
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  #Cהפתרון נכתב בשפת 

  1שאלה 

  א.

Together tg=new Together (5.0, 2, 6); 

 

  פלט:

--MethodA()-- 

F of one 

--MethodB()-- 

G of one 5.0 

F of two 

4.0 

  .first2מחזירה  Twoבמחלקה  ()Fהפעולה   ב.

 

Together 
 
 

 
x from to first second

5 2 6 
tg 

One 
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5.0

Two 
q<one>

32  16  8  4 

 במדעי המחשב ב' תשע"א פתרון בחינת הבגרות 

  603, 899205 סמל שאלון

 נכתב על ידי מרב כהןהפתרון 

meital_sh
חותמת

meital_sh
חותמת



  

 

  2שאלה 

  א.

i j a[i] a[j] k a[i]+a[j]==k

0 1 2 4 11 False 

 2  7  False 

 3  12  False 

 4  18  False 

1 2 4 7  return TRUE

  ב.

i j a[i] a[j] k a[i]+a[j]==k

0 1 2 4 10 False 

 2  7  False 

 3  12  False 

 4  18  False 

1 2 4 7  False 

 3  12  False

 4  18  False

2 3 7 12  False

 4  18  False

3 4 121 18  False

  .Falseיוחזר עם   

  ו"שקר" אחרת. kהפעולה מחזירה "אמת" אם קיימים במערך שני איברים שערכם הוא   ג.

הוא מספר האיברים במערך. סכום של סידרה  nכאשר  O(n2)א סיבוכיות הפעולה הי  ד.

  .חשבונית

  .ת המערך לכל היותר פעם אחתהיא סורקת א .O(n) סיבוכיות הפעולה היא  ו.

  יעילה יותר. whatהפעולה   ז.

  .לא תשתנה מכיוון שהיא בודקת את כל הזוגות האפשריים sodטענת היציאה של   )1(  ח.

טענת היציאה עלולה להשתנות מכיוון שהתנועה על המערך מסתמכת על היחס של   )2(  

א ניתן להסתמך על כאשר המערך אינו ממויין ל .kסכום זוג ערכים במערך לערך 

  בפעולה זו לא כל הזוגות האפשריים ייבדקו. תתאפשר תשובה שגוייה. קשר זה,



  

 

  

  3שאלה 

  א.

ins(1)   1  

ins(2)   2  1  

ins(3)  3  2  1  

Remove()* 3  2  

ins(4)*  4  3  2  

undo()  3  2  

undo()  3  2  1  

פרים, מחסנית של תווים שתשמור את הפעולה כל עצם מסוג זה יכיל תור של מס  ב.

  האחרונה שנעשתה, ומחסנית של מספרים שתשמור את הערכים שהופעלו על התור.

public  class UnduQueu 

 { 

  private Queue<int> q; 

  private Stack<int> num; 

  private Stack<char> op; 

תכניס תו המציין פעולת הכנסה הפעולה מכניסה לתור את הערך, למחסנית הפעולות   ג.

 ולמחסנית המספרים את הערך שהוכנס לתור.

public void Insert(int n) 

 { 

  this. q.Insert(n); 

  this. num.push(n); 

  this.op.push('i'); 

 } 

הפעולה תוציא מהתור את הערך שבראשו, תכניס ערך זה למחסנית המספרים ותו 

  .הפעולותהוצאה למחסנית  תהמציין פעול

public int Remove() 

 { 

  num.push(q.Head()); 

  op.push('r'); 

  return q.Remove(); 

 } 



  

 

 

הפעולה בודקת אם מחסנית הפעולות אינה ריקה. אם אינה ריקה תוציא את התו המציין את 

  הפעולה האחרונה שבוצעה. אם הפעולה היתה הכנסה, יש להוציא את האיבר האחרון מהתור. 

פעולה הייתה הוצאה, יש להכניס את האיבר שבראש מחסנית המספרים את לראש אם ה

  התור.

public void Undo() 

 { 
  if (!op.IsEmpty()) 

  { 
   char p = op.Pop(); 

   if (p == 'i') 

   { 
    Queue<int> tmp = new Queue<int>(); 

    num.Pop(); 

    while (!q.IsEmpty()) 

    { 
     int x = q.Remove(); 

     if(!q.IsEmpty()) 

      tmp.Insert(x); 

    } 
    while (!tmp.IsEmpty()) 

     q.Insert(tmp.Remove()); 

   } 
   else 

   { 
    Queue<int> tmp = new Queue<int>(); 

    tmp.Insert(num.Pop()); 

    while (!q.IsEmpty()) 

    { 
     tmp.Insert(q.Remove()); 

    } 
    while (!tmp.IsEmpty()) 

     q.Insert(tmp.Remove()); 

   } 
  } 
 } 



  

 

  4שאלה 

  א.

static bool IsLeaf(BinTreeNode<int> t) 

 { 

  if (t == null) 

   return false; 

  return (t.GetLeft() == null && t.GetRight() == null); 

 } 

 

static void Leaves(BinTreeNode<int> t, Stack<int> s) 

 { 

  if (t != null) 

  { 

   Leaves(t.GetRight(), s); 

   if (IsLeaf(t)) 

    s.Push(t.GetInfo()); 

   Leaves(t.GetLeft(), s);              

  } 

 } 



  

 

  ב.

static bool Ex4B(BinTreeNode<int> t1, BinTreeNode<int> t2) 

 { 

  Stack<int> s1 = new Stack<int>(); 

  Stack<int> s2 = new Stack<int>(); 

  Leaves(t1, s1); 

  Leaves(t2, s2); 

  while (!s1.IsEmpty() && !s2.IsEmpty()) 

  { 

  if (s1.Pop() != s2.Pop()) 

   return false; 

  } 

  if (!s1.IsEmpty()) 

   return false; 

if (!s2.IsEmpty()) 

return false; 

return true; 

} 

  



  

 

  חלק בחירה: מודלים חישוביים

 13שאלה 

  ab4c  המילה הקצרה:  א.

    ב.

  

c,B/B שלוף 

b, / א שינויילל  
q0 q1 q2 q3 

q4 

q5 

q6 q7 

a,  ללא שינויי/

a,  ללא שינויי/ 

b,  ללא שינויי/

b,  ללא שינויי/
b,B/ללא שינויי 
b,T/ללא שינויי 

b,T/ יללא שינוי  
b,B/ללא שינויי 

b, /T דחוף 
b,T/B דחוף 
b,B/B דחוף 

c,B/B שלוף 

c,T/T שלוף 

c,T/T שלוף 



  

 

  41שאלה 

    א.

  

  אינה מתקבלת  )I  )1(  ב.

    II(  מתקבלת  

  

    III(  מתקבלת  

  

    IV(  מתקבלת  

  

  

ל לפחות שתי אותיות זהות.היא שפת כל המילים שמסתיימות ברצף ש L השפה  )2(  

q0 q3 q4 
b b 

q0 q1 q3 q1 q2 
a b a a 

q0 

q1 

q2 

q3 

q4 

q5 

q6 

a 

b 

b 

a 

a 

b 

b 

a 

a 

b 

b 

b 

a 

a 

q0 q3 q4 q1 q2 q3 q4 
b b b b a a 



  

 

  15שאלה 

  אינה רגולרית. Lהשפה   א.

  שמקבל אותה.  Aנניח בשלילה כי השפה רגולרית ולכן קיים אוטומט סופי   

  .W={ 0n|n>0 }נתבונן בקבוצת המילים האינסופית   

  מגיע למצב שונה. Aהאוטומט  Wנראה שעל כל מילה בקבוצה   

  .ok=wj-ו W wi=0i-נניח בשלילה כי קיימות שתי מילים ב  

  .Aבאוטומט q לאותו מצב  wj-ו  wi מגיע על  A, והאוטומט i>k-כך ש  

  המילה כולה שייכת לשפה, כי רצף האפסים גדול מרצף האחדים. oi1k2נתבונן במילה   

מובילה את האוטומט למצב מקבל, אבל מילה זו אינה  oi1i2מכאן נובע כי גם המילה 

  האחדות. בשפה רצף האפסים שווה לרצף 

 מגיעות לאתו מצב מקבל באוטומט שגויה. w2-ו w1ולכן הגענו לסתירה: ההנחה כי 

  .Wמגיע למצב שונה על כל מילה בקבוצה  Aבהכרח האוטומט  מכאן,

אינסוף מצבים, בסתירה  A צה אינסופית, נובע מכאן שלאוטומטהיא קבו W-מאחר ש

כרח שגויה, כלומר, השפה אינה להיותו אוטומט סופי. לכן הנחת השלילה הראשונה בה

  רגולרית.

  מ.ש.ל.      

 תחיללה אמורה L-אחת היא השפה הריקה. כל מילה ב L-ו Lהמתקבלת מחיתוך השפה   ב.

  לפחות אפס אחד.ב

  

  16שאלה 

  .1יכיל   א.

  .2יכיל   ב.

  .3יכיל   ג.

  .x/2המכונה מחשבת   ד.

  :נוסיף את המעבר  ה.

 
q0 q7 

 ,Δ/Δימין 


