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 ו"ע', תשבסמסטר 

 'במועד 

 "בפעולה מבחן ב"אלגוריתמים                                           
 (צוויק וריא פרופ'ו פרופ' חיים קפלן : ים)מרצ

 

 (.תינתן הארכה נוספת לא)  שעות 3משך המבחן : 

  .אסורהשימוש בכל חומר עזר 
 

 משקל כל השאלות שווה.  .הבאות השאלות ארבעמתוך  )בלבד(שאלות  שלושעל  ענה/י

 על השאלות בצורה ברורה ומלאה ככל האפשר, במסגרת מגבלות המקום והזמן. י/ענה

 השאלות שבחרת.  שלושתמי הן ברור ציין/י בתחילת המחברת באופן 

 

 

 1שאלה 
 

𝑚-. הנח/י ש𝑚מחרוזת באורך  𝑃ותהא  𝑛מחרוזת באורך  𝑇תהא  < 𝑛כל תו ב .- 𝑇  

. תאר/י אלגוריתם יעיל 0הוא מספר שלם חיובי קטן שנכנס במילת מחשב אחת, או 𝑃 -בו

 0חסים אל י, כאשר מת𝑇בטקסט  𝑃ככל האפשר שמוצא את כל ההופעות של התבנית 

נתח/י את את נכונות האלגוריתם ו הוכח/ישמתאים לכל תו אחר.  ”don’t care“כאל תו 

 סיבוכיותו.

 

 

 2שאלה 
 

. 𝑑עם פונקציית מרחק  𝑋נקודות במרחב מטרי  𝑛של  𝐴נתונה קבוצה  center -𝑘בבעית ה

maxכך ש  𝑘בגודל  𝐶עלינו למצוא קבוצה 
𝑥∈𝐴

𝑑(𝑥, 𝐶)  .הוא קטן ככל האפשר 

תאר/י אלגוריתם פולינומיאלי שמשיג יחס קירוב קבוע לבעיה זאת. נתח/י את ביצועי 

 ידו?האלגוריתם. מהו יחס הקירוב שמושג על 

 

 

 

 3שאלה 
 

שתואר בכיתה ונתח/י את ביצועיו.  Weighted Majority-תאר/י את אלגוריתם ה

תזכורת: האלגוריתם ()כלומר, השווה/י את ביצועיו לביצועי ה"מומחה" הטוב ביותר.( 

או  Upמתאים למצב שבו כל אחד מהמומחים "ממליץ" על פעולה בינארית, למשל 

Downל שלב את אחת מהפעולות האלה.(. על האלגוריתם לבחור בכ 

≥ 𝑥שיוויון-)ניתן להשתמש באי −ln(1 − 𝑥) ≤ 𝑥 + 𝑥2    עבור𝑥 ≤ 1/2 ). 

 

  



 

 

 4שאלה 
 

-המשתמש בשיטת ה SATת ואלגוריתם לפתרון בעיהאת אופן פעולתו של  י/תאר .א

Conflict Driven Clause Learning (CDCL) כפי שתוארה בכיתה. 

 :את התאור בנקודות הבאות י/מקד

 ?אותו מתחזק מהו הגרף אותו מתחזק האלגוריתם וכיצד האלגוריתם .1

גלה תכיצד האלגוריתם מגלה קונפליקט? מה הוא מבצע כאשר מ .2

קונפליקט? כיצד הוא מעדכן את הגרף והנוסחה כדי להמשיך בפעולתו? 

 ? לצד הוא מחדש את אופן פעולתו הרגיכי

 שאינה ספיקה?כיצד האלגוריתם עוצר במקרה שהנוסחא ספיקה ובמקרה  .3

 

 האלגוריתם שתארת בסעיף הקודם.את נכונות  י/הוכח .ב

 

 

 

 

 !!!בהצלחה 


