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 .שאלות   5במבחן זה  ·
 100המאפשרות לצבור שאלות בלבד,  בארבעולציין לבחור עליך 

צוין ייבדקו ארבע שאלות תבמקרה והבחירה לא  .נקודות
 מבחן.מחברת הראשונות ב

 
 .במחברת התשובות בלבדרשמו תשובותיכם  ·
 

 מותר להגדיר פעולות עזר בכל השאלות, אלא אם נאמר אחרת. ·
 

 והקפידו על אינדנטציה והערות (אפשר בעברית).כתבו קוד קריא  ·

 

 ב ה צ ל ח ה !
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 )'נק 25( 1שאלה 

 :נתונה התכנית הבאה

public static void main(String[] args) 

{ 

System.out.println(what(529)); 

 System.out.println(what(1234)); 

} 

 

public static int what(int n)  

{  

 if (n < 10) 

  return n; 

 int k = what((n / 100) * 10 + n % 10); 

 return (k * 10 + (n % 100) / 10); 

} 

 נק' ) 10(?   א. מהו הפלט של התכנית הנ"ל

 נק' )  what )  ?15 פונקציהמה יעודה של ה במשפט אחדתארו ב. 

 

 

 )'נק 25( 2שאלה 

 .boolean isSplitable(int[] arr, int i, int diff) תרקורסיבי פעולה ובכת

 :מקבלת שלושה פרמטרים עולההפ

 arrמערך של שלמים  ·

 במערך iאינדקס  ·

 diffי לשלי-איוערך שלם  ·

כך זרות לשתי קבוצות  arr[i .. arr.length-1] חלקבודקת האם ניתן לחלק את האיברים ב עולההפ

 .diff -שווה לבין סכום האיברים בראשונה לבין סכום האיברים בשניה (בערך מוחלט) שההפרש 

 למשל, עבור

arr = {3, 4, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3}   ,i = 2ו ,- diff = 1, 

, זרות לשתי קבוצות  {3  ,1 ,1 ,0 ,2 ,1 ,1}שכן ניתן לחלק את קבוצת האיברים ,trueלהחזיר  עולהעל הפ

לבין ) 5(בין סכום האיברים בקבוצה הראשונה (בערך מוחלט) , כך שההפרש {0 ,2 ,1 ,1} -ו {3  ,1 ,1} למשל

 .1הוא ) 4( ההשנייסכום האיברים בקבוצה 

 שלילי).-שלם אי diff אינדקס חוקי, null ,i-שונה מ arrשהפרמטרים תקינים ( הניחו

 אין להשתמש בלולאות ובפעולות עזר נוספות. : הערה
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 )'נק 25( 3שאלה 

זוגי. -ונתון שגודל המערך הוא אי שונים זה מזהשמכיל מספרים  arrנתון מערך  הגדרה:נק' )  15(  .א

ברי יקטנים ממנו או שווים לו ומחצית מא מערךברי היכך שמחצית מאמערך חציון הוא איבר ב

  .גדולים ממנו או שווים לו מערךה

 דוגמאות: 

יש שלושה איברים ( 15, אז החציון הוא arr} =  20,4,8,15,36,2,27 אם המערך { )1

 ).20,27,36ושלושה שגדולים ממנו והם   8 ,4 ,2והם 15-שקטנים מ

, כיוון שיש שני מספרים שקטנים 3החציון הוא   arr = { 1,5,3,2,4 }מערךעבור  )2

 ממנו ושני מספרים שגדולים ממנו.

 

 public static int median(int[] arr) לא רקורסיבית כתבו פעולה

 ןומוצאת את האיבר החציו ,כך שגודל המערך הוא אי זוגי של מספרים שלמים,  arrהמקבלת מערך

 במערך.

 הערות:

 .null-שונה מ arr-ניתן להניח ש ·

 מערך מכיל איברים שונים זה מזההניתן להניח ש ·

 זוגי-ניתן להניח שגודל המערך אי ·

 

 

 m -, ונתון שn x mשל מספרים שלמים בגודל  arrמימדי -נתון מערך דו נק' ) 10(  .ב

 . זוגי הוא אי (מספר השורות במערך)

  .arr מערךה מערך חדש שמכיל חציונים של כל אחת מהשורות של mediansיהיה 

 

 לא רקורסיבית כתבו פעולה

public static int median(int[][] arr) 

ומחזירה את החציון של  n x mשל מספרים שלמים בגודל  arrהמקבלת מערך דו מימדי 

 .mediansמערך 

 :ותהער

 null-שונה מ arr-ניתן להניח ש ·

 ניתן להניח שמערך מכיל איברים שונים זה מזה ·

 זוגי-(מספר השורות במערך) הוא אי m-ניתן להיניח ש ·

 .אפילו אם לא כתבת אותה 'סעיף אפעולה מב יש להשתמש ·

 

 הקלטמערך עבור  דוגמא:

4 3 5 1 2 

10 6 9 8 7 

13 14 11 10 12 

 

 .{ 3,8,12 } במקרה זה יהיה  mediansמערך החציונים  ,8הפעולה תחזיר את 
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 )'נק 25( 4שאלה 

 פעולהנתונה 

 public static String removeLessThen(String str, int len) 

ומספר חיובי , ’.‘לא ריקה ובה רצף משפטים המופרדים על ידי נקודה  strמחרוזת כפרמטרים מקבלת אשר 

len . 

