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 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה למדעי המחשב

 
 ,ר צחי רוזן"ד  ,ר איתן בכמט"ד, פרופ קלרה קדם

 .אירינה רבייב' גב ,ר דקל צור"ד 

 בוחן במבני נתונים

 202-1-1031 

 

, רז ניסים ,סבסטיאן בן דניאל, יקים סילברמן , אלכס גורוחובסקי

 .פנדינהנובה , עמית בן בסט, עדיאל אשרוב, הדסה דלטרוף

 

30.35.3300 

 בבוקר 0033

 אסור 

 

 חומר עזר

 שעתיים 

 

 משך הבחינה 

 

 !המחברת תשמש לטיוטה בלבד. השאלות הבאות על גבי הטופס ובמקומות המתאימים ארבעענו על 

 .אנו לא אוספים את מחברות הטיוטה והן יילקחו לגריסה

 20%-ותזכו ב( במקום תשובה" )ת/יודעלא "רשמו , במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו

 .לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיף. מניקוד הסעיף

 .למטהשימו לב שמשפט המסטר מצורף 

 !בהצלחה                                

 

 הבאה לשימוש הבודקים בלבד ההטבל

 

 4 3 2 ג 1 ב 1 א 1 שאלה

       ציון

 

 

 0שיטת המסטר

-פונקציה המוגדרת על השלמים האי T(n)ותהיי , פונקציה f(n)תהי , קבועים a ≥ 1 ,   b > 1 יהיו 

 0שליליים על ידי נוסחת הנסיגה הבאה

                          
 

 
          

 0אזי
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 (  'נק 02) 1שאלה 
 

 

 שאחריו עיינו בקוד הבא וענו על השאלות 

 

Mystery(A[1..n], index) 

if(index < n) 

   m secret(A,index) 

   if(m  index) 

  temp  A[index] 

   A[index]  A[m] 

  A[m]  temp 

   Mystery(A, index+1) 

 

Secret(A[1..n], index) 

ans  index 

for(j  index+1 to n) 

    if(A[j] < A[ans]) 

   ans  j 

return ans 

 

 

 

 

 

 0מערך הבא Aיהי  ('נק 6) .א

  

  

 ?Mystery(A,1)לאחרי הקריאה  Aתוכן של  ה היהי  מה

 . ממינת את מערך הקלט בסדר לא יורד  Mysteryפונקציה 
 

8 7 6 5 4 3 2 1 index 

10 7 6 5 4 3 1 -2 value 

 

 .כםתשובתנימוק קצר ל תנו. n על מערך בגודל   Secret(A,1)פונקציה הריצה של המהו זמן  ('נק 7) .ב

 

 .nעל מערך בגודל  Mystery(A,1)פונקציה הריצה של הזמן  את רשמו נוסחת נסיגה המתארת (  'נק 7)  . ג

       T(n) =T(n-1)+ (n)                                     

 0פתרו את נוסחת הנסיגה ורשמו את התשובה הסופית בלבד

                T(n) = (n
2
)  

 

8 7 6 5 4 0 3 0 index 

7 0 5 3- 4 6 03 0 value 

 .עבור כל תא במערך מבצעת מספר קבוע של פעולות בסיסיות. ברת על כל תאי המערך וע  Secretפונקציה 

 0(n)  זמן ריצתה, לכן
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 ('נק 10) 2שאלה 
 

בקשות הלקוחות מתחלקות  . מהלקוחות שיחות מקבלים םֵטֵלפֹוַנאי  בו לקוחות תמיכת מרכז יםמפעיל םאת

 "(. מידע)"כללי   ומידע, "(תמיכה)" טכנית תמיכה, "(החזרה)" נרכשהש סחורההחזרת 0 קטגוריותלשלוש 

 , (שיחה כל דקות 3) "מידע"הן  53%, (שיחה בממוצע כל דקות 4" )החזרה"הן  השיחות מכלל 35%

 אורך מה הוא ,כלומר, הלקוח ה עםשיחשל  האורך הצפוי מה הוא(. שיחה כל דקות 03) "תמיכה" הם 35%- ו 

 ?הקטגוריות כל על פני שיחה של הצפוי

 

 

 

 

 

 (  לכל סעיף 5 – 'נק 30) 3שאלה  

 
 

 במידה לספק דוגמא נגדית לנמק בקצרה או  חייביםהינכם   .לא נכון או נכון סעיף עליכם לסמן  בכל

    .לא נכוןוסימנתם 

 .תלויים -הסעיפים הינם בלתי :שימו לב

 

 

 יקתותוצאת סר  inorderריקתיתכן שתוצאת סי. צמתים שלושה לפחותנתון עץ חיפוש בינארי כלשהו עם  .0

preorder תהיינה זהות . 

