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 דנידין –נק'(  25)  1שאלה 
 
 

המידע  ישנו במחשב אדםעבור כל . 1,000עד  1-אנשים, אשר ממוספרים מ 1,000נתונה קבוצה של 
יתכן שאדם אחד יכיר אדם  -סימטרית, כלומר בהכרח האם הוא מכיר את האחרים. היכרות איננה 

מכיר את כולם ואף אחד לא א אם הו דנידיןלא יכיר את הראשון. אדם נקרא יכיר, או והשני  ,שני
 .מכיר אותו

 j -ו i, , אשר מקבלת כפרמטרים שני מספרים שלמים שונים familiarity(i,j)הפונקציהנתונה 
 1צוין בספרה י)"מכיר"  .jמכיר את  iתשובה האם מציינים שני אנשים בקבוצה הנתונה, ומחזירה ש

 .(0ן בספרה יצויו"לא מכיר" 

, עם ערכי פרמטרים familiarityושוב את הפונקציה -אשר מזמנת שובם( )או אלגורית תכניתכתבו 
אפיונו דנידין אחד או יותר בקבוצה הנתונה. אם אין בקבוצה אדם ש אם ישמתאימים, ומודיעה ה

אנשים שאפיונם הוא כמו של אחד או יותר , ואם יש בקבוצה 0 הפלטהוא של דנידין אזי יהיה 
 דנידין. ספר בקבוצה של כל אדם שאפיונו הוא שלאת המ הפלטדנידין אזי יכלול 

עליכם לכתוב תכנית אשר מזמנת את הפונקציה כמה נתון שהזימון של הפונקציה  הינו יקר, ולכן, 
 .פעמים 20,000-אין לזמן את הפונקציה יותר מכל מקרה, ב. שפחות פעמים

 
אם . 0 יהיהאזי הפלט שלושה אנשים, וכל אחד מהם מכיר את האחרים, רק אם בקבוצה , למשל

גם ומכירים אחד את השני, כן , 2-מכירים את אדםלא  3-ואדם 1-אדםושלושה אנשים, בקבוצה 

יחזיר את  familiarity(1,2)בדוגמא האחרונה, הזימון  .2 יהיהמכיר את שניהם, אזי הפלט  2-אדם
, 1זיר את התשובה יח familiarity(2,1)והזימון , 2-לא מכיר את אדם 1-כיון שאדם, 0 :התשובה

 .1-מכיר את אדם 2-כיון שאדם
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 משחק ערימות –נק'(  25)  2שאלה 

 
 

 Y-ו X. מטבעות Y מטבעות ובערימה השניה X אחת ערימהב -נות שתי ערימות של מטבעות נתו
בוחר ערימה אשר יש בה לפחות  כל שחקן בתורו שני שחקנים משחקים אחד נגד השני.. 0-גדולים מ

של מטבעות. חצי מכמות המטבעות שלקח הוא שם בצד  K, ולוקח ממנה מספר זוגי שני מטבעות
המטבעות.  Kלקח את  לאומוציא מן המשחק, ואת החצי השני הוא שם בערימה אשר ממנה 

כמות המטבעות  עם התקדמות המשחקשונים שחקן יכול לקחת מטבעות מערימות שונות.(  )בתורים
מטבעות מסתיים המשחק.  2-נם פחות מאחת מן הערימות יש בכלערימות הולכת וקטנה. כאשר ב

  השחקן אשר מבצע את המהלך האחרון מנצח במשחק.   

 תמיד לניצחון במשחק.אשר תוביל  כתבו אסטרטגיה
 בכתיבת האסטרטגיה יש לתאר את הדברים הבאים:

 שחקן השני.או ההאם ברצונכם להיות השחקן הפותח  - בתחילת המשחק Y-ו Xהערכים בהינתן  .1
 .כיצד תפעלו בכל תור שלכם .2
 בצורה משכנעת. הצדיקו תחיליים. Y-ו X כלעבור  מדוע האסטרטגיה שלכם תוביל לניצחון .3
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 שורות ועמודות יפוךה – נק'( 25)  3שאלה 
 
 

אשר כל משבצת בו היא בצבע לבן או שחור. רוצים לדעת האם  100,000×100,000נתון לוח בגודל 
, ואז הופעלו על לבןהמשבצות בו היו  כלצבעי  תחילהיצור את הלוח הנתון מלוח אשר: היה ניתן ל

שורות ועמודות בו פעולות של היפוך צבעי משבצות, עד שנוצר הלוח הנתון. פעולה של היפוך צבעי 
אשר מופעלת על שורה כלשהי בלוח, ובעקבותיה מתהפך הצבע של כל  משבצות של שורה היא פעולה

 משבצת בשורה )לבן לשחור ושחור ללבן(. באופן דומה נעשית פעולה של היפוך משבצות בעמודה.

 מסמן "לבן"(:  W-מסמן "שחור", ו Bהבא )כאשר  3×3, לו היה נתון הלוח בגודל של למשל
   W  B  W 

   B   W  B 
   W  B  W 

ידי -לקבל את הלוח לעיל מהיפוך של שורות ועמודות. למשל, היה ניתן ליצור את הלוח על ניתןרי ה
 הפיכה של העמודה השנייה. -הפיכה של השורה השנייה, ואז 

 : 3×3לו היה נתון הלוח בגודל של 
    B  W  W 
   W   B  W 
   W  W   B 

מודות, כיון שאין אף סדרת הפיכות של לקבל את הלוח לעיל מהיפוך של שורות וע ניתן-לאהרי 
 שורות ועמודות אשר תוביל ללוח כזה.

 :בה )או אלגוריתם( אשר כתבו תכנית
 ים;-B-ים ו-W, שכל אחת מהן היא רצף של  שורות המתארות את הלוח 100,000הוא הקלט 

ל שורות ", לקבל את הלוח הנתון מסדרת הפיכות כלשהי שניתן-לא", או "ניתןהוא הודעה "והפלט 
 ועמודות.

מבחינת זמן ריצה ומקום בזיכרון בשימוש התכנית.  יעיל ככל האפשרשפתרונכם יהיה  חשוב מאד
 .הצדיקו את נכונותוכן, בתיאור רעיון הפתרון שלכם, -כמו
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  פוקימונים –נק'(  25)  4שאלה 
 
 

חברים  4-ל 1ישנם בין . לכל פוקימון 10,000עד  1-פוקימונים, אשר ממסופרים מ 10,000 נתונים
חברות היא סימטרית, כלומר כשאחד חבר של השני אזי גם השני חבר של מתוך כלל הפוקימונים. 

 לושבכל אחת מש: החוקיות הבאהלפי קבוצות,  לושאת הפוקימונים לש הפרידרוצים להראשון. 
ות בקבוצ היוי)ושאר חבריו  ה שלובקבוצ חבר אחד היותר-לכלעם  יימצאכל פוקימון הקבוצות, 

 (.האחרות

 :בה )או אלגוריתם( אשר כתבו תכנית
החברים של כל פוקימון רים אשר מציינים את המספאשר בכל אחת מהן שורות,  10,000הוא הקלט 

, בשורה השנייה מספרי החברים של 1בשורה הראשונה מספרי החברים של הפוקימון מספר  -
, אשר מציינת את סוף 0בכל שורה מסתיימת בספרה , וכך הלאה. כל רשימת חברים 2פוקימון מספר 

 ;מספרים( 5-ל 2)לכן, אורך שורה יהיה בין  השורה
 הקבוצות אשר אליהן יופרדו תרשימות מספרים, אשר מבטאות את שלוש שלושהוא והפלט 

אם עבור הקלט הנתון לא ניתן להפריד את  .החוקיות הנדרשת בתחילת השאלה הפוקימונים לפי
  .0קבוצות לפי החוקיות המתוארת, אזי תוצג כפלט הספרה  לושלש הפוקימונים

אם ישנן כמה אפשרויות לפלט עבור קלט נתון, מספיק כל פוקימון יהיה באחת הקבוצות.  :ותהער
 מותר שתהיה קבוצה ריקה )בתנאי שמתקיימת החוקיות הנדרשת(.  להציג אפשרות אחת.

 בחינת זמן ריצה ומקום בזיכרון בשימוש התכנית.מ יעיל ככל האפשרשפתרונכם יהיה  חשוב מאד

 .הצדיקו את נכונותוכן, בתיאור רעיון הפתרון שלכם, -כמו