 . len -גדול או שווה לאת המשפטים אשר אורכם  רקמחזירה מחרוזת חדשה המכילה  הפעולה

אין להוסיף שורות . החסרות הפקודותעליכם להשלים את  .עזר נוספות פעולותשלוש  זמנתמעולה הפ

 .דבמחברת התשובות בלב כםאת תשובתלרשום יש קיימות. שורות חדשות או לשנות 

  לדוגמא:

 len = 4והערך   ”.Aacbs.ffdsa.rea.rrrqa.o“ עבור המחרוזת

    ”.Aacbs.ffdsa.rrrqa“הפעולה תחזיר את המחרוזת 

public static String removeLessThen(String str, int len)  

{ 

 List<String> cuts = cutIt(str, '.'); 

 cuts = Remove(cuts, len); 

 return FinalList(cuts, '.'); 

} 

 

private static List<String> cutIt(String str, char cutVal) 

{ 

 String TempString = ""; 

 List<String> ans = new List<String>(); 

 Node<String> pos = ??? 1 ??? 

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

  if (str.charAt(i) != cutVal) { 

   ??? 2 ??? 
  }  

            else 

           { 

   ??? 3 ??? 
   TempString = ""; 

  } 

 } 

 return ??? 4 ??? 

} 

 

private static List<String> Remove(List<String> cuts, int len) 

{ 

 for (Node<String> pos = cuts.getFirst(); pos != null;) 

      { 

      if (??? 5 ???)   

   pos = cuts.remove(pos); 

           else 

            pos = pos.getNext(); 

   

 } 

 return cuts; 

} 
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private static String FinalList(List<String> cuts, char cutVal)  

{ 

   String ret = ""; 

   for (Node<String> pos = cuts.getFirst(); pos != null; 

                                             pos = pos.getNext()) 

   {  

 ret = ??? 6 ???; 

   } 

    

   return ret; 

}  

 

 )'נק 25( 5שאלה 

 פעמים. אין חשיבות לסדר בין האיברים. פרקבוצה היא קבוצה בה כל איבר יכול להופיע מס-מולטי

 למשל:

S = { a, a, b, a, b, c, d, a } .היא מולטי קבוצה 

 ).באנגלית(אותיות קטנות  zעד  a -מ קבוצה הוא רק אות-ניתן להניח שכל איבר במולטי

 קבוצה.-הפעמים שאיבר זה מופיע במולטי פרקבוצה הוא מס-הריבוי של איבר במולטי

 .2הוא   S-ב b, הריבוי של 4הוא   S-ב  aלמשל, הריבוי של

 גדול מאפס. קבוצה הריבוי של איבר תמיד -במולטי

 : Elementמחלקה  כםלפני

public class Element 
{   
  private char letter; 
  private int amount; 

   } 

הפעמים שהאות הזו מופיעה  מספר, וletter -התכונות: אות  מוגדר ע"י   Elementמטיפוס עצםכל 

 .amount –קבוצה -במולטי

 .Elementבה כל צומת מיוצג בעזרת עצם מטיפוס קבוצה ע"י רשימה מקושרת -ניתן לייצג את מולטי

 לדוגמה, 

< a, 4 > à < b, 2 > à < c, 1 > à < d, 1 > 

 רקורסיבית לאפעולה  וכתב

public  static  List<Element>  merge(List<Element>  ms1, List<Element>  ms2)      
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ממוינות לפי סדר הקבוצות -מולטי מייצגותשתי רשימות של ms2 -ו ms1מקבלת כפרמטרים הפניות  אשר

 וממזגת אותן לרשימה חדשה, שגם היא ממוינת בסדר עולה.אלפבית בסדר עולה 

 תחזיר את הרשימה החדשה. mergeהפעולה 

 אין לשנות את הרשימות המקוריות: 1 הערה

 נות (אין אות שמופיעה בשתי קבוצות)מכילות אותיות שוניתן להניח שהקבוצות : 2הערה 

 וגם בפעולות List, Node מחלקותהשל  בכל הפעולותאפשר להשתמש  :3 הערה

 ) בלי לממש אותן.GET-ו  SET(פעולה בונה, פעולות Element מחלקההשל           

 : אין להשתמש בפעולות עזר נוספות. 4 הערה

 

 לדוגמה:

 הבאות:עבור שתי רשימות 

 < a, 3 > à < d, 5 > à < f, 4 > à < g, 6 > 

< b, 2 > à < c, 7 > à < e, 1 >  

 נקבל רשימה חדשה הבאה: mergeאחרי הפעלת הפעולה 

< a, 3 > à < b, 2 > à < c, 7 > à < d, 5 >  à  < e, 1 > à < f, 4 > à < g, 6 > 
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