 לא נכון/נכון   

 

 

 

 .       גובה של העץ יקטןהאזי בהכרח  , על איבר הנמצא בשורש העץ AVL אם מבצעים פעולת מחיקה בעץ .3

 לא נכון /נכון     

 בהתאמה 3.35-ו 3.5, 3.35בהסתברות  03-ו 3, 4מקבל ערכים  X. משך השיחה – Xיהי 

  0E[X] = 4*0.25+2*0.5+12*0.25 =5 התוחלת לפי הגרדת . 

 

 כאשר העץ הוא שרשרת ימנית מהשורש

 

 

 .הגובה  שינוילא תגרום ל אז מחיקת השורש ,צמתים n>1 בעל מושלםהוא עץ אם העץ , למשל
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שניתן להכניס לעץ ללא  המקסימאלי הצמתיםאזי מספר , *(perfect) הוא עץ מושלם  AVLאם עץ  .0

 .הינו מספר העלים בעץ aכאשר , a*2ביצוע רוטציות הינו 

 לא נכון /נכון 

 

 

  .בינאריחיפוש רוצים לוודא שהוא עץ . צמתים nבעל   * (perfect) מושלםנתון עץ בינארי  .4

 .         (logn)סיבוכיות האלגוריתם  היעיל ביותר לביצוע הבדיקה היא           

 לא נכון /נכון    

 

 

המתקבל  לעץ זהה y ולאחריו xהעץ המתקבל ממחיקת , כלומר)היא חלופית  AVLפעולת המחיקה מעץ  .5

 .(בעץ x,y לכל, x ולאחריו yממחיקת 

 1כ "אח 3העץ הימני מחיקת , יוצא העץ האמצעי  3כ "אח 1בעץ מימין מוחקים      לא נכון /נכון 

 

 המקומות h+1-באחד מ המינימלי האיבר יופיע hשל עץ חיפוש בינארי בגובה  preorderבסריקת  .6

 .הראשונים

 לא נכון / נכון     

 

 

 
 עץ מושלם הוא עץ מלא בו כל העלים באותו עומק* 

 

 

 הנקודות 5סעיף זה בוטל וניתנו לו כל 

 

 

  O(n)חייבים לעבור על 

 

 

 

 

 

על כל תחילה יוצא שעוברים . בן שמאלי בן ימני, ולאחריו רקורסיבית, עוברים בשורש preorderבסריקת 

 .הצמתים במסלול השמאלי ביותר בעץ

ואורך הרשימה של הצמתים , המינימום הוא הצומת הנמוך ביותר במסלול השמאלי הזה BSTכיון שהעץ הוא 

 h+1במסלול השמאלי ביותר אינו יכול להיות גדול מ 

 

3 

0 

4 

0 

4 

3 4 

3 
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 (נקודות 04) 4שאלה 
 

- ו, EnQueue(x)שתומך בפעולות  MinQueue "תור מינימום"הנקרא ברצוננו לממש טיפוס נתונים מופשט 

)(DeQueue ותוכן מאפשר לבצע את הפעול, הרגילות המוגדרות על תור ) (Min ו-DeleteMin. 

 0מינימום עם דרישות הזמן המפורטות בטבלהעליכם לממש מבנה נתונים תור 

 

 

 *n כרגע בתור איבריםהוא מספר ה. 

 

ספקו אלגוריתם לכל אחת מהשיטות ונתחו בקצרה את זמן הריצה של כל , תארו בקצרה את מבנה הנתונים

 .פעולה

 

 .אחד מהםאת נביא  .ישנם מספר פתרונות אפשריים

 

 0מבנה נתוניםתיאור 

 

 -מבנה נתונים ירכב מ

 .אחסן את האיברים לפי הערךנבו , AVL   ,Tעץ  (0

הכנסה לזנב ומחיקה מראש )  FIFOהמנוהלת לפי , L, כיוונית -רשימה מקושרת דו (3

 (. הרשימה

 .לראש ולזנב של הרשימה head ,tailמציעים  נחזיק

 .לאיבר בעל ערך מינימאלי בעץ minמצביע  (0

 

 .הדדיים בין איברים זהים בעץ וברשימהנחזיק מצביעים . לרשימה וגם לעץגם כל איבר נכניס 

 הוא מספר nכאשר , O(logn) -מתבצעות ב AVLנזכור שפעולות הכנסה ומחיקה בעץ 

 .האיברים בעץ

 

 

 

 

 

 

 דרישת הזמן הפעולהתיאור  הפעולה

(EnQueue(x  מכניסה איבר חדשx לתור. O(logn)
* 

)(DeQueue  הוכנס ) מכל אלו שנמצאים כרגע בתור" ישן"מחזירה איבר הכי

 .ומוחקת אותו מהתור (לפני כל אלה שבתור כרגע
O(logn)

*
 

) (Min ביותר מבין הנתונים שנמצאים כרגע  מחזירה את האיבר הקטן

 ,!(מבלי להוציא אותו מהתור)בתור 
O(1) 

DeleteMin () ומוחקת אותו מהתור ביותר מחזירה את האיבר הקטן. O(logn)
*
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 0תיאור הפעולות

 

 

 

 

 ריצה זמן ניתוח תיאור הפעולה הפעולה

(EnQueue(x  מכניסים אתx   לעץT לפי הערך. 

 .Lלזנב של הרשימה  xמכניסים 

 .בעץ וברשימה xמעדכנים מצביעים הדדיים בין 

קטן  xבמידה וערך של  min-מעדכנים מצביע ל

 .מהמינימום

O(log n)
 

O(1) 

O(1) 

O(1) 

O(log n) כ "סה
 

)(DeQueue  האיבר הדרוש הוא איבר שנמצא בראש הרשימהL. 

 .xנשמור את האיבר שהולכים למחוק במשתנה עזר 

 . Lנמחק את האיבר מהרשימה 

יודעים לגשת אליו ) Tנמחק את האיבר המתאים מעץ 

 (.בעזרת מצביע מרשימה

 .במידה ואיבר הנמחק הוא מינימאלי minנעדכן את 

 .xנחזיר את 

 

O(1) 

O(1) 

O(log n) 

 

O(1) 

O(1) 

 O(log n) כ "סה

) (Min  נחזיר ערך של האיבר עליו מצביעmin. O(1) 

DeleteMin ()  נשמור את האיבר שהולכים למחוק במשתנה עזרx. 

 .Tנמחק איבר בעל ערך מינימאלי מעץ 

יודעים לגשת אליו )נמחק את האיבר הזהה לו מהרשימה 

-כיוון שרשימה דו(. בזמן קבוע בעזרת מצביע הדדי

 .עובתתבצע בזמן קמהרשימה כיוונית מחיקת האיבר 

 .minנעדכן את המצביע 

 xנחזיר את 

 

O(1) 

O(log n)
 

O(1) 

 

 

O(1) 

O(1) 

 O(log n) כ "סה
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 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה למדעי המחשב

 

  ,צחי רוזן' דר ,איתן בכמט 'פרופ ,קלרה קדם' פרופ

 .אירינה רבייב' גב, דקל צור 'רד 

 

 202-1-1001מבני נתונים  

 202-1-1051מבני נתונים למערכות מידע  

 77772010   10:00,  'אמועד  –מבחן 

אלכס , דניאלסבסטיאן בן , עמית בן בסט, עדיאל אשרוב

יקים , רז ניסים, אריאל הנמן  ,הדסה דלטרוף, בסקיחוגורו

 .נובה פנדינה, סילברמן

 

 חומר עזר אסור

 משך הבחינה שלוש שעות

 

 :הנחיות חשובות

 המבחן הינו ללא חומר עזר. 

 לאחר מכן להעתיק את התשובות למקום  .רצוי לפתור את המבחן תחילה במחברת הטיוטה

מחברות  .בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה. המיועד בטופס התשובות

 .הטיוטה יילקחו לגריסה עם תום הבחינה

  יש לענות על כל השאלות .שאלות 4 –המבחן מורכב מ.  

 ספק שאכן יש לתת הסבר מ, בסעיפים בהם קיימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע

 .עמדתם בדרישת הזמן שבשאלה

  של המימוש שלהם ללא פירוט  במבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתהניתן להשתמש– 

ניתן  –במידה וקיים יותר ממימוש אחד . אלא אם השאלה דורשת במפורש פירוט של המימוש

 .  לבחור כל מימוש שמתאים לזמני הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה

  ( במקום תשובה" )ת/לא יודע"רשמו , ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהובמידה

 . לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיף. מניקוד הסעיף 20%-ותזכו ב

 במקרה של מצוקה שורתית נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל. אסור לחרוג מהשורות. 

           !בהצלחה                                                   

 ציון שאלה

  א1

  ב1

2  

  א3

  ב3

  א4

  ב4
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  (נקודות 25) 1שאלה 

 

הבודק אם יש במערך   O(n) צפויזמן ריצה בהציעו אלגוריתם . מספרים  n שלנתון מערך ( 'נק 12) .א

 .a/2 = bעבורם מתקיים  b -ו aשני מספרים 

 2xנבדוק האם האיבר , xעבור כל איבר . chaining-שמשתמשת ב, nבגודל  HASHנכניס את המספרים לטבלת 

ולכן זמן , איברים מתמפים לכל תא O(1)נצפה לראות , במקרה הממוצע. hash-של טבלת ה h(2x)-נמצא בתא ה

 .O(n)הריצה הצפוי הוא 

 

 

 

 

 

 

 x -במערך הוא מספר הפעמים ש xהריבוי של מספר . מספרים שלמים n שלנתון מערך ( 'נק 10) .ב

הממיין את הריבויים של המספרים  O(n) צפויזמן ריצה בשרץ הציעו אלגוריתם . מופיע במערך

  .במערך

הריבוי של , 0הוא  0הריבוי של , 1הוא  2הריבוי של , 4,6,7,4,6,3,3,2,3: עבור מערך הקלט   :דוגמא

 1,1,2,2,0: הפלט של האלגוריתם הינו המערך   .1הוא  7והריבוי של  2הוא  6הריבוי של , 2הוא  4

 .hash) )השתמשו בטבלת ערבול  -רמז

ניגש לכל תא ונספור את מספר , כעת. chaining-שמשתמשת ב, nבגודל  HASHנכניס את המספרים לטבלת 

ניתן  n-מכיוון שהריבויים חסומים ב(. nבגודל )את הריבויים הללו נכניס למערך חדש . המופעים של כל מספר

ומיון מניה , צפוי O(n)ויצירת מערך הריבויים  hash-כ הכנסה ל"סה(. O(n)זמן ריצה )י מיון מניה "למיין אותם ע

 .O(n)בזמן 
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 (נקודות  25)  2שאלה 

נדרשתם לממש מבנה , אשר רוצה לנהל את עובדיו בצורה יעילה שירות לקוחותעבור מנהל משרד 

 :י"כל עובד מוגדר ע. נתונים

o  ייחודימספר זיהוי- id (Integer חיובי.) 

o שכר - fee. 

o (הנתון שנשמר הוא רק מספר הלקוחות! שימו לב)  מספר הלקוחות שהוא מייצג . 

 .cהמנהל החליט שהוא מגביל את מספר הלקוחות המקסימלי של כל אחד מהעובדים להיות קבוע 

 :מבנה הנתונים נדרש לתמוך בפעולות הבאות

 

זמן ריצה  תאור פעולה שם פעולה

במקרה 

 הגרוע

Init(c) כאשר , אתחול מבנה נתונים ריקc  הוא מספר

 .כפי שתואר, הלקוחות המקסימלי של כל עובד

     

AddEmployee(id,fee)  הוספת עובד בעל מספר זיהוי ייחודיid  ושכרfee 

העובד אינו מייצג , בזמן ההכנסה. למבנה הנתונים

 .אף לקוח

         

RemoveEmployee(id)  מחיקת העובד בעל מספר הזיהוי הייחודיid 

פעולה זו . ממבנה הנתונים במידה והוא נמצא בו

 .נכשלת אם העובד מייצג לקוחות

         

AddClient(id)  הוספת לקוח חדש לעובד בעל מספר הזיהויid .

 .לקוחות cהפעולה נכשלת אם העובד מייצג 

         

RemoveClient(id)  עובד בעל מספר הזיהוי מ ותלקוחאחד ההסרתid.           

FreeEmployeesByRange(min,max)  הדפסת מספר העובדים אשר יכולים לקבל עוד

, (c-כלומר מספר הלקוחות שלהם קטן מ)לקוחות 

 .[min,max]ואשר השכר שלהם בתחום 

         

 n הוא מספר העובדים בחברה. 

  סיבוכיות הזכרון הדרושה היאO(n). 

ספקו אלגוריתם לכל אחת מהשיטות ונתחו בקצרה את זמן הריצה של  ,תארו בקצרה את מבנה הנתונים

.כל אלגוריתם  

 

 :פתרון
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 . אחד הפתרונות מוצג להעיל. יש כמה פתרונות לשאלה זו

 

בנוסף ;שלהם idלפי ה , בו נשמור את כל העובדים – T_idהנקרא    AVLעץ . AVLעצי  2נשתמש ב 

    AVLעץ .  ל אחראי עליהם"המייצג מספר הלקוחות שעובד הנ clients –קודקוד נחזיק שדה  לכל

רק עובדים שמס )להם לקוחות שהם מייצגים  השומר את העובדים שיש T_feeנוסף שנחזיק נקרא 

עים הדדים בין יחזיק מצבהעצים נ 2בין . feeעץ זה ממויין לפי מפתח (. 0הלקוחות שהם מייצגים גדול מ 

אך לא  T_id  כי יתכן מצב בו יש עובד הנמצא רק בעץ, נשים לב. )עובדהקודקודים המייצגים אותו 

 :נשמור שדות T_fee בעץ  v לכל קודקוד , בנוסף(.  T_feeנמצא בעץ 

Size- ת העץ המושרש בקודקודמספר הקודקודים הנמצאים בת v  . 

Num – המקבלים שכר ( שיש להם לקוחות שהם מייצגים אותם)דים מספר העובfee.v 

 

Init(c) –  עצים רקים 2איתחול של . 

 

AddEmployee(id,fee) –  נכניס עובד בעלid   לעץT_id (אם לא קיים עדיין .)נעדכן :clients=0 .

 .לא נכניס עובד זה לעץ השני

AddClient(id) –  בעל נחפש עובדid  בעץT_id  . עםclients<c  לא , אחרת. למשתנה זה 1+נוסיף

תוך כדי , T_feeלעץ  idשל העובד   feeד וקנכניס קוד,  client==0אם לפני ביצוע הפעולה .  נבצע דבר

 (.בדומה לשיטה שהוצגה בתירגול) עלהשמירה על השדות של העץ כפי שהוגדרו למ

 

RemoveEmployee(id) –  נמצא את העובדid  בעץT_id . נמחוק אותו מהעץ –עם אין לו לקוחות . 

 

RemoveClient(id) -  נמצא את העובדid  בעץT_id .נמחק אחד מהם , עם יש לו לקוחות(clients- - 

תוך כדי שמירה , ק אותוונמח T_feeבעץ  idשל העובד  feeנמצא קודקוד , קוחות התאפסאם מספר הל )

 .על השדות

 

FreeEmployeesByRange(min,max) –  באנלוגיה מלאה עם הנעשה בתירגול נעבוד על העץ

T_fees . בעזרת השדותsize  בעלי משכורת קטנה שווה מ( עם הלקוחות)נמצא מספר העובדים max .– 

max_fees .את מספר העובדים בעלי משכורת קטנה שווה מ   (באופן זהה)נמצא , לאחר מכאןmin.- 

min_fees . נמצא את מספר העובדים בעלי משכורת , בנוסףmin בעזרת שדה , (אם יש כאלה)דיוק ב

num.-. fees  נחזיר תