  דוגמאות
 ()toStringבשורה הראשונה בטבלה מוצגים ארבעה עצים. בשורה השניה מופיעה הדפסת מחרוזת הפלט של שיטת 

 של כל אחד מהם.

 
 

 נקודות( 2:  )'בסעיף 

סדר לפי תווים  ומשווה Comparatorהמממשת את הממשק  CharacterComparatorנתונה לכם המחלקה 
 . Z' -ל 'A' בסעיף זה נניח שהתוים הם אותיות אנגליות גדולות בין  אלפבתי.

public class CharacterComparator implements Comparator{ 

  

  public int compare(Object o1, Object o2){ 

ל   ס'   //     

  } 

} 

 

מטיפוס  עצמיםהמשווה בין שני  compareאת השיטה  CharacterComparatorהשלימו במחלקה 
Character . 

 .ומייצגים אותיות אנגליות גדולות Characterכלומר ששני הפרמטרים הם עצמים מטיפוס  ,יש להניח שהקלט תקין
 הקוד קטע  :אותדוגמ

Comparator cc = new CharacterComparator() 

System.out.println(cc.compare('Z','A')); 

 .חיוביידפיס מספר שלם 
 הקוד קטע ו

System.out.println(cc.compare('A','Z')); 

 .שליליידפיס מספר שלם 
   . Characterלטיפוס  charבין הטיפוס המתבצעת בג'אווה השתמשנו בהמרה האוטומטית  אותשימו לב שבדוגמ

 
 

  המשך השאלה בעמוד הבא
 

t4 t3 t2 t1 

// the empty tree 

BinarySearchTree t4 = new                      

       

BinarySearchTree();                    
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 נקודות( 10: )'גסעיף 
 -ו  BinaryTreeמרחיבות את המחלקות BinarySearchNode  -ו  BinaryCharSearchTreeהמחלקות  

BinaryNode .בהתאמה 
 

אותיות  שהםCharacter עצמים מהטפוס  יםמכיל BinaryCharSearchTree הקודקודים בעצם מטיפוס
 .Comparatorלות. לעץ יש שדה מטפוס אנגליות גדו

כפי  הןוהשלימו את שיטותי בעיון BinarySearchNode  -ו BinaryCharSearchTreeקיראו את המחלקות 
  שמתואר בהמשך.

 

public class BinaryCharSearchTree extends BinaryTree{ 

 private Comparator dataComparator; 

  

     public BinaryCharSearchTree() { 

         super(); 

         dataComparator = new CharacterComparator(); 

     } 

 public void insert(Object toInsert) { 

ל   ס'   //    

 } 

} 

 
public class BinarySearchNode extends BinaryNode{ 

     private Comparator dataComparator; 

     

     public BinarySearchNode(Object data, Comparator dataComparator){ 

      super(data); 

          this.dataComparator = dataComparator; 

     } 

 public void insert(Object toInsert) { 

ל   ס'   //    

 } 

} 
 

 את השיטה BinarySearchNode -ו BinaryCharSearchTree חלקות המכל אחת השלימו ב
 void insert(Object toString). 

לעץ במקום המתאים לו על פי השדה  וומכניסות אות  Characterמקבלות עצם מטפוסשתי השיטות 
dataComparator . 

 
 :הנחיות
 הפקודה  ,כל עצם יכול להמצא בעץ פעם אחת בלבד. אם עצם כבר נמצא בעץinsert  .לא תשנה את העץ 

  במחלקהBinaryCharSearchTree של השיטה  אין להניח כל הנחות על הפרמטרinsert ואם הוא אינו ,
 :בהתאם לתבנית בדפי התשובותה גמתאים יש לזרוק חרי

o  הפרמטר אינו מטיפוס  אםCharacter  תיזרק חריגתClassCastException. 
o הפרמטר מטיפוס  אםCharacter  אות אנגלית גדולה בין ומייצג תו שאינו 'A' ל- 'Z   תיזרק חריגת

IllegalArgumentException. 

  במחלקהBinarySearchNode לפרמטר של השיטה  קלט תקין להניח ישinsert . 

 

 בהצלחה!
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 ' אמועד 
 
 
 
 
 
 

 

 

 אנא ִקראו היטב את הההוראות שלהלן:

 

 פתרון לכתוב ניתן, אחרת מצוין לא בהןש בשאלות. שאלות. ענו על כל השאלות 4זה  במבחן ·

 .לבחירתכם, רקורסיבי שאינו פתרון או רקורסיבי

טיוטה, והיא  היא מחברת . המחברת שקיבלתםבדפי התשובות בלבדִרשמו את תשובותיכם  ·

. כל שאר החומר את דף התשובות בסיום הבחינה נשמור אך ורק לא תימסר כלל לבדיקה.

 יועבר לגריסה.

 סגנון וכתיבה ברורה ,יעילותהקוד. מאידך,  לנכונותהחשיבות העליונה היא  שימו לב: ·

חשובים גם הם, ולכן תשובה יעילה ומסוגננת תזכה בציון גבוה יותר. הקפידו על אינדנטציה 

 (הזחה או הזזת שורות) נכונה.

אתם רשאים לרשום  .אתם נבחנים על כתיבת הקוד עצמו. אינכם חייבים לרשום הערות ·

בדף  הנתון לתשובה אך אלו לא ישפיעו על הציון. בכל מקרה אין לחרוג מהמקום ,הערות

 .התשובות

 גם  מסורבלות או ארוכות מדי לא יזכו בניקוד מלא. הקפידו על כתב יד ברור. תשובות ·

מומלץ לכתוב פתרון לשאלה  לא יזכו בניקוד מלא. תשובות לא קריאות או קשות לפיענוח

 קודם כל במחברת הטיוטה, ורק לאחר מכן להעתיק פתרון נקי לדף התשובות.

 ר אלא אם רשום במפורש שמותר.אין להוסיף פונקציות עז ·

לפתרונה. אם יש שאלה לפני שניגשים סעיפים במומלץ לקרוא את כל הבשאלה רבת סעיפים,  ·

סעיף בשאלה המסתמך על סעיף אחר, מותר להשתמש בו גם אם לא פתרתם את הסעיף 

 האחר.

 הקפידו לרשום בכל דפי התשובות את מספר הנבחן ואת מספר החדר שבו אתם נבחנים. ·

כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" (במקום תשובה)  שלםאינכם יודעים את התשובה לסעיף אם  ·

היא לכל  תמניקוד הסעיף (מעוגל מטה). אם רשום "לא יודע/ת", ההתייחסו 20%-ותזכו ב

   הסעיף.

רק אם השימוש בהם ימנע שגיאה. בכל מקרה אחר יש   || ,&&יש להשתמש באופרטורים  ·

 .| ,&להשתמש באופרטורים 

 .(בפונקציה/שיטה) יותר מפעם אחת returnבתשובותיכם מותר להשתמש בפקודת  ·

  8.2.2018תאריך הבחינה: 

 פרופ' מיכאל קודיש :  יםהמרצ םש
 דר' חן קיסר                           
 גב' מיכל שמש                           

 
 מבוא למדעי המחשבשם הקורס: 

 202-1-1011 מספר הקורס:

 א''   מועד:  אסמסטר:     2018שנה:  

 שלוש שעות משך הבחינה:

 אסור חומר עזר: 
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 10מתוך  2עמוד 

 

 נקודות) 25(  1 מספר שאלה

 .… ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1סדרת פיבונאצ'י היא הסדרה הבאה: 

ד. החל מהאיבר , שווים לאח1-והאיבר ה 0-שני האיברים הראשונים (המודגשים) בסדרה, שהם האיבר ה
 איבר שווה לסכום שני האיברים הקודמים לו בסדרה.כל  2-ה

 .fib(n) -בסדרה ב n-נסמן את האיבר ה

 נקודות)  2(משימת חימום  - סעיף א
 

  הרקורסיביתהפונקציה השלימו בדף התשובות את הגדרת 

public static int fib(int n) 

 בסדרה.  n-ומחזירה את האיבר ה nשלילי -המקבלת מספר אי
�יש להניח שהקלט תקין. כלומר  ≥ 0. 

 

 נקודות)  01( סעיף ב
 

 הרקורסיביתהפונקציה השלימו בדף התשובות את הגדרת 

public static int fibCount1(int n, int k)  

≤  -כך ש k-ו nהמקבלת שני מספרים  0 ≥ n ומחזירה את מספר הקריאות המתבצעות ל- fib(k) 

למשל, במהלך  .סעיף א'שכתבתם ב fib(n)הקריאה לפונקציה הרקורסיבית במהלך החישוב של 

ובדיוק שלוש  fib(5), יש בדיוק קריאה אחת לפונקציה fib(5)החישוב של הקריאה לפונקציה 

 .fib(2)קריאות לפונקציה 
 

 הבא:דוגמה: הפלט של קטע הקוד 
System.out.println(fibCount1(5,5)); 

System.out.println(fibCount1(5,2)); 

System.out.println(fibCount1(6,4)); 

System.out.println(fibCount1(1,0)); 

System.out.println(fibCount1(0,0)); 

 הוא
1 

3 

2 

0 

1 

≤ יש להניח שהקלט תקין. כלומר  0 ≥ n. 
 

 נקודות) 31( סעיף ג
 

ים.  , מבצעת חישובים חוזר'הפונקציה הרקורסיבית שכתבתם בסעיף ב', כמו הפונקציה שכתבתם בסעיף א
 הפונקציההשלימו בדף התשובות את הגדרת 

public static int fibCount2(int n, int k)  
 

≤  -כך ש k-ו nהמקבלת שני מספרים  0 ≥ n ומחזירה את מספר הקריאות המתבצעות ל- fib(k) 

 fibCount2 ש באופן ,סעיף א'שכתבתם ב fib(n)הקריאה לפונקציה הרקורסיבית במהלך החישוב של 
 .חישובים מיותרים תמבצע האינ

 
  אחת. רקורסיביתת עזר ילכתוב פונקצי יש: ת חובההדרכ

≤ יש להניח שהקלט תקין. כלומר  0 ≥ n. 
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  נקודות) 25( 2מספר  שאלה

 
בארבעת הסעיפים של שאלה זו אתם נדרשים להשלים את הקוד של המחלקה 

CircularQueue<T>  (ראו פירוט להלן), אשר מממשת את הממשקQueue<T>  תור של)

 ). Tפוס יאיברים מהט

. המחלקה <Link<Tהמחלקה מייצגת תור על ידי שרשרת מעגלית של חוליות, שהן עצמים מהמחלקה 

Link<T>  היא מחלקה פנימית במחלקהCircularQueue<T>  .(ראו פירוט למטה) 
 ), כל חוליה בתור מצביעה על החוליה הבאה.LinkedListלרשימה משורשרת ( בדומה
לרשימה משורשרת, החוליה האחרונה (שמכילה את האיבר האחרון בתור), מצביעה על החוליה בניגוד 

 הראשונה (שמכילה את האיבר הראשון בתור). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 המשך השאלה בעמוד הבא

public class CircularQueue <T> implements Queue<T>{  

   private Link<T> last; 

 

   public CircularQueue() { 

      last = null; 

   } 

   public boolean isEmpty() { 

את הגדרת השיטה בסעיף א ימוהשל //       

   } 

   public T peek() { 

באת הגדרת השיטה בסעיף  ימוהשל //       

   } 

   public void enqueue(T element) { 

גאת הגדרת השיטה בסעיף  ימוהשל //       

   } 

   public T dequeue() { 

דאת הגדרת השיטה בסעיף  ימוהשל //       

   } 

 

   private static class Link<T> { 

     private T data; 

     private Link<T> next; 

 

     public Link(T data, Link<T> next){ 

        this.data = data;  this.next = next; } 

 

     public Link(T data){ this(data, null); } 

 

     public Link<T> getNext(){ return next; } 

 

     public void setNext(Link<T> next){ this.next = next; } 

     

     public T getData(){ return data; } 

 

  }// end of class Link 
}// end of class CircularQueue        
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   הנחיות:

   private Link<T> lastיש שדה יחיד    <CircularQueue<Tלמחלקה  ·

 המצביע על החוליה המכילה את האיבר האחרון בתור.  

 בנאי יחיד והוא נתון לכם. אין להוסיף בנאים נוספים. <CircularQueue<Tבמחלקה  ·

 .  nullהוא  lastאם התור ריק, אז ערך השדה  ·

ך הוא מצביע לחוליה שמכילה את האיבר הזה, והער lastאם בתור יש איבר יחיד, אז ערך השדה  ·

extlast.n  שווה לערךlast   .(החוליה מצביעה על עצמה) 

הוא מצביע לחוליה שמכילה את  lastאם בתור יש מספר איברים (יותר מאחד), אז ערך השדה  ·

חוליה שמכילה את האיבר הראשון למצביע הוא  last.nextהאיבר האחרון שבתור, והערך 

 שבתור. 

  נקודות) 2( סעיף א
 הגדרת השיטה  השלימו בדף התשובות את

public boolean isEmpty()  

 אחרת. false-אם התור ריק ו trueזירה המח
 

  נקודות) 3( בסעיף 
 הגדרת השיטה  השלימו בדף התשובות את

public T peek()  

 המחזירה את האיבר הנמצא בראש התור, אם קיים כזה, אחרת נזרקת חריגה.
 

  נקודות) 10( גסעיף 
 השלימו בדף התשובות את הגדרת השיטה 

public void enqueue(T element)  

 לזנב התור (לסוף התור). elementכניסה את האיבר המ
 

  נקודות) 10( דסעיף 
 הגדרת השיטה  התשובות את השלימו בדף

public T dequeue()  

 .נזרקת חריגה ו. אם התור ריקאת האיבר הנמצא בראש ומחזירה מהתור מוציאהשיטה זו 
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 נקודות) 25( 3 מספר שאלה

 :איטרטור מחלקה המממשת הסעיפים של שאלה זו אתם נדרשים לכתוב תבארבע

public class IntegerIterator implements  

                                   Iterator<Integer>{...} 

 

את  ההיא מחזיר  ()nextהשקוראים לשיטבכל פעם  .האיטרטור מקבל רשימה של מספריםבנאי 
 . לפי סדר המיון מקטן לגדולהמספרים ברשימה מבין  המספר הבא

 , אם נריץ את קטע הקוד הבא:לדוגמה

List<Integer> list = new MysteryList<>(); 

list.add(3); list.add(4); list.add(5); list.add(6);  

list.add(0); list.add(1); list.add(4); list.add(2); 

     Iterator<Integer> iter = new IntegerIterator(list); 

     while (iter.hasNext()) 

          System.out.print(iter.next() + " "); 

     } 

     System.out.println(); 

 

>תכיל את האיברים:  listהרשימה  3,4,5,6,0,1,4,2  :למסךתודפס , והשורה הבאה <

 0 1 2 3 4 4 5 6  

שמחלקה זו מממשת את  הוא <MysteryList<Tכל מה שאתם צריכים לדעת על המחלקה 

  .ריקה ושהבנאי שלה (ללא פרמטרים) מייצר רשימה <List<Tהממשק 
      

 :יש שני שדות למחלקה אותה תשלימו

 המיועד להכיל את איברי הרשימה הנתונה.  Integer[] elementsמערך  ·

 רים כבר הוחזרו על ידי האיטרטור.שמציין כמה איב int indexמספר  ·

 אין להוסיף שדות נוספים. 
 

שיטה פרטית    IntegerIteratorבנוסף לשיטות של הממשק יש למחלקה 

findMinIndex  שמתוארת בהמשך. בסך הכל יש במחלקה בנאי אחד ושלוש שיטות. אין להוסיף
 .אים ושיטותבנשדות, 

 .Iterator -ו List הממשקים בשיטות של ו , בשיטות המחלקהרק מותר להשתמש 

להשלים את קטעי הקוד החסרים בדפי היא לפניכם קוד חלקי של המחלקה. משימתכם בשאלה זו 
 התשובות. 

    

 

 

   השאלה בעמוד הבא המשך
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 public class IntegerIterator implements Iterator<Integer>{ 

        private Integer[] elements; 

        private int index; 
 

        public IntegerIterator(List<Integer> list){ 

 השלימו את הגדרת הבנאי בסעיף א //   

        } 

 

        public boolean hasNext() { 

 השלימו את הגדרת השיטה בסעיף ב //   

        }     

        private static int findMinIndex(Integer[] arr, int i){ 

  השלימו את הגדרת פונקציית העזר בסעיף ג //   

   } 

        public Integer next() { 

ה בסעיף דהשלימו את הגדרת השיט //     

        } 

 } 

 נקודות)  8( סעיף א
 

 של מספרים  listהשלימו בדף התשובות את הגדרת בנאי המחלקה אשר מקבל רשימה 
public IntegerIterator(List<Integer> list) 

 .listאין למיין את הרשימה  ·

 .nullיזרוק חריגת זמן ריצה אם יקבל כקלט  הבנאי ·

 נקודות)  5( סעיף ב
 

 .()public boolean hasNext בדף התשובות את הגדרת השיטההשלימו 

 

 נקודות)  5( סעיף ג
 

 הגדרת הפונקציה הבאה השלימו בדף התשובות את 
private static int findMinIndex(Integer[] arr, int i) 

 

 סקבמערך החל מהאינד(כלשהו) של איבר מינימלי  אינדקס, ומחזירה iומספר  arrאשר מקבלת מערך 

i  (כולל) .ועד לסוף המערך 
 כך למשל אם המערך הוא:

Integer[] arr = {3, 4, 0, 6, 5, 1, 4, 1} 

 הקריאות 

int r = findMinIndex(arr, 0) ; 

int j = findMinIndex(arr, 2) ; 

int k = findMinIndex(arr, 3) ; 

 .7או את הערך  5הערך את  k במשתנה, ו2את הערך  j -וr יציבו במשתנים 
 

), 0, המערך אינו ריק (אורכו גדול מ nullאינו   arrיש להניח שהקלט תקין: המערךבסעיף זה 

 הוא אינדקס של איבר במערך. iוהאינדקס 
 

 נקודות)  10( סעיף ד
 

 .()public Integer nextהגדרת השיטה השלימו בדף התשובות את 
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 נקודות) 25( 4 מספר שאלה

 .מסתמכים האחד על השניהסעיפים אינם בשאלה זו 
 

 בדף התשובות את השיטהעליכם להשלים  בסעיף זה  נקודות) 10( אסעיף 
public boolean equals(Object other) 

 Graph. הממשק Graph) המממשת את הממשק בהמשך(נתונה   AbstractGraphבמחלקה 

 .גרף לא מכוון וללא קשתות עצמיות מתאר
 

 

 

 

 

 

 

 

שני  .Objectדורסת את השיטה המתאימה במחלקה  equals(Object other)השיטה 
 גרפים מוגדרים כשווים אם יש להם את אותו מספר הקודקודים וקבוצות הקשתות שלהם שוות.

(לא  G4 -(קבוצת קשתות לא שווה) ו G3ושונה מהגרפים  G2שווה לגרף  G1הגרף  בתמונה לדוגמה:
  אותו מספר קודקודים).

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  המשך השאלה בעמוד הבא

 

public abstract class AbstractGraph implements Graph { 
 

  final private int nVertices; 

  public AbstractGraph(int nVertices) { 

       this.nVertices = nVertices; 

  } 

  public boolean equals(Object other) { 

א השלימו את הגדרת השיטה בסעיף //        

  } 

//צורך להשליםן שיטות שונות של הממשק שאי  

} 
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  קודות)נ 15( בסעיף 
 

המרחיבה את HasCycleAlgorithm בסעיף זה עליכם להשלים בדפי התשובות את המחלקה 

 ()Object runAlgorithmהשיטה . GraphAlgorithmהמחלקה האבסטרקטית 

הנחיות לכתיבת שיטה זו  מעגל (אחד לפחות).הקלט אם ורק אם יש בגרף  trueמחזירה  במחלקה זו
 נתונות להלן:

 הנחיות עבור סעיף ב:

שני קודקודים עוקבים  ביןקודקודים לפחות, כך ש שלושהבעלת  ,סדרת קודקודים ואה מעגלהגדרה: 
קשת, וגם כך שיש קשת בין הקודקוד הראשון בסדרה  ישבסדרה 

 והקודקוד האחרון בסדרה.

,0〉לדוגמה: בגרף שבתמונה יש מעגל  1, 2〉.  

 

גרף  HasCycleAlgorithmשל המחלקה  ()runAlgorithmבסיום ריצת השיטה  §

 הקלט חייב להישאר כפי שהיה בתחילת הריצה. 

אין להשתמש בבנאי של מחלקה היורשת את  ()runAlgorithmבשיטה  §

AbstractGraph. 

 להזכירכם, אין אפשרות להגשים עצם ממחלקה אבסטרקטית. §

 
 

 המשך השאלה בעמוד הבא
 
  

public abstract class GraphAlgorithm { 

  protected Graph input ; 

  

  public GraphAlgorithm(Graph input) { 

 this.input = input ; 

  }  

  abstract public Object runAlgorithm() ; 

} 

public class HasCycleAlgorithm extends GraphAlgorithm { 

   

  public HasCycleAlgorithm(Graph input){ 

 super(input); 

  }                 

           

  public Object runAlgorithm(){ 

 HasPathAlgorithm hasPathAlgo; // מוצג בהמשך השאלה 

     boolean output; 

את הגדרת שיטה זו בסעיף ב //ם עליכם להשלי   

     return output;  

  } 

} 
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ידוע אך אופן המימוש של המחלקה אינו ידוע.  . HasPathAlgorithmמחלקה נתונה לכם ה §
 כי: 

האבסטרקטית מרחיבה את המחלקה   HasPathAlgorithmא. המחלקה 

GraphAlgorithm  ויש לה שני שדותu int  ו- int v רף המייצגים שני קודקודים בג
 ).בהמשך הנתונ המחלקה(

 למחלקה זו בנאי יחידב. 
 public HasPathAlgorithm(Graph input, int u, int v)     

 ותאותם בשד, ומציב המייצגים קודקודים v -ו u, שני מספרים מקבל, בנוסף לגרף הקלטה
 .המתאימים

אם ורק אם קיים בגרף הקלט מסלול  trueמחזירה במחלקה זו  ()runAlgorithmהשיטה ג. 

 . v -ו u בין שני הקודקודים

אינה משנה את גרף   HasPathAlgorithmמחלקה של ה ()runAlgorithmשיטה ד. ה
 .הקלט

  .(בעמוד הבא) Edgeנתונה לכם המחלקה  §

  המשך השאלה בעמוד הבא
 

  

public class HasPathAlgorithm extends GraphAlgorithm { 
 

  private int u, v; 

 

  public HasPathAlgorithm(Graph input, int u, int v){ 

 super(input); 

 this.u = u; 

 this.v = v; 

  }                           

  public Object runAlgorithm(){ 

 מימוש השיטה אינו רלוונטי לפתרון שאלה זו // 

  } 

} 
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 בהצלחה!

public class Edge { 

      

    protected int left  ; 

    protected int right ; 

      

    public Edge(int left, int right) { 

        this.left  = left  ; 

        this.right = right ; 

    } 

 

    public int getLeft() { 

        return left; 

     

    public int getRight() { 

        return right; 

    } 

 

    public boolean equals(Object other) { 

  // Edge הוא עצם מטיפוס  otherאם  trueשיטה זו מחזירה ערך       

 (בסדר כלשהו) //   thisשלו שווים לאלו של  right-ו leftשהשדות   

    } 

 עוד שיטות שאינן רלוונטיות לשאלה זו // 
} 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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