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מודלים חישוביים "מבחן  בל  דוגמאפתרון
  372.1.2306"  ואלגוריתמים
      22/08/09    'מועד א

  
  ר אריאל פלנר"ד:           מרצה

  עוז קרון מר    :      מתרגל                     
  שלוש שעות:    משך המבחן                     

  
  ) נקודות36(חובה שאלות : חלק א

    
                                

  )נקודה וחצי לסעיף,  נקודות9( ) 1   (       
  

A  ו B בהן בעיות NPC . Cהיא בעיה ב NP . טענות 6לפניכם.  
  

1. A לו ניתנת לרדוקציה פולינומיאליתB וגם  Bניתנת לרדוקציה פולינומיאלית לA  
יאלית ניתנת לרדוקציה פולינומ Bאו ש B ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית לA ש או .2

  )אבל לא שתיהן (Aל
  P בA אז גם P בCאם  .3
 P בB אז גם P בCאם  .4
 P בB אי אפשר להסיק שגם   אבלP בC אז גם P בAאם  .5
  יש חסם תחתון אקספוננציאליC אז גם לAאם נמצא חסם תחתון אקספוננציאלי ל .6
  

  ).יש נכון במלואו, אין חצי נכון. (לכל סעיף כתבו האם הוא נכון או לא
  

  .שאר התשובות לא נכונות,  בלבד1ונה היא תשובה התשובה הנכ
          
  .לא כדאי לנחש.  וחציעל תשובה לא נכונה תורד נקודה: שימו לב

  
   נקודות27 )2(

  
  

  בו כל קודקוד ) לא מכוון, עם מספר זוגי של קודקודים(הוא גרף דו צדדי " ישר"גרף דו צדדי 
  : למשל.  מחובר בדיוק בצלע אחת
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  )לכל קודקוד יש משקל (הקודקודיםעל עם משקלים ממשיים   G" ישר"גרף דו צדדי תון נ

   כל קודקוד חייב להיות בקבוצה אחת(תי קבוצות הצמתים לשכל  האם קיימת חלוקה של  
  כך שסכומי משקלי ) ין קודקודי הקבוצהקשתות ב אין ( שהן בלתי תלויות) בשנייהאו 

  קבוצה יכולה להכיל קודקודים משני , שימו לב (?שוויםהצמתים של שתי הקבוצות 
  .)ובלבד שאין בניהם צלעות, הצדדים

  
  ). NPC היא  Number-Partitioningבעיית : רמז  (NPCהוכיחו שהבעיה ב

  
  :פתרון

 יש לעבור על הקודקודים ולבדוק שאכן אין שניים קשורים שנמצאים באותה – NPלהוכיח ב 
את כל המעבר ניתן לבצע כגודל קבוצת , קבוצות שוות בסכומןהקבוצה ולבדוק כמובן ששתי ה

 V של Oלכן  , ) גרף זוגי–ל הוא כמספר הקודקודים "שבמקרה הנ(מספר הצלעות + הקודקודים 
  'וזמן פולי

  יש שתי אפשרויות פתרון, רדוקציה מן הבעיה הנתונה,  :NPCלהוכיח שב 
ונחבר אותו , ל של איברניצור מכל איבר את הקודקוד המתאים בגרף עם המשק )1

 שערכו יהיה אפס) חדש(לאיבר אחר
אבל נחבר לאיבר חדש שסכומו הוא השלילה של האיבר , כנל כמו פתרון קודם )2

 הנוכחי
' סכום האיברים וכו, זוגי, כל האנשים שעשו דברים כמו אי זוגי, אין עוד פתרונות )3

 .לא נכון', וכו
אך היו , לא הורדתי על זה לרוב, תלאחר מכן נשאר להוכיח כי אכן הרדוקציה חוקי

זה מתאים , או דברים כאלו" אז יהיה בגרף, יש קבוצה חוקית"הרבה תשובות בסגנון 
  .לכל בניה שהיא בעולם וזה בכלל לא הוכחה חוקית או מספקת

  :יש לרשום הסבר מפורט ונכון
ית פתרון זה הוא חלוקה לשתי קבוצות של הבעיה המקור, בהנתן פתרון לאחר הבניה

האפסים לא מוסיפים דבר , )ניקח לדוגמא את הבנייה עם האפסים פה(, ופתרון חוקי
, כלומר לא הוספנו שום איבר חדש או משהו כזה, לסכום המקורי או לאיברים המקוריים

לכן , לכן כל פרמוטציה שלהם ניתנת לבחירה, כמו כן כל האיברים לא מחוברים בינהים
 הקבוצות שיש בקבוצה המקורית שיתנו שני סכומים ניתן לבחור בדיוק את אותן שתי

ככה שכל האפסים מקבוצה אחת , לאחר מכן נצרף את האפסים, הזהים בערכם
בעלי קשת ) קודקודים(כלומר אין שני איברים, ולהפך, שקיבלנו יתווספו לקבוצה השניה

ן פחות האפסים הוא בדיוק פתרו, והפתרון שקיבלנו לחלוקה לשתי קבוצות, בינהים
  .חוקי לבעיה המקורית
, כפי שאמרנו, אין לבנייה שלנו, אם אין פתרון לבעיה המקורית: צד שני של ההוכחה

ולכן אין בעיה שהוספנו מספר חדש , לכן לא שינינו בעצם כלום, הוספנו אך ורק אפסים
  .משהו" הרס"שאולי שינה את הסכומים או 
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  ) נקודות לשאלה16 ()     7-3 ( השאלות5 מתוך 4ענו על  : חלק ב
  
  

)3(  
  
  

  ) במחרוזתa הכוונה מספר הL={w € {a,b}* : Na(w)=Nb(w)}) Na:  נתונה השפה
 

  . אם היא לא הוכיחו שלא. י מתאיםאם היא רגולרית הראו ביטוי רגולר
  .רת הקשרמתאים או הסבירו מדוע היא לא חסתנו דקדוק , אם השפה חסרת הקשר

  
  :פתרון

  
וזאתי שפה שאיננה רגולרית על פי מה , anbn  ונקבל את השפה, *a*bנבצע חיתוך עם השפה 

, כוכב קליני, שרשור, חיתוך, יש סגירות שפות רגולריות תחת איחוד: הערה(שלמדנו וראינו 
  )ומשלים

  :דקדוק מתאים
S-> SS | aSb | bSa | � 

  
 

                       )4(  
  
  
  

  .הגדירו את בעיית העצירה
  .נת לפתרוןהוכיחו שהיא אינה נית

 
  :פתרון

  " כשהיא נתקעה-האם ניתן לדעת כשהיא עצרה או להפך , בהנתן תוכנית"
 : למימוש ניתנת בלתי העצירה בעיית כי הוכחה

 או נתקעת היא אם להגיד יכול תוכנית בהינתן אשר' אלגו לממש ניתן לא כלומר(
 חלק לא רייס משפט (רייס משפט של פרטי מקרה זה כי לב נשיב -) מסתיימת
 ).הקורס מחומר
 נתקעת התוכנית האם לנו ואומרת, אחרת תוכנית מקבלת אשר תוכנית P תהיה

)bad (חוקית בצורה מסתיימת או) good.( 
 והיא שהיא כל A תוכנית תקבל היא, P ב שתשתמש Q - חדשה תוכנית נגדיר
 להריץ מנסה כשהיא נתקעה או נעצרת התוכנית אם ולבדוק P את להריץ תנסה

A לע A ההפך בדיוק ותעשה. 

4

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Rectangle

maagar
Rectangle



 תכנס Q אזי - GOOD אמרה P ו P את והריצה A תוכנית קיבלה Q אם כלומר
 Q אזי, A על BAD החזירה P, אחרת, )ושוב שוב עצמה תריץ (סופית אין ללולאה
 .חוקי ותסתיים תעצור
 ש תשובה כל בעצם, שלנו לסתירה ונגיע) עצמה על נריץ (Q על Q את נריץ כעת

P  לא וגם נכונה גם יהתה תגיד! 
 .נעצרת לא רואים שאנו כפי אלו במקרים Q אך, נעצרת Q כי תגיד P אם
 .נעצרת כן Q ש הרי, נעצרת לא Q כי אומרת P ואם
 

 סיכוי שום P ל אין, סתירה של למצב הגענו, זה על נסתכל שלא ואיך, מקרה בכל
 .פתירה לא העצירה בעיית כלומר, Q של פלט לחזות

 
 

  
  )5(   
  
   

  ?מה יהיה זמן הריצה. נניח שבבעיית הבחירה החלפנו את החמישיות בשלשות  )א
  .כתבו במדויק את זמן הריצה והסבירו כיצד הוא חושב

 ?מה יהיה זמן הריצה. נניח שבבעיית הבחירה החלפנו את החמישיות בשביעיות  )ב
  .כתבו במדויק את זמן הריצה והסבירו כיצד הוא חושב

  ? מה ניתן להסיק מכך  )ג
  
  
  ).5אותו עיקרון של החלוקה ל (יש בתרגולים ' ב+ ' א :תרוןפ

יקרה כאשר החלוקה , N של O שווה ל Oש , זמן הריצה הטוב ביותר לראשונה) סעיף ג
  .NLOGN תתן תוצאה רעה יותר של 5כל חלוקה אחרת נמוכה מ . 5תהיה חלוקה ל 

אך בעלי , N של Oכן זמן של נקבל גם '  וכו9 או 7 ואי זוגיים כמו 5עבור מספרים גדולים מ 
  .5לכן עדיף לחלק ל, קבועים רעים יותר

  
  
  
  

 )6 (  
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  .c ל aנדרש אלגוריתם שימצא את המסלול הקצר ביותר מ . נתון הגרף שבציור
לכל אחד מהאלגוריתמים המוצעים ציינו האם הוא .  אלגוריתמיםשניסטודנט בקורס הציע 

  .משימה ונמקו בקצרהיצליח ב
  
  
לאחר מכן בשלב הבא יצא החוצה ולא , 4- יעודכן בהתחלה ל C,  לא יפעל– Dijkstra) א

  . שיש בגרף והוא קצר יותר5-יעודכן עם מסלול של 
  
 .יש בעיה עם מעגל שלילי, אין בעיה עם צלעות שליליות,  יפעל– Bellman Ford) ב
  
נניח שאנחנו רוצים למצוא את ) .  בדיוק זה שבציורלא גרף כללי אלא(ל "בהינתן הגרף הנ) ג

איך ניתן לפתור בעיה זו בעזרת ). שסכום הצלעות הגדול ביותר(המסלול הארוך ביותר 
  . Dijkstraהאלגורתם של 

  
לאחר שמצא , כעת ימצא מסלול הכי ארוך, ולאחר מכן נריץ האלגו, 1-נכפיל כל הצלעות ב 

  .ור לגרוף המקורי ותשובות המתאימות לגרף המקוריעל מנת לחז, 1-נכפיל שוב הכל ב 
  
 יש מספר דרכים לפתור כמו הוספת – Bellman Ford אבל בעזרת 'אותה שאלה כמו בג) ד

 ולהריץ את בלמן פורד 1-הפתרון הכי פשוט יהיה לכפול ב , )'רלוונטי גם לסעיף ג(משקלים 
  .ולפעול בדומה לסעיף הקודם

  
  

)7 (  
  
  

שקולה למכונת טיורינג רגילה שהיא אין , יורינג אין סופית מצד אחדהוכיחו שמכונת ט
ניתנת לסימולציה במכונה , יש להראות שכל פעולה במכונה הרגילה. (סופית משני הצדדים

  )המוגבלת יותר וכן לכיוון השני
  

  :פתרון
יכול להיות שיש (יש שתי אפשרויות פתרון שאני מכיר , בלי להכנס לכל הפרטים הקטנים

כי ברור שמכונה אין סופית משני צדדים חזקה כמו , צד אחד הוא פשוט, )ף יותר נכונותא
  ).פשוט לא נשתמש בצד אחד(מכונה אין סופית מצד אחד 

אין בעיה במכונה , כעת כל פעם שזזים ימינה, נעתיק הקלט לסרט החד צדדי שלנו: צד שני
  . בעיהכאשר נשארים במקום כמובן שאין, החדשה גם כן נזוז ככה

a

b

c

-2

-4 

-3
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ב"מודלים חישוביים ואלגוריתמים"    מבחן
372.1.2306  

    2/7/12    'מועד א
  

  ד"ר אריאל פלנרמרצה:           
  גוני שרוןמר     :      מתרגל                     
  משך המבחן:    שלוש שעות                     

  
  ו.בשלמות  יש לענות על חלק א'

  שאלות בחלק ב'. 5מתוך  4ל עיש לענות בנוסף 
ניתן לענות על שאלת הבונוס בנוסף לשאלות מחלק ב. (היא 

  תשמש כמגן)
  לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים. ןיינתניקוד 

  
  נקודות 32 (חובה) חלק א'

  
  נקודות) 24,   1ה (שאל

  
  CNF-4פסוק לוגי מהצורה  :הגדירו את המושג  )א

 CNF-SAT-4הגדירו את בעיית ההכרעה   )ב

  CNF-4קלט: פסוק לוגי מהצורה 

אם קיימת לפחות השמה אחת למשתנים כך שהפסוק  Trueפלט: 

  אחרת. Falseהנתון יהיה אמת. 

 NPC שייכת ל CNF-SAT-4הוכיחו הוכחה מלאה ש  )ג

  – NP: הבעיה ב .1

  (כמקרה פרטי) NPב  CNF-SAT-4גם  NPב  SATכיוון ש 

  בחירת בעיה:  .2

  .CNF-SAT-3נבצע רדוקציה מבעיית 

  .  טרנספורמציה:3
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נבחר שרירותית איבר אחד מכל פסוקית ונוסיף שיכפול שלו לפסוקית 
  ליטרלים. 4כך יתקבלו פסוקיות עם 

 :הוכחת נכונות .4

שיכפול ערך בפסוקית לא משנה את קבוצת ההשמות שהיא 

והאיבר המקורי מקבלים השמה זהה  מקבלת. כיוון שהשיכפול
השפעתם על נכונות הביטוי זהה. כיוון שקבוצת ההשמות 
האפשריות לכל פסוקית זהה גם קבוצת ההשמות של הביטוי המלא 

 זהה.

 :הטרנספורמציה פולינומיאלית .5

עבור כל פסוקית נוסיף ליטרל נוסף. סה"כ לינארי במספר 
  הפסוקיות.

 

-K-CNF ש  מתקיים K ≥ 3בור הוכיחו עבור המקרה הכללי שע   )ד

SAT שייכת לNPC  כאן מספיקה טענה כללית על) .K אבל לא צריך ,

 הוכחה מלאה הכוללת את כל חמשת השלבים.) 

ההוכחה זהה להוכחה בסעיף הקודם אלא שכעת במקום להוסיף 

  שיכפולים. Kשיכפול אחד של אחד הליטרלים נוסיף 

 
  

  
  
  
  
  

  נקודות)  8, 2(שאלה  
  

-ומ b-ל a-קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ. NPכולם ב  a,b,cבעיות  3נתונות 

b ל-c .  
  

תשובה לפניכם ארבעה הגידים. עבור כל אחד רשמו האם הוא נכון או לא נכון. 
סעיף ללא תשובה יקבל אפס  ).-2, תשובה לא נכונה מורידה (+)2( נכונה מזכה ב

נא לכתוב במחברת  תשובה נכונה אם היא בהכרח נכונה (תמיד נכונה). נקודות.
  שבחרתם. ותאת התשוב

39

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  

  לא נכון נכון         (אם ורק אם) c	NP	C-∈						�					a	NP	C-∈  .א

  לא נכון        נכון   Pc	∈						�						P	∈	a  .ב
  

  לא נכון       נכון   c-ל a-קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ   .ג

  לא נכוןנכון         c	∈	P							�							P	=	NP  .ד
  

 

  נקודות) 86(  חלק ב'
  

   .נקודות לשאלה) 17( 4-8השאלות  5מתוך  4על בדיוק יש לענות 
  

  נקודות)  17, 3(שאלה 
  

}|2%2%{     נתונה השפה 
|

mnbaL
mn

 {a,b}מעל הא"ב  ==

 זוגי)  bזוגי אם ורק אם מספר ה a(כלומר מספר ה
 

 האם שפה זו רגולרית? 
(דטרמנסטי או לא דטרמנסטי) או ביטוי  אם השפה רגולרית הראו אוטומט

  .הוכיחו –. אם השפה אינה רגולרית עבורה רגולרי
  

  *aa*bb*+a(aa)*b(bb) :לפי הביטוי השפה רגולרית
  או לפי האוטומט הבא:
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   נקודות) 17, 4 (שאלה

  

 
 

ופכים אוטומט זה הראו שלב אחרי שלב כיצד ה. שבציור  NFAמטונתון האוט

תבצע לפי חייב להדקודים וביטול הקבכל שלב, יש לבטל קודקוד. לביטוי רגולרי. 
   .דיםודקונים את הקיסדר המספרים המצי

  מהו הביטוי הרגולרי שהתקבל?
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  נקודות)  17, 5(שאלה 
  

הוכיחו שמכונת טיורינג אינסופית משני צדדים שקולה למכונת טירוינג שהיא 
  מצד אחד אינסופית 

  
  הדרכה: יש להוכיח את שני הכיוונים.

 )בכיוון הקשה צריך להראות (לצייר) אילו מצבים התווספו לאוטומט(            
  
  
  

  כפי שהוצג בתרגול.
  
  
  
  
  
  
  

  נקודות)  17,  6(שאלה   
  

  .Tל  Sלמצוא מסלול קצר ביותר מ צריךנתון הגרף הממושקל הבא.   )א

  
לא יחזיר פתרון  BFSאלגוריתם תנו משקלות לצלעות כך שה )1

 .אך אלגוריתם דייקסטרה כן יחזיר פתרון אופטימלי אופטימלי

E1=3, E2=1, E3=1 

לא יחזיר פתרון  אלגוריתם דייקסטרהתנו משקלות לצלעות כך ש )2

 אופטימלי.

E1=2, E2=3, E3=-2  

 ?Floyd-Warshallכיצד ניתן לזהות מעגלים שליליים בעזרת אלגוריתם   )ב
אמ"ם מופיע ערך שלילי באלכסון המרכזי של המטריצת המוחזרת אז יש 

 מעגל שלילי מהקודקוד אותו מייצג הערך.

E1  

E3  

E2 
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  נקודות)  17,  7(שאלה   
  

  מוגדרת כדלהלן:    All pairs shortest paths(K)בעיית 

קודקודים). אנו רוצים  n(עבור גרף עם   L1=Wנתונה מטריצת משקלות 
מטריצה שבה יהיו המרחקים הקצרים ביותר כאשר בכל מסלול מותר לחשב 

  צלעות.  Kלכל היותר 
  

(כפי שלמדנו), הגדירו את הקלט ואת  ()extend   רשמו את הפונקציה  )א

 הפלט שלה.
 הוגדר בהרצאה.

 ופותרת את הבעיה שניתנה.  ()extendרשמו פונקציה המשתמשת ב  )ב

L=W 

For i  0 until k 

 L=extend(L,W) 

Return L 

 Kו nקציה של הריצה כפונמה זמן   )ג

K*n*n*n=O(K*n^3) 

 רשמו אלגוריתם המשתמש ברעיון של כפל מטריצות גם עבור בעיה זו.    )ד

L=W 

For i  0 until log(k) 

 L=extend(L,L) 

Return L 

  (כפי שהוגדר בזמן בחינה) 2הוא חזקה של  K* נכון כאשר 
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  עבור המקרה הכללי: (בונוס)

L' = W 

L = W 

K' = 1 

K'' = 1 

While(k' != k) 

 L' = W 

 K'' = 1 

 While(k' + k'' <= k) 

  L = extens(L,L') 

  L' = extend(L',L') 

  k' = k' + k'' 

  k'' = k'' + k'' 

 

Return L 

 Kו nמה זמן הריצה שלו  כפונקציה של   )ה

Log(K)*n*n*n=O(Log(K)*n^3) 
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  נקודות)  20, בונוס  רשות 8(שאלה 

 
שאלות  4על  שאלה זו תוכל להחליף כל שאלה אחרת מחלק ב. כלומר אם ענינם

  מחלק ב וגם על שאלה זו, ייבחרו ארבע התשובות עם הניקוד הגבוהה ביותר.
  

 קריטריונים הבאים:עבור ה UCSל DAבין בקצרה השוו   )א

 

1( Applicability 

DA – חייב לקבל תיאור מלא של כל הגרף  

UCS – .מקבל קודקוד יחיד. לא צריך את תיאור הגרף 

 דרישות הזכרון במהלך הריצה )2

DA – מהלך הריצה.כל שמירת כל הקודקודים בגרף ב  

UCS – .שמירת הקודקודים שגולו אך כל שכניהם טרם גולו 

 במהלך הריצהפעולות על תור העדיפויות  )3

DA – .כל קודקוד מוכנס לתור ומעודכן לפחות פעם אחת  

UCS –  כל קודקוד נגיש מוכנס לתור פעם אחת אך לא בהכרח

 יעודכן.

תור אם  ל תור העדיפיותעהשוו בין האלגוריתמים לגבי הפעולות   )ב

 יפיות ממומש בעזרת רשימה ממוינת. העד
בגלל אם התור ממומש כרשימה ממוינת אין הבדל בין זמני הריצה 

  לא משפיעה על מיון האיברים בעל ההשמה. שהוספת איברי 

 

מבנה נתונים יעיל לתור  כתב את מאמרו לפני שהמציאו Dijkstra  )ג

 ?DAעדיפיות. מה ניתן לשער בעזרת התשובה שכתבתם בבסעיף ב. לגבי 
  

התקבע  DAכיוון שלא היו הבדלים בזמני הריצה (במקרה הממוצע) 

כן משפיעים (כיוון שנאלץ  בספרות. בעת שימוש בערמה איברי 

 USCלחלחל ערכים דרכם). לאחר פיתוח מבנה הערמה קיים יתרון ל 

  במקרה הממוצע. 
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ב"מודלים חישוביים ואלגוריתמים"    מבחן
372.1.2306  

    1/8/12    'במועד 
  

  ד"ר אריאל פלנרמרצה:           
  גוני שרוןמר     :      מתרגל                     
  משך המבחן:    שלוש שעות                     

  
  ו.בשלמות  יש לענות על חלק א'

  (אין בחירה) שאלות בחלק ב'.ה 4ל עיש לענות 
בנוסף לשאלות מחלק ב. (היא  8ניתן לענות על שאלת הבונוס 

  תשמש כמגן)
  לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים. ןיינתניקוד 

  
  נקודות 32 (חובה) חלק א'

  
  נקודות) 24,   1ה (שאל

  
 subset-sumהגדירו את בעיית   .א

 NP-completeהוכיחו הוכחה מפורטת שהבעיה הנ"ל היא   .ב

הכל לפי מה שנלמד בכיתה וכתוב בספר. כל השלבים צריכים להיות תשובה: 
  .24/24נכונים. הרוב קיבלו פה 

  
  נקודות)  8, 2(שאלה  

  

בזמן ריצה של  clique נניח כי קיים אלגוריתם דטרמיניסטי הפותר את בעיית

O(n
4
  הוא מספר הקודקודים בגרף.  worst case. nב  (
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תשובה דים. עבור כל אחד רשמו האם הוא נכון או לא נכון. לפניכם ארבעה הגי
סעיף ללא תשובה יקבל אפס  ).-2, תשובה לא נכונה מורידה (+)2( נכונה מזכה ב

   שבחרתם. ותנא לכתוב במחברת את התשוב נקודות.
או נא לנמק את תשובותיכם. תשובות נכונות עם נימוקים לא נכונים  :שימו לב

 נקודות (וגם לא ירדו נקדות)לא יקבלו ללא נימוקים 
  

  (נכון)      (לא נכון)                                                         P=NPא.  
    

  תשובה: נכון. הסבר: די ברור
  

  vertex-coverל.  קיים אלגוריתם דטרמיניסטי ב

O(n( הרץ ב
4                   

  (נכון)      (לא נכון)
     

הרדוקציה שלמדנו בין הבעיות הללו לא מגדילה את הגרף תשובה: נכון. הסבר: 

  נשאר כחסם עליון. n^4). ולכן n^2(למרות שרצה ב
  
  

            CNF-SAT-3לדטרמיניסטי קיים אלגוריתם   .ג

O(nהרץ ב (  
4

  (נכון)      (לא נכון)                                   

שלמדנו בין הבעיות לא מגדילה את הקלט  רדוקציה תשובה: נכון. הסבר:   

  נשאר כחסם עליון. n^4). ולכן n^2(למרות שרצה ב
  

  ). clique(ולא על   COLOR-3ד. נניח כי השאלה היתה על בעיית   

    CNF-SAT-3קיים אלגוריתם דטרמיניסטי ל   

O(nהרץ ב (
4

  (נכון)      (לא נכון)        
  
השלישית הרלונטית שלמדנו לא מגדילה את הרדוקציה תשובה: נכון. הסבר:   

  נשאר כחסם עליון. n^4). ולכן n^2הקלט  (למרות שרצה ב
  

  רבים טעו. הבדיקה היתה רחמנית.

 

  נקודות) 86(  חלק ב'
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   .נקודות לשאלה) 17( 3-6השאלות  4על בדיוק יש לענות 
  
  
  

  נקודות)  17, 3(שאלה 
  

  ות:נתונה השפ

}03mod||}*,,{|{
1

=== wbawwL   

}0|{
2

≥= nbaL
nn

 

213 LLL U= 

 רגולרית?  3Lהאם 
(דטרמנסטי או לא דטרמנסטי) או ביטוי  אם השפה רגולרית הראו אוטומט

  .הוכיחו –. אם השפה אינה רגולרית עבורה רגולרי
  

  לא רגולרית

  מצבים המקבל אותה mנניח שכן ולכן קיים אוטומט סופי בעל 

   w=a^(p)b^(p)נבחר מילה 

 p>=m    2*p%3≠0  כך ש
w  שייכת לL  

|w|>=m  
  נפרק את המילה לשלוש:

X=a^i 
Y=a^k : 1<=k<=m  

Z=a^(j)b^(p) 
i+j+k=p  

 
  a^(i+k*t+j) b^(p) : t>=0האוטומט יקבל כל מילה מהסוג 

  a^(i+2k+j)b^(p)=a^(p+k)b^(p)נקבל  t=2עבור 

ז"א ש  L1. אם היא שייכת ל L1אך ייתכן ששייכת ל  L2המילה לא שייכת ל 

(2p+k)%3=0   2כיוון ש*p%3≠0  מתקיים בהכרח שk%3≠0  ולכן ניפוח

ומכאן שלא  L2וגם לא ל  L1בהכרח יוביל למילה שלא שייכת ל  t=3נוסף ז"א 

  L3שייכת ל 
  

48

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  נקודות) 17, 4 (שאלה
 

  
  

שבציור. הראו שלב אחרי שלב כיצד הופכים אוטומט זה   NFAנתון האוטומט

תבצע לפי חייב להביטול הקודקודים בכל שלב, יש לבטל קודקוד. לביטוי רגולרי. 

   סדר המספרים המציינים את הקודקודים.
  מהו הביטוי הרגולרי שהתקבל?

  
 
 
 
 

  
 הורדו ברחמנות נקודות על בטויים לא נכונים.

  
  

 נקודות)  17, 5(שאלה 
  

  קוד מכונת טיורינג המקבלת כקלט מספר אונרי (אחדות בלבד) -תארו בפסאדו

  ��   -ומחזירה (על הסרט) מספר אונרי השווה ל �
  
  

תשובה: ישנם ברבה דרגים. צריך להראות כיצד בדיוק מעתיקים את המספר האונרי ולא 

ומורידים אותו נקנסו  counterלקצר. אלה שקצרו, למשל שאמרו שהם שומרים 
  (ברחמנות). 
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  נקודות)  17,  6(שאלה   
  

  .Floyd-Warshalא) רשמו את האלגוריתם של 

  ב) מה זמן הריצה שלו? 

ג) הראו כיצד ניתן להשתמש באלגוריתם זה למציאת סגור טרנזיטיבי.  

)Transitive Clousre(  

ד) הראו כיצד ניתן להשתמש באלגוריתם זה למציאת מספר הצלעות הקטן 
  ביותר במסלול כלשהו המחבר בין כל שני קודקודים. 

  
  נקודות) 8 - נקודות. ד 7 - נקודה. ג - נקודה. ב –ג נלמדו בכיתה. (א -אתשובה: 

  
אחרות אם יש צלע ולהריץ כרגיל. גם תשובות  1ד: פשוט לתת קלט  אינסוף אם אין צלע  ו

  נכונות התקבלו.
  

  נקודות)  20, בונוס \רשות 8(שאלה 

 
שאלות  4שאלה זו תוכל להחליף כל שאלה אחרת מחלק ב. כלומר אם ענינם על 

  מחלק ב וגם על שאלה זו, ייבחרו ארבע התשובות עם הניקוד הגבוהה ביותר.
  

  

 (כפי שכתוב במאמר) UCSהוכיחו את נכונותו של   )א
  

יש שלשה אינוואריאנטים שצריך להראות. מי שסתם כתב  תשובה:
  טענות (נכונות) על האלגוריתם נקנס. לא הוכיח נכונות.

 

 ?DAת עבור מדוע הוכחה כזאת בעייתי  )ב
     

, כי אין לו DAהאינוריאנטים הללו לא עובדים ישירות ב תשובה:

open list 

 
מחוברים ) (כלומר כל הקודקודים completeנניח שהגרף הוא שלם (  )ג

ובזכרון (לא בזמן ו בשאלה האם גם כעת יהיו הבדלים זה לזה). דונ

  DAל UCSבין  באספקטים אחרים) 
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אחרי הצעד הראשון, לא יהיה הבדל כי כל הקודקודים כבר  תשובה:
  נכנסו לרשימה.

  

רבים כתבו דברים נכונים על האלגוריתמים אבל מה שכתבו לא עונה 
 הנקרא.על השאלה. חבל. הבנת 
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  372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחן

    7/7/13    'מועד א
  

  אריאל פלנר פרופ'מרצה:           
  גוני שרוןמר     :      מתרגל                     
  שעתיים וחצימשך המבחן:                         

  
  על כל השאלות.יש לענות 

  
תשמש כמגן האלטרנטיבית והיא  1ניתן לענות על שאלה 

  (הגבוה משניהם)
  

  ניקוד ינתן לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים.
  

  נקודות) 30,   1ה (שאל
  

  :way Number Partitioning (PNP-Perfect Two(2בעיית 
  

   Sקבוצת מספרים שלמים  -קלט 
  

לשתי קבוצות    S-אם ורק אם ניתן לחלק את כל המספרים מ TRUE -פלט 

S1    וS2     כך שסכום המספרים בכל קבוצה זהה. כלומר

sum(S1)=sum(S2)  
  NPCשייכת ל  Two-way Number Partitioning Perfectידוע שבעיית 

  

  :way Number Partitioning (PNP3-Perfect Three(בעיית 
  

  .Sקלט: קבוצת מספרים שלמים 

 
לשלוש קבוצות  S-אם ורק אם ניתן לחלק את כל המספרים מ TRUEפלט: 

S1, S2 , S3   כלומר , שוות בסכומן)sum(S1)=sum(S2)=sum(S3  
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



  .PNP3 ∈ NPCש  הוכיחו במדויק   .א

  

בהינתן פתרון לבעיה נסכום את האברים בכל קבוצה ונבדוק אם הקבוצות  .1

 O(N)שוות סה"כ 

  2PNPנבצע רדוקציה מ  .2

יחד עם איבר  Sיהיה  3PNPהקלט עבור בעיית  2PNPבהנתן בעיית  .3

 FALSEאם איבר זה אינו שלם נחזיר מיד  sum(s)/2נוסף שערכו 

כלשהם ששווים  1S ,2S-ע"י חלוקה ל Sעבור  TRUEיחזיר  2PNPאם  .4

זהים  1S 2Sע"י חלוקה ל  TRUEתחזיר  3PNPבסכומם גם בעיית 

קבוצה שתכלול רק את האיבר החדש שהוספנו. שלושת  3Sובנוסף 

 sum(s)/2הקבוצות שוות 

קבוצות שכולן  3אז בהכרח קיימות אצלה  TRUEתחזיר  3PNPאם 

הקבוצה שכוללת את האיבר החדש יכולה להכיל  sum(s)/2שוות 

. לכן ניתן לצרף אותם לכל 0איברים נוספים אך סכומם חייב ליהיות שווה 
אחת מהקבוצות האחרות מבלי לשנות את נכונות התשובה. חלוקה כזו 

תביא למצב של שתי קבוצות שלא כוללות את האיבר החדש ושוות 

  2PNPבסכומן ולכן מהוות גם פתרון עבור 

והוספת איבר רחד  O(N)הטרנספורמציה כוללת סכימת על האיברים  .5

  O(N)חדש סה"כ 

מספר שלם). הראו מה צריך לשנות בהוכחה בסעיף א כדי  K≥3 )K ב. נתון

גם כן שייך  Perfect K-way Number Partitioning (PNPK) שלהוכיח 

  . נמקו.NPCל

 
 K-2נוסיף  sum(s)/2בשלב הטרנספורמציה במקום להוסיף איבר אחד מהסוג 

  אברים כאלה.
  

  נקודות) 30יבית ,  אלטרנט 1ה (שאל
  

  .subset-sumהגדירו את בעיית   )א

  NPCשהיא שייכת לבמדוייק ובקפדנות הוכיחו  )ב
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  NPCשייך ל  3CNF-SAT רמז: ידוע ש
  

השלבים. הפתרון היה צריך לפרט את ההוכחה במלואה על כל חמשת 
 מופיע במצגות ובספר.

  
  

  ) לכל סעיף נכון. 2, נקודות 14, 2(שאלה  
  

  נתונות שלוש בעיות:

A∈ P  
B∈ NP 

C∈ NP-C 
  

עבור כל אחת מהקביעות הבאות, ציינו אם נכונה או לא. ענו תחת ההנחה 

  עדיין פתוחה. P=NPשבעיית 

  נכון Cל  Bא. בהכרח קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

  נכון לא Cל  Aב. בהכרח קיימת רדוקציה לינארית מ 

  נכון לא Bל  Aג. בהכרח קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

  נכון לא NP=Pאז בהכרח  Aל  Bד. אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

אז  Aל  Bד. אם הוכיחו שלא יכולה להיות קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

  נכון לא NP≠Pבהכרח 

  נכון B∈ Pאז בהכרח גם  C∈Pה. אם 

  נכון לא NP=Pאז בהכרח  B∈ NP-Cו. אם 

 NP=Pז. אם תפותח מכונה חישובית לא דטרמיניסטית אז זה יוביל בהכרח ל 
  נכון

  

  
  

 נקודות)  22, 3(שאלה 

  

}|0%{נתונה השפה 
|

== jibaL
ji

רגולרית? אם כן, תנו ביטוי  Lהאם  
  רגולרי או אוטומט סופי. אם לא, הוכיחו.

  
  לא רגולרית
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  מצבים המקבל אותה mנניח שכן ולכן קיים אוטומט סופי בעל 

הייתה עובדת  m-(כל חזקה גדולה ממש מ w=a^(m+1)b^(m+1)נבחר מילה 
  עבור הוכחה זו)

w  שייכת לL  

|w|>=m  
  נפרק את המילה לשלוש:

X=a^i 
Y=a^j : 1<=j<=m, i+j<=m 

Z=a^(k)b^(m+1) 
i+j+k=m+1 

 
  a^(i)a^(j*t)a^(k)b^(m+1) : t>=0האוטומט יקבל כל מילה מהסוג 

 a^(i+2j+k)b^(m+1)=a^(m+1+j)b^(m+1)נקבל  t=2עבור 
 j<>0=(m+1)%(m+1+j)אז בהכרח  j<=m =>1 -כיוון ש

  ולכן הגענו למילה שאיננה בשפה משמע לא קיים כזה אוטומט.

 
  

  נקודות)  22, 4 (שאלה
  
  
  

 DFAהוא המצב ההתחלתי). הראו את האוטומט  0הבא (   NFAנתון האוטומט 
יש לכתוב  שימו לב:השקול שהתקבל לפי שלבי האלגוריתם שנלמד בכיתה.  

את האוטומט שהתקבל בסוף ולציין בתוך כל קודקוד מיהם  רקבמחברת 
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קודקודי המקור אותם הוא מייצג.

  
  

 

 

 
  

  נקודות)  12, 5(שאלה 
  
  

  עבור כל אחת מהקביעות הבאות, ציינו אם נכונה או לא.  
שימו לב: בכל הסעיפים שקילות רק במובן של ניתן לחישוב (לא יעילות או 

  סיבוכיות)
  נכון א. אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול בכוחו לאוטומט סופי לא דטרמיניסטי.
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בכוחו לאוטומט מחסנית לא ב. אוטומט מחסנית דטרמיניסטי שקול 
  נכון לא דטרמיניסטי.

ג. מכונת טיורינג דטרמיניסטית שקולה בכוחה למכונת טיורינג לא 
  נכון דטרמיניסטית.

  נכון ד. מכונת טיורינג שקולה בעוצמתה למחשב מודרני.
 ה. מכונת טיורינג יכולה לפתור כל בעיה חישובית בהינתן זמן וזיכרון אין סופיים

  שתי התשובותקיבלנו את 

) חזקה יותר Random Access Memory )RAMו. מכונת טיורינג בעלת 
  נכון לא ממכונת טיורינג בעלת זיכרון סידרתי
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 20.1.1.273ב"מודלים חישוביים "    מבחן
   7/7/13    'מועד א

 
 אריאל פלנר פרופ'מרצה:           

 גוני שרוןמר     :      מתרגל                     
 שעתיים וחצימשך המבחן:                         

 
 על כל השאלות1יש לענות 

 
תשמש כמגן האלטרנטיבית והיא  .ניתן לענות על שאלה 

 )הגבוה משניהם(
 

 ניקוד ינתן לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים1
 

 נקודות( 27,   .ה )שאל
 

 :way Number Partitioning (PNP-Perfect Two(2בעיית 
 

  Sקבוצת מספרים שלמים  -קלט 
 

לשתי קבוצות    S-אם ורק אם ניתן לחלק את כל המספרים מ TRUE -פלט 
S1    וS2     כך שסכום המספרים בכל קבוצה זהה1 כלומר

sum(S1)=sum(S2) 
 NPCשייכת ל  Two-way Number Partitioning Perfectידוע שבעיית 

 
 :way Number Partitioning (PNP3-Perfect Three(בעיית 

 
 S1קלט: קבוצת מספרים שלמים 

 
לשלוש קבוצות  S-אם ורק אם ניתן לחלק את כל המספרים מ TRUEפלט: 

S1, S2 , S3   כלומר , שוות בסכומן(sum(S1)=sum(S2)=sum(S3 
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maagar
Text Box
ציון: 91



 PNP3 ∈ NPC1ש  הוכיחו במדויק  1א
 

מספר שלם(1 הראו מה צריך לשנות בהוכחה בסעיף א כדי  K) K≥3 ב1 נתון
גם כן שייך  Perfect K-way Number Partitioning (PNPK) שלהוכיח 

 1 נמקוNPC1ל
 

 

 נקודות( 27יבית ,  אלטרנט .ה )שאל
 

 subset-sum1הגדירו את בעיית  (א

 NPCשהיא שייכת לבמדוייק ובקפדנות הוכיחו  (ב

 NPCשייך ל  3CNF-SAT רמז: ידוע ש
 
 

 ( לכל סעיף נכון1 ., נקודות 1., .)שאלה  
 

 נתונות שלוש בעיות:
A∈ P  

B∈ NP 
C∈ NP-C 

 
עבור כל אחת מהקביעות הבאות, ציינו אם נכונה או לא1 ענו תחת ההנחה 

 עדיין פתוחהP=NP 1שבעיית 
  Cל  Bא1 בהכרח קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

  Cל  Aב1 בהכרח קיימת רדוקציה לינארית מ 
  Bל  Aג1 בהכרח קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

  NP=Pאז בהכרח  Aל  Bד1 אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 
אז  Aל  Bד1 אם הוכיחו שלא יכולה להיות קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

  NP≠Pבהכרח 
  B∈ Pאז בהכרח גם  C∈Pה1 אם 
  NP=Pאז בהכרח  B∈ NP-Cו1 אם 

  NP=Pז1 אם תפותח מכונה חישובית לא דטרמיניסטית אז זה יוביל בהכרח ל 
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 נקודות(  .., 2)שאלה 
 

}|0%{נתונה השפה  |  jibaL ji
רגולרית? אם כן, תנו ביטוי  Lהאם  
 רגולרי או אוטומט סופי1 אם לא, הוכיחו1

 
 

 נקודות(  .., 1 )שאלה
 
 
 

 DFAהוא המצב ההתחלתי(1 הראו את האוטומט  7הבא )   NFAנתון האוטומט 
יש לכתוב  שימו לב:השקול שהתקבל לפי שלבי האלגוריתם שנלמד בכיתה1  

את האוטומט שהתקבל בסוף ולציין בתוך כל קודקוד מיהם  רקבמחברת 
קודקודי המקור אותם הוא מייצג1
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 נקודות(  .., 5)שאלה 
 
 

 עבור כל אחת מהקביעות הבאות, ציינו אם נכונה או לא1  
שימו לב: בכל הסעיפים שקילות רק במובן של ניתן לחישוב )לא יעילות או 

 סיבוכיות(
  א1 אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול בכוחו לאוטומט סופי לא דטרמיניסטי1

ב1 אוטומט מחסנית דטרמיניסטי שקול בכוחו לאוטומט מחסנית לא 
  דטרמיניסטי1

ג1 מכונת טיורינג דטרמיניסטית שקולה בכוחה למכונת טיורינג לא 
  דטרמיניסטית1

  מודרני1ד1 מכונת טיורינג שקולה בעוצמתה למחשב 
  ה1 מכונת טיורינג יכולה לפתור כל בעיה חישובית בהינתן זמן וזיכרון אין סופיים

( חזקה יותר RAM) Random Access Memoryו1 מכונת טיורינג בעלת 
  ממכונת טיורינג בעלת זיכרון סידרתי
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 372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחןן
   25/06/14    'מועד א

 
 אריאל פלנר פרופ'מרצה:           

 גוני שרוןמר     :      מתרגל                     
 שעתיים וחצימשך המבחן:                         

 
 .2ו 1שאלות על יש לענות 

 3-6יש לענות על שלוש שאלות מתוך 
 ינתן לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים.ניקוד 

 
 

 נקודות) 28,  1ה (שאל 
 

 היא: Traveling Salesman Problem (TSP) בעית הסוכן הנוסע 
 בהינתן 
,�)�משוקלל א) גרף  �)  

�קודקוד התחלה ב)  ∈ �  
  Kג) מספר 

 
השייכים  עובר בכל הקודקודים ,�שיוצא מקודקוד ההתחלה האם קיים מסלול 

 .Kבמסלול שמשקלו הוא  �פעם אחת בלבד וחוזר לקודקוד ההתחלה  � -ל
 

	�� רמז: ידוע ש ∈ 
	�  . 
 
 היא:  בהינתן  )PSP( בררןבעיית הסוכן ה )א

,�)�גרף משוקלל  .1 �)  
�סט קודקודים  .2 ⊆ V 

�קודקוד התחלה  .3 ∈ �  

  Kמספר  .4
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השייכים  , עובר בכל הקודקודים�האם קיים מסלול שיוצא מקודקוד ההתחלה 
 .Kבמסלול שמשקלו הוא  �פעם אחת בלבד וחוזר לקודקוד ההתחלה  � -ל
 

 NPCבמדוייק שבעיית הסוכן הבררן שייכת ל הוכיחו 
 

 Sנוודא שהפתרון עובר פעם אחת בכל קודקודי בהינתן פתרון לבעיה  .1
 O(|V|)סה"כ  Kושמשקלו שווה 

  TSPנבצע רדוקציה מ  .2
כך ש:  PTP(G',S,v',K')ניצור בעיית  TSP(G,v,K)בהינתן בעיית  .3

G'=G, S=V, v'=v, K'=K 
הנוצרת בעזרת הטרנספורמציה  PTPזהה לחלוטין לבעיית  TSPבעיית  .4

 (זו אותה הבעיה).  

 )deep copyשום שינוי (בהנחה שלא עושים  כוללת לא הטרנספורמציה .5

 O(1)סה"כ 

 
 
 בהינתן  היא:) WSP( המטיילבעיית הסוכן  )ב

,�)�גרף משוקלל  .1 �)  
� צלעותסט  .2 ⊆ E  
�קודקוד התחלה  .3 ∈ �  

  Kמספר  .4

פעם  � , עובר בכל הצלעות מתוך �האם קיים מסלול שיוצא מקודקוד ההתחלה 
 .Kבמסלול שמשקלו הוא  �אחת בלבד וחוזר לקודקוד ההתחלה 

 
. כאן צריך רק להראות את NPCהוכיחו שגם בעית הסוכן המטייל שייכת ל

 הבניה).הרדוקציה (את 
 

ניצור בעיית  PTP(G,S,v,K). בהינתן בעיית PTP-נבצע רדוקציה מ
WSP(G',S',v',K')  :חדשה כך שv'=v, K'=K גרף ,G'  יהיה זהה לגרףG 

יכיל את כל  'Sלעצמו.  S-מכל קודקוד השייך ל 0בתוספת קשת עצמית במשקל 
 הקשתות העצמיות החדשות שיצרנו.
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  )לכל סעיף נכון. 3, נקודות 21, 2(שאלה   
 

בזמן ריצה של  SATנניח כי קיים אלגוריתם דטרמיניסטי הפותר את בעיית 
עבור . �∙�.�1.1כלומר, גם החסם העליון וגם החסם התחותן הוא . (1.1�.�∙�)

 כל אחת מהמסקנות הבאות נא להקיף בעיגול האם היא נכונה או לא.  
 

 לא נכון - P=NPייתכן ש  .א

 נכון - (�∙�.�1.1)� בזמן ריצה, NPכל בעיה ב ניתן לפתור  .ב

הוא , כך שהחסם העליון לפתרון הבעיה  CRקיים קבוע  NPב   Rלכל בעיה .ג

O(nCR) - לא נכון 
 

 נכון - פולינומיאלי. שיכולה להיפטר בזמן NPCלא קיימת בעיה ב  .ד

 

 נקודות)  02, 3(שאלה 
 

�נתונה השפה:  .א = {�|� ∈ {�, �}∗ ���    #�(�) × 2 ≠  #�(�)} 
 

 .2כפול  aשונה ממספר ה bכלומר מספר ה
 

. אם היא לא הוכיחו או אוטומט סופי מתאים רגולרית הראו ביטוי רגולרי Lאם 
 שלא. 

 
 לא רגולרית

נניח שכן ולכן גם השפה המשלימה שלה רגולרית 
�� = {�|� ∉ {�, �}∗ �!    #�(�) × 2 =  #�(�)} . 

��את מצבים המקבל  mקיים אוטומט סופי בעל מכאן ש 
  w=a^(m)b^(2m)נבחר מילה 

w  שייכת לL 
|w|>=m 
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 נפרק את המילה לשלוש:
X=a^i 

Y=a^j : 1<=j<=m, i+j<=m 
Z=a^(k)b^(2m) 

i+j+k=m 
 

 a^(i+j*t+k)b^(2m) : t>=0האוטומט יקבל כל מילה מהסוג 
 a^(i+2j+k)b^(2m)=a^(m+j)b^(2m)נקבל  t=2עבור 

 2m ≠ (m+j)2אז בהכרח  j =>1  -כיוון ש
ולכן הגענו למילה שאיננה בשפה משמע לא קיים כזה אוטומט. השפה 

 המשלימה אינה רגולרית וכך גם השפה המקורית.
 
 
 
 
 

 נקודות)  02, 4 (שאלהה
 

Lנתונה השפה  = {�"��$ | %%2 = '%2} 
 

רגולרית? אם כן תנו ביטוי רגולרי מתאים, אם לא ציינו  Lהאם  .א

Wמילה  ∈ לפי עקרונות למת הניפוח יוביל  פעמיים שניפוחה  �
 .למילה שאינה שייכת לשפה

� רגולרית = ([��]∗�[��]∗ + �[��]∗��[��]∗) 

 . Lתנו דקדוק חסר הקשר המתאים לשפה  .ב
 כללי גזירה:

S->RbR/aRbaR 
R->aa/ λ 

 
 

 נקודות)  20, 5(שאלה  
 
 

Lסרטטו מכונת טיורינג המקבלת מילים מהשפה  = *�- / 0 = 2�, � ≥ 0} 
 9ראו פתרון בתרגול 
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 נקודות)  20, 6(שאלה  
 

 
 ). הוכיחו שהיא אינה ניתנת לפתרון.HALTנסחו את בעית העצירה (

כריעות בעיית העצירה נעשית בדרך השלילה: מראים כי מההנחה -ההוכחה לאי
קיימת תוכנית שעבור קלט  -את בעיית העצירה מגיעים לסתירה שניתן לפתור 

 מסוים חייבת גם לעצור וגם לא לעצור לעולם.
 

, X עוצרת על  Q שמכריע בשאלה האם  Halt(Q,X (נניח שיש אלגוריתם 
 כקלט: Q הבאה המקבלת תוכנית A ונתבונן בתוכנית

 , הכנס ללולאה אינסופית.Halt(Q,Q) אם
 אחרת, עצור.

פעמיים: הן בתור התוכנית שיש לבדוק והן  Q לב כי מעבירים כאן את נשים
 -כקלט  Q נבדקת. אין בעיה עקרונית בהעברתבתור הקלט לתוכנית שעליו היא 

ניתן לחשוב על כל קלט כרצף של תווים, ולכן גם תוכנית מחשב יכולה להיחשב 
 לקלט.

 A שהתוכנית? (כלומר, במקרה A עבור הקלט A נשאל עכשיו, האם תעצור
 תקבל את עצמה) נחלק לשני מקרים, ונקבל סתירה בשניהם:

, היא עוצרת רק אם A וון שעל פי הצורה שבה הגדרנו אתתעצור. מכי A -נניח ש
אולם, מכיוון שמהגדרת , נסיק כי כך הם פני הדברים. Halt(A,A( לא מתקיים 
על עצמה נגיע  אינה עוצרת A הוא אינו מתקיים רק אם  Halt האלגוריתם 

 עוצרת וקיבלנו שהיא בהכרח אינה עוצרת. A -הנחנו ש -לסתירה 
, זה A ת ללולאה אינסופית. על פי הגדרתנכנס A כעת נניח כי מתקיים ההפך: 

 A , נובע ש Halt . לכן, מהגדרת האלגוריתם Halt(A,A(קיים קורה רק אם מת
וקיבלנו כי היא בהכרח  כלומר, הנחנו שהיא אינה עוצרת - A עוצרת עבור הקלט

 עוצרת.
הנחנו שקיים אלגוריתם הפותר את בעיית העצירה והגענו לסתירה, לכן לא 

 ייתכן אלגוריתם לפתרון בעיה זו.
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 372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחן
 או תאריך שייקבע  21/07/14    'במועד 

 פתרון חלקי
 

 אריאל פלנר פרופ'מרצה:           
 גוני שרוןמר     :      מתרגל                     
 שעתיים וחצימשך המבחן:                         

 
 .2ו 1שאלות על יש לענות 

 3-6שלוש שאלות מתוך יש לענות על 
 ניקוד ינתן לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים.

 
 

 נקודות( 28,  1ה )שאל 
 

 חיות לתאים שונים.  Nמנהל גן חיות צריך לשבץ 
 

. ישנם מספר זוגות של חיות שלא ניתן לשבץ לאותו התא )הם יפגעו אחד בשני(
 . קיפי הקיפודלדוגמה: שושו השועל לא יכול להיות באותו התא יחד עם 

כמו כן, ישנן חיות שחייבים לשבצן לאותו התא. למשל יוני היון ויונינה היונה 
 ימותו אם לא ישימו אותם ביחד.

 
 

שניתן לשכנם יחד חיות  Kמנהל גן החיות מבקש לדעת אם קיימת קבוצה של 
 בתא.

 
 

 .NPCשבעיה זו שייכת למחלקה במדויק הוכיחו 
 

: ניתן לוודא פיתרון בזמן פולינומיאלי ע"י מעבר על כל NP. הבעיה ב 1
האילוצים ווידוא שהם לא מופרים ע"י קבוצת החיות בפתרון 

O(|constraints|). 
 . נבצע רדוקציה מבעיית הקליקה.2
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, ניצור בעיית גן חיות כשכל G. בהינתן בעיית קליקה בצורת גרף 3
ללא קשת  vi,vj)קודקודים ) זוגוכל  ai)) ייוצג ע"י חיה G ((viקודקוד ב 
לשהות באותו  ai,ajייוצגו ע"י אילוץ שאוסר על החיות  Gביניהם ב 

 התא.
 . הוכחת נכונות )יש להראות נכונות לשני הכיוונים(4
 . קל לראות שהרדוקציה פולינומיאלית.5
 
 
 
 
 

 (נקודות 21, 2)שאלה  
 

 b-ל a-פולינומיאלית מ. קיימת רדוקציה NPC∈c ,NP∈b ,P∈aבעיות  3נתונות 
 

בעה הגידים. עבור כל אחד ציננו את הסיווג המתאים מבין שלשת לפניכם אר
 האפשרויות הבאות

 ( אין לדעת. 3( בהכרח לא נכון )2)נכון  בהכרח  (1)

 אין לדעת  Pb∋ .א

 אין לדעת  C∈NPb .ב

 בהכרח  נכון  .c-ל a-קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ .ג

 P=NPאז  a-ל b-וגם מ b-ל c-פולינומיאלית מאם קיימת רדוקציה  .ד
 בהכרח  נכון

 
 
 

 נקודות(  02, 3)שאלה  
 

𝐿נתונה השפה:  = {𝑥𝑤𝑥|𝑥, 𝑤 ∈ {𝑎, 𝑏}+}   )* שימו לב + ולא( 
 

 הוכיחו שלא.  רגולרית . אם היא לאמתאים רגולרית הראו ביטוי רגולרי Lאם 
 

ניפוח חלקה . W=a^mbba^mbהשפה איננה רגולרית, נבחר את המילה 
 הראשון של המילה יוביל אותנו למילה שלא נמצאת בשפה.
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 נקודות(  20, 4אלה )ש
 

 
 (. הוכיחו שהיא אינה ניתנת לפתרון.HALTנסחו את בעית העצירה )

 
 

 כפי שנלמד בהרצאה או בתרגול.
 
 

 נקודות(  02, 5 )שאלה
 

  הבא: NFAשקול ל  DFAציירו 

  ציינו את מספרי המצבים אותם הוא מייצג. DFAבכל מצב ב 
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 נקודות(  20, 6)שאלה  
 
 

או לא ותנו נימוק קצר וקולע  ציינו אם נכונה עבור כל אחת מהקביעות הבאות,
 וסר הבנה  יקנסו(חאו כאלה שמראים על , שגויים נימוקים ארוכים)

שימו לב: בכל הסעיפים שקילות רק במובן של ניתן לחישוב )לא יעילות או 
 .סיבוכיות(

 א. אוטומט סופי דטרמיניסטי יכול להתאים לשפה חסרת הקשר אך לא לכולן.
 טי יכול להתאים לכל השפות חסרות ההקשר.ב. אוטומט מחסנית דטרמיניס

 .הכרעה בעייתלפתור כל ג. מכונת טיורינג יכולה 
 שאיננה חסרת הקשר. רגולריתקיימת שפה ד. 
 אחד.בכל אוטומט סופי דטרמיניסטי חייב שיתקיים לפחות מעגל ה. 

 
 

 בהצלחה
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 372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחן
   1/07/15    'מועד א

 
 אריאל פלנר פרופ'מרצה:           

 גוני שרוןמר     :      מתרגל                     
 שעתיים וחצימשך המבחן:                         

 
 1-שאלהעל יש לענות 

 2-5 ךשאלות מתו שלושיש לענות על 
 לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים.ניקוד ינתן 

 
 

 נקודות( 30,  1ה )שאל 
 

 )א(
 חיובי שלם )גדול מאפס(. w(e)יש משקל   e=(u,v)בו לכל צלע  Gנתון גרף ממושקל 

 בעיית "סיפוק הצלעות" מוגדרת באופן הבא: 
 

( u,vשלילי שלם )כולל אפס(, כך שלכל קשת )-אי C(v) עלות vהאם ניתן לתת לכל קודקוד 
)כלומר  Kיהיה  הקודקודים עלויותוסכום  C(v)+C(u) ≥ w(u,v)יתקיים  

v

KvC )(.) 

 . Kהאם יש סיפוק צלעות בגודל   Kומספר  Gגרף ממושקל  ןבהינתכלומר: 
 

. כל קדקוד 3יש סיפוק צלעות בגודל  2למשל למשולש שבו לכל הצלעות יש משקל של 
)שני הקדקודים התחתונים  4שבתמונה יש סיפוק צלעות בגודל למשולש . 1ת של לויקבל ע

 .3אבל אין סיפוק בגודל  כל אחד( 2מקבלים 
 

. נא לכתוב בתמצות רק את NP-Completeית "סיפוק הצלעות" היא יהוכיחו כי בע
ולא צריך להוכיח שהרדוקציה  NP -)לא צריך להוכיח שהבעיה ב והוכחת הנכונות הרדוקציה

 (פולינומיאלית

 
  

2 
2 

2 

3 

2 

0 
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 )ב(
 

Ω(Nנניח כי 
4
 .CNF-SAT-3הוא חסם תחתון לבעיית  (

 עבור כל אחת מהמסקנות הבאות יש לציין האם היא נכונה או לא. 
(. סעיף ללא תשובה -1+(, תשובה לא נכונה מורידה נקודה )1תשובה נכונה מזכה בנקודה )

 יקבל אפס נקודות.
 
 

 נכון           לא נכון Ω(N4)יש חסם תחתון  NP-completeהבעיות בלכל  .א

כך שזמן  NPקיים אלגוריתם דטרמיניסטי לכל בעיה ב  .ב

 Ω(N4)הריצה שלו הוא 

 
 נכון           לא נכון

 וקיים לה אלגוריתם  NP-Completeאין בעיה שהיא  .ג
 דטרמיניסטי עם זמן ריצה פולנומיאלי

 
 נכוןנכון           לא 

 

 
 )ג(

O(nבזמן ריצה של  Cliqueנניח כי קיים אלגוריתם דטרמיניסטי הפותר את בעיית 
4
ב  (

worst case  .עבור כל אחת מהמסקנות הבאות נא להקיף בעיגול האם היא נכונה או לא .
(. סעיף ללא תשובה -1+(, תשובה לא נכונה מורידה נקודה )1תשובה נכונה מזכה בנקודה )

 נקודות.יקבל אפס 
 

 נכון           לא נכון P=NP .א

,               NPקיים אלגוריתם דטרמיניסטי לכל בעיה ב  .ב

 O(n4כך שזמן הריצה שלו הוא )

 
 נכון           לא נכון

, כך שהחסם העליון  CRקיים קבוע  NPב   Rלכל בעיה .ג

 O(nCR)לפתרון הבעיה הוא 

 
 נכון           לא נכון
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 נקודות( 32,  2ה )שאל
 

 האם השפה הבאה רגולרית? הוכיחו
𝐿 = {𝑥𝑤𝑥|𝑥 ∈ {𝑎, 𝑏}∗𝑎𝑛𝑑 𝑤 ∈ {𝑎}∗} 

 
 

 
 נקודות( 32,  3ה )שאל 

נגדיר אוטומט תור הזהה בפעולותיו לאוטומט מחסנית אלא שהזיכרון שלו 
 enqueue(a)נבצע  push(a)מנוהל כתור במקום כמחסנית ז"א במקום פעולת 

 .dequeue(a)נבצע  pop(a)ובמקום 
 

 האוטומט החדש אך לא ע"י אוטומט מחסנית.הראו שפה שניתנת לחישוב ע"י 

 
 נקודות(  23, 4)שאלה 

 
 )א(

 (. הוכיחו שהיא אינה ניתנת לפתרון.HALTית העצירה )ינסחו את בע
 

 
 )ב( 

 בתורת המספרים, מספרי פרמה הם מספרים טבעיים מהצורה
 Fn = 22𝑛

+ בעיית נתונה  הוא מספר שלם לא שלילי.n  אשרכ 1
נניח ם. ר פרמה ראשוני פרט לחמשת הראשוניהאם קיים מספ  - הכרעה

את בעיית  HALTניתנת לפתרון. הראו כיצד ניתן לפתור בעזרת  HALTש
 ההערכה הנ"ל.
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 נקודות(  23, 5)שאלה 
 
 

 מה השפה המתקבלת ע"י מכונת טיורינג הבאה?
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  372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחןפתרון 

    17/07/16    'מועד א
  

  אריאל פלנר פרופ'מרצה:           
  מר דור עצמון    :      מתרגל                     
  שעתיים וחצימשך המבחן:                         

  
  .2 - ו 1השאלות  שתיעל יש לענות 

  3-6 מתוךיש לענות על שלוש שאלות 
  לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים. ןיינתניקוד 

  

  נקודות) 26,  1ה (שאל 
, האם קיימות בגרף שתי Kומספר  G: נתון גרף Incremental clilque-בעיית ה

  .K+1והשנייה בגודל   Kקליקות האחת בגודל
  לבעייה זו שתי גרסאות: 

 הקליקות לא חייבות להיות זרות )1

 להיות זרותהקליקות כן חייבות  )2

 NP-compeleteהוכיחו במדויק כי שתי הגרסאות הן 
אם יש שלבים זהים אנא כתבו אותם רק פעם אחת. בונוס יינתן לכותבי 

  תשובות קצרות וקולעות.
  
1 (  

1. IC1 ∈ NP 

בכל  דיםנעבור על כל זוג קודקו K+1-ו Kבהינתן שתי קליקות בגודל 

קיים לפחות נבדוק ש בנוסף קשת, םונבדוק שאכן עוברת בינה קליקה


	)�קודקוד אחד או קשת אחת המשותפים לשתי הקליקות. )  - 

  פולינומיאלי.

2. IC1 ∈ NPC  

	נבחר לבצע רדוקציה מבעייה מוכרת  − ����� ∈ �� 

	) לבעיית 	,�בהינתן מופע ( .3 − ��ניצור גרף חדש  ����� = �  

�	 -ו = 	 − ,��)את  1�ונעביר לבעיית  1 	�). 
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		-: נניח ו1כיוון  .4 − , כלומר: קיימת קליקה בגודל ����החזיר  �����

��מכיוון שאנו משכפלים את הגרף , �-ב 	 =  ומעבירים �

	� = 	 −   בגודל בדיוק קליקהה, בגרף הזהה תהיה קיימת אותה 1

	� + 	( ′	וכן קליקה שאינה זרה לה בגודל  )	( 1 − ) אשר מוכלת 1

  הקליקה הגדולה יותר.בתוך 

 ′	בגודל  ות קליקות, כלומר: קיימ����החזיר  1�-: נניח ו2כיוון 

�	בגודל ו +   תהיה קיימת מבניית הרדוקציה , ′�-ב 1

		-ב − 	 -מכיוון ש 	בגודל קליקה ����� = 	� + �-ו 1 = �′ ,

�	קליקה זו תהיה אותה הקליקה בדיוק שהייתה בגודל  + שהינה  1

 .�-) ב	בגודל זהה (

 פולינומיאלי. – (�)�שכפול הגרף המקורי,  .5

2 (  

1. IC2 ∈ NP 

	- ו 	בהינתן שתי קליקות בגודל  + נעבור על כל זוג קודקודים בכל  1

אף קיים לא קליקה ונבדוק שאכן עוברת בינהם קשת, בנוסף נבדוק ש

  פולינומיאלי. -  (
	)�המשותפים לשתי הקליקות.  קודקוד או קשת

2. IC1 ∈ NPC  

	נבחר לבצע רדוקציה מבעייה מוכרת  − ����� ∈ �� 

	) לבעיית 	,�בהינתן מופע ( .3 −   בגודל  ניצור קליקה �����

 	 + ��ניצור גרף חדש , 1 = (� ∪ �	 -ו ( = 2�ונעביר לבעיית  	 

,��)את  	�). 

		-: נניח ו1כיוון  .4 − , כלומר: קיימת קליקה בגודל ����החזיר  �����

  קליקה ו, מוסיפים ל, מכיוון שאנו משכפלים את הגרף�-ב 	

 �� = � ∪ �	ומעבירים   = תהיה קיימת אותה  החדש, בגרף 	

�	 בגודל וכן קליקה �גרף ב) 	( �	הקליקה בגודל  + 1 )	 + 1 (

  .ולכן בודאות זרה לה �-ואינה קשירה ל -שנמצאת ב

 ′	בגודל  ותת קליקו, כלומר: קיימ����החזיר  2�-: נניח ו2כיוון 

�	ובגודל  +  קיימות שלוש אפשרויות:מבניית הרדוקציה , ′�-ב 1
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  אז גם )′	( 	מכיוון שאחת מהן בגודל , �-שתי הקליקות ב •

	 − ��יחזיר  �������. 

�	ובגודל  -ב ′	קליקה בגודל  • +  �-מכיוון שקיימת ב ,�-ב 1

�	קליקה בגודל  +    ) אז גם′	( 	ובה מוכלת קליקה בגודל  1

	 − ��יחזיר  �������. 

�	קליקה בגודל  • +  �-, מכיוון שקיימת ב�-ב �	ובגודל  -ב 1

	 ) אז גם′	( 	קליקה בגודל  − ��יחזיר  �������. 

	בגלל שגודלה  -אפשרות ששתי הקליקות יהיו ב* לא קיימת  + 1      

	2וגודל שתי הקליקות הזרות הינו:  + 1.  

  פולינומיאלי. – (�)�, והוספת קליקה שכפול הגרף המקורי .5

 
  טעויות נפוצות:

 .��חסרה בדיקת זרות/לא זרות בהוכחת  •

 .חסר הסבר על הקליקה שמוכלת בקליקה גדולה ממנה •

אז  ����) מחזיר 2(גרסא  �הנחה שאם הוכחת נכונות חלקית, למשל:  •

	נמצאת ברכיב אחד וגודל  	קליקה בגודל  +  נמצאת בשני. 1

 חיבור שני רכבי הקשירות. •

 .לא נכונים 	העברת ערכי  •

 הוכחות מסובכות יותר. •

סטודנטים שביצעו טרנספורמציה עם הוספת קודקוד היו צריכים להסביר  •

יכול להיות שבקליקה קיים  Trueמתחזיר  ICבנכונות הרדוקציה שכאשר 

  הקודקוד שהתווסף.

 

   

108

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  נקודות) 5,  2ה (שאל
  

,"קיימות ארבע בעיות  #, $, % ∈ ��.  

%. $-ל #-ומ #-ל "-ידוע כי קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ ∈ & ,# ∈ �� .
את העובדות האחרונות. לא לבכות אח"כ שלא שמתם  ן(שימו לב לקחת בחשבו

  לב)
  

האם היא נכונה או לא.   במחברתעבור כל אחת מהמסקנות הבאות יש לציין 
  ).-1+), תשובה לא נכונה מורידה נקודה (1תשובה נכונה מזכה בנקודה (

�אז  $-ל %-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .א = �� 

"אז  "-ל %-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .ב ∈ �� 

�אז  %-ל "-ומ "-ל $-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .ג = �� 

"אם   .ד ∈ �� "-ל #-אז קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

�חסם תחתון אקספוננציאלי אז  "-אם ל  .ה ≠ ��  

  ג', ד', ה' נכונים
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  נקודות) 32,  3ה (שאל

)נתונה השפה:  = )"*#+|- > �, (- + �)%2 = 01  
. אם היא לא הוכיחו או אוטומט סופי מתאים רגולרית הראו ביטוי רגולרי Lאם 
  .שלא

 

 מצבים שמקבל אותה 2נניח שהשפה רגולרית ולכן קיים אוטומט סופי בעל  �

3נבחר את המילה   � = "45
#4 )3 ∈ (	, 			|3| ≥ 2( 

3נפרק את המילה   � = 7כך ש:  7-8 = "9 , 			- = ": , 			8 = ";"
#4  

)< + = + � = 2( 

|-7|מלמת הניפוח נובע כי   � ≤ |-|וגם  2 ≥ 1ולכן  1 ≤ = ≤  וגם 2

 < + = ≤ 2 

#4;"@?"9"על פי למת הניפוח, מתקיים עבור כל   � = 7-A8 ∈ (|� ≥ 0 

�עבור   � = 0:"9"B@";"
#45C ∈ 
45" אך )D:#4 ∉ (  

1 לכל ≤ = ≤  מכיוון ש: 2

=עבור  � = 1 ,"45C#4 ∉ -)בגלל שלא מתקיים  ) + �)%2 = 0. 

2עבור  � ≤ = ≤ 2 ,"45
D:#4 ∉ -לא מתקיים בגלל ש ) > �. 

  רגולרית. Lומכאן שלמת הניפוח לא מתקיימת ולכן סתירה להנחה כי   �
  

  טעויות נפוצות:

 .בחירת מילה שלא נמצאת בשפה •

 .רגולריות הוכחת •

 .נסיון לנפח בלולאה שאינה הראשונה •

 .לא נכון FGHפירוק  •

 .הסקת מסקנות שאינן נכונות •

  .הסבר חלקי לאחר הניפוח (מדוע אינה נמצאת בשפה כעת) •
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  נקודות) 32,  4ה (שאל

,7שרטטו מכונת טיורינג המקבלת כקלט שני מספרים אונרים  ומחשבת  -

I(7, -) = 7 −   .-7#, המכונה מקבלת קלט מהצורה הבאה: -

   11 -פלט 1111#11 -למשל: קלט

7 -(אין צורך לבדוק את תקינות הקלט  > - > 0(  

  
ניתן לרשום שרטוט של מכונת טיורינג או לרשום פסאודוקוד מדויק למכונה. 

  (לא לרשום את שניהם)
  

   
  

  טעויות נפוצות:

 למה שלמדנו!).שימוש במכונה שאינה דטרמיניסטית (בניגוד  •

 ./לא נכוןקוד לא מדויק-פסאודו •

 .המשך אחרי מצב מקבל (טעות גדולה) •

 .השארת תווים שלא אמורים להיום בפלט (כגון: #) •

 .פתרון מסובך מאוד (מכיל מספר רב מאוד של מצבים) •

 מיותרים (שניתן לוותר עליהם). צעדיםמכיל  •

 לא נכון של מכונת טיורינג. כתיב •

  את הנדרש.המכונה לא מבצעת  •
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  נקודות)  23, 5(שאלה 
  

  שבציור.   NFA-נתון ה

  

  
  

בכל שלב, הראו שלב אחרי שלב כיצד הופכים אוטומט זה לביטוי רגולרי.   )א
תבצע לפי סדר המספרים לה חייבביטול הקודקודים יש לבטל קודקוד. 

יש להראות רק את אוטומטי הביניים. לא צריך  .הקדקודיםהמציינים את 
  לרשום שום מלל נוסף. 

  

 ?מהו הביטוי הרגולרי שהתקבל  )ב
 

    )א
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 a*+[a*b+a*(a+b)][b(a+b)]*bב) 
   

  
  טעויות נפוצות:

 לא נכון של התווים. רושסדר שיר •

 קשת שאמורה להיות בפתרון וחסרה. •

 מחסור בסוגריים שחייבים להיות בפתרון. •

 קשת שלא אומרה להיות בפתרון.הוספת  •

 " * " בחלקים מחזוריים.-מחסור ב •

 
   

113

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  נקודות)  23,  6ה (שאל
  
  

 ). הוכיחו שהיא אינה ניתנת לפתרון.HALTנסחו את בעית העצירה (
 

 כפי שנלמד בהרצאה
  

  טעות נפוצה:

 טעויות שהראו חוסר הבנה ולמידה בעל פה של בעיית העצירה. •

 

  בהצלחה
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  372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחןפתרון 

    17/07/16    'מועד א
  

  אריאל פלנר פרופ'מרצה:           
  מר דור עצמון    :      מתרגל                     
  שעתיים וחצימשך המבחן:                         

  
  .2 - ו 1השאלות  שתיעל יש לענות 

  3-6 מתוךיש לענות על שלוש שאלות 
  לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים. ןיינתניקוד 

  

  נקודות) 26,  1ה (שאל 
, האם קיימות בגרף שתי Kומספר  G: נתון גרף Incremental clilque-בעיית ה

  .K+1והשנייה בגודל   Kקליקות האחת בגודל
  לבעייה זו שתי גרסאות: 

 הקליקות לא חייבות להיות זרות )1

 להיות זרותהקליקות כן חייבות  )2

 NP-compeleteהוכיחו במדויק כי שתי הגרסאות הן 
אם יש שלבים זהים אנא כתבו אותם רק פעם אחת. בונוס יינתן לכותבי 

  תשובות קצרות וקולעות.
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  נקודות) 5,  2ה (שאל
  

,�קיימות ארבע בעיות  �, �, � ∈ ��.  

�. �-ל �-ומ �-ל �-ידוע כי קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ ∈ 	 ,� ∈ ��
 .
את העובדות האחרונות. לא לבכות אח"כ שלא שמתם  ן(שימו לב לקחת בחשבו

  לב)
  

האם היא נכונה או לא.   במחברתעבור כל אחת מהמסקנות הבאות יש לציין 
  ).-1+), תשובה לא נכונה מורידה נקודה (1תשובה נכונה מזכה בנקודה (

�אז  �-ל �-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .א = �� 

�אז  �-ל �-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .ב ∈ ��
 

�אז  �-ל �-ומ �-ל �-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .ג = �� 

�אם   .ד ∈ ��
 �-ל �-אז קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ 

�חסם תחתון אקספוננציאלי אז  �-אם ל  .ה ≠ ��  
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  נקודות) 32,  3ה (שאל

נתונה השפה:  = �����|� > �, �� + ��%2 = 0�  
. אם היא לא הוכיחו או אוטומט סופי מתאים רגולרית הראו ביטוי רגולרי Lאם 
  .שלא
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  נקודות) 32,  4ה (שאל

�שרטטו מכונת טיורינג המקבלת כקלט שני מספרים אונרים , ומחשבת  �

���, �� = � � �, המכונה מקבלת קלט מהצורה הבאה: �#�.  

   11 -פלט 1111#11 -למשל: קלט

� -(אין צורך לבדוק את תקינות הקלט  > � > 0(  

  
ניתן לרשום שרטוט של מכונת טיורינג או לרשום פסאודוקוד מדויק למכונה. 

  (לא לרשום את שניהם)
  

   
  נקודות)  23, 5(שאלה  

  

  שבציור.   NFA-נתון ה

  

  
  

בכל שלב, הראו שלב אחרי שלב כיצד הופכים אוטומט זה לביטוי רגולרי.   )א
תבצע לפי סדר המספרים לה חייבביטול הקודקודים יש לבטל קודקוד. 

יש להראות רק את אוטומטי הביניים. לא צריך  .הקדקודיםהמציינים את 
  לרשום שום מלל נוסף. 

  

 ?מהו הביטוי הרגולרי שהתקבל  )ב
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  נקודות)  23,  6ה (שאל 
  
  

 ). הוכיחו שהיא אינה ניתנת לפתרון.HALTנסחו את בעית העצירה (
 
 

  בהצלחה
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  372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחןפתרון 

    7/08/16    'במועד 
  

  אריאל פלנר פרופ'מרצה:           
  מר דור עצמון    :      מתרגל                     
  שעתיים וחצימשך המבחן:                         

  
  .2 - ו 1השאלות  שתיעל יש לענות 

  3-6 יש לענות על שלוש שאלות מתוך
  לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים. ןיינתניקוד 
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  נקודות) 26,  1ה (שאל 
  

ומצב  Aמפסקים שיכולים להיות בשני מצבים. מצב  mנורות וקיימים  nנתונות 

Bלכל מפסק יש מספר נורות שהוא משפיע עליהם. חלקם הוא פותח במצב .A  

וחלקם הפוך (ויש כאלה שאינו משפיע עליהם בכלל). נורה תהיה  Bוסוגר במצב 
כבויה אם כל המפסקים שמשפיעים עליה יהיו במצב מכובה. נורה תהיה דלוקה 

  אם אחד או יותר מהמפסקים שמשפיעים עליה נמצא במצב דלוק.
בעייה: האם יש קונפיגורציה של המפסקים כל שכל הנורות יהיו דלוקות. (שימו 

  מסויים יכול להיות מפסק שמדליק מספר נורות ומכבה אחרות) לב: במצב
  

  NPC-שבעיה זו שייכת להוכיחו 
  

 LBסימון הבעיה: 
  

1. LB ∈ NP 

. נבדוק כי לכל נורה קיים מפסק שמדליק אותה. LBבעיה ל פתרוןבהינתן 

�(	 ∙   פולינומיאלי. -  (�

2. LB ∈ NPC  

���3נבחר לבצע רדוקציה מבעייה מוכרת  ∈ ��� 

 �-פסוקיות ו �המכיל  ���3פסוק מסוג  - ���3בהינתן מופע לבעיית  .3
	נבנה . ליטרלים = �-ו (פסוקיות) נורות � = , (ליטרלים) מפסקים �

ליטרלים בפסוקיות. מפסק במצב להמיפוי בין מפסקים לנורות יהיה זהה 

A  שבהן נמצא הליטרל אותו מייצג פסוקיות הפי  לעמדליק את הנורות

 ).B(והפוך במצב  נמצאת שלילת הליטרלבהן שומכבה את אלו 

, כלומר: בכל פסוקית קיים לפחות ����מחזיר  ���3-ו: נניח 1כיוון  .4

, לאחר ����ליטרל אחד שלאחר השמה (ובמידת הצורך שלילתו) מחזיר  

הטרנספורמציה יהיה קיים מפסק הזהה לליטרל, כאשר כל מפסק במצב 

מהגדרת  )�����אם  B, ����אם  A( שקיבל הפסוקה לערך ההז

נורה דולקת  ���3-בדומה להטרנספורמציה כלל הנורות ידלקו מכיוון ש

   מדליק אותה.הכאשר לפסוק מפסק אחד 

ת קונפיגורציה של , כלומר: קיימ����החזיר  ��-: נניח ו2כיוון 

המפסקים כך שכל הנורות דולקות, מהגדרת הטרנספורמציה ניתן לבצע 
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 ����הליטרל שמייצג יקבל ערך  Aהשמה בליטרלים: כאשר מפסק במצב 

כן בהשמה זו יהיה קיים איבר אחד לפחות בכל ו �����יקבל  B-וכאשר ב

ת מפסק אחד בצורה זהה לזו שקיים לפחו ����פסוקית שמחזיר 

 שמדליק כל נורה.

 ) נורות וכן מיפוי בין נורות ומפסקיםC( n-) מפסקים וm )Lניצור  .5

 �(� ∙ �).   

  

  

  

  

 

  
 

  נקודות) 5,  2ה (שאל
  

,�קיימות ארבע בעיות  �, �, � ∈ ��.  

�. �-ל �-ומ �-ל �-ידוע כי קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ ∈   ,� ∈ ��� .
את העובדות האחרונות. לא לבכות אח"כ שלא שמתם  ןבחשבו (שימו לב לקחת

  לב)
  

האם היא נכונה או לא.   במחברתעבור כל אחת מהמסקנות הבאות יש לציין 
  ).-1+), תשובה לא נכונה מורידה נקודה (1תשובה נכונה מזכה בנקודה (

�אם   .א ∈ �-ל �-אז קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ ��� 

�אז  �-ל �-ומ �-ל �-פולינומיאלית מאם קיימת רדוקציה   .ב = �� 

�אז  �-ל �-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .ג ∈ ��� 

�אז  �-ל �-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ  .ד = �� 

�חסם תחתון אקספוננציאלי אז  �-אם ל  .ה ≠ ��  

 
  נכונות ב, הא, 
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  נקודות)  23, 3(שאלה 

 

" → �$|�� 
$ → �"|��|' 

� → ��|�"|' 
� → ��|�$ 

  

  המיוצגת על ידי דקדוק חסר ההקשר הנ"ל? Lא. מהי השפה 

. אם היא לא או אוטומט סופי מתאים רגולרית הראו ביטוי רגולרי Lאם ב. 

  .הוכיחו שלא

 
�א.  = ()|) ∈ (�, �*∗, (#-()) . #/()))%2 = 1* 
 ב. 
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  נקודות)  23, 4(שאלה 
  . DFA-לשבציור. הראו שלב אחרי שלב כיצד הופכים אוטומט זה   NFA-נתון ה
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  נקודות)  23, 5 ה(שאל
  

  )ambiguous(  משמעי-דודקדוק  מהו הגדירו   .א

  הוכיחו שהדקדוק הבא (לכפל וחיבור סטנדרטי) הוא דו משמעי:  .ב

aEEEEEE |)(|| ∗+→  

  

  לכפל וחיבור סטנדרטי שאינו דו משמעיתנו דקדוק אחר   .ג

  מצגות ההרצאהבמופיע 

  נקודות)  23,  6 (שאלה
  
  

Lסרטטו מכונת טיורינג המקבלת מילים מהשפה  = 3�4  5 6 = 27, 	 ≥ 0*  
  
  

  התרגולמצגות במופיע 

 

  ה!בהצלח
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 372.1.2306ב"מודלים חישוביים "    מבחן
   3/8/17    'במועד 

 
 אריאל פלנר פרופ'מרצה:          

 מר דור עצמון      :   מתרגל                    
 שעתיים וחצימשך המבחן:                      

 
 3-ו 2, 1השאלות  כלעל יש לענות 

 4-6 שאלות מתוך שתייש לענות על 
 לכל שאלה כמכלול ולא לפי הסעיפים. ןיינתניקוד 

 
 )חובה - נקודות 26,  1ה (שאל 

  .מוגדרת באופן הבאGroups Satisfying (GS)  בעיית 
 בהינתן:

· c קבוצות מספרים 
 �מספר  ·

הקבוצות הנתונות) המכילות את כלל המספרים  cקבוצות (מתוך  �ת והאם קיימ
 . הקבוצות הנתונותc -המספרים הקיימים ב

 בהינתן: .לדוגמא

· {1,2,4} {2,3,5} {1,2,3} {1,5} {2,5}     
· � = 2 

ות המכילות את כל המספרים קבוצ 2ת ומכיוון שקיימ $#"!הבעיה תחזיר 
 ).5עד  1-(שתי הקבוצות השמאליות ביותר מכילות את כל המספרים מ

 
 . NPC -היא בעיה ב GSכי  ו במדויקחיהוכ

 
 )&ומספר  %גרף , Vertex cover(G(V,E),k)(רמז: 
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 )חובה - נקודות 5,  2ה (שאל

 
 הבעיות שניתן לפתור בזמן לינאריכל קבוצה  ' –סימון 

)קיימות ארבע בעיות  ∈ ', * ∈ + , - ∈ .+, / ∈ .+0. 
 

האם היא נכונה או לא.   במחברתעבור כל אחת מהמסקנות הבאות יש לציין 
 ).-1+), תשובה לא נכונה מורידה נקודה (1תשובה נכונה מזכה בנקודה (

-אז  )-ל --אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ .א ∈ + 
+אז  )-ל /-אם קיימת רדוקציה פולינומיאלית מ .ב = .+ 
+אז  --ל /-ומ /-ל )-פולינומיאלית מאם קיימת רדוקציה  .ג = .+ 
)אם  .ד ∈ 'אז  0+. = .+ 
 חסם תחתון אקספוננציאלי --לחסם תחתון אקספוננציאלי אז  /-אם ל .ה

 )חובה - נקודות 23,  3ה (שאל 

L  היא שפה מעל הא"ב{(, *} 

' = {(6*7-8 |9 < : + ", 0 < 9, :, " } 
 

. אם היא לא הוכיחו או אוטומט סופי מתאים רגולרית הראו ביטוי רגולרי' אם 
 שלא. 

 
 

 )בחירה - נקודות 32,  4ה (שאל
לביטוי שבציור. הראו שלב אחרי שלב כיצד הופכים אוטומט זה   NFA-נתון ה
 רגולרי.
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 )בחירה - נקודות 32, 5(שאלה  
 נתון האוטומט הבא:

 

 
 

 מהי השפה המיוצגת על ידי האוטומט? והגדרא. 
 ב. רשום דקדוק חסר הקשר המייצג שפה זו.
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 ) בחירה - נקודות 23,  6ה (שאל
'נתונה השפה:  = {?|#A(?) ≠ #E(?)} 

  .'בנו מכונת טיורינג המגדירה את השפה 
 

 #F(?)- מספר הפעמים ש-G  מופיע במילה? 
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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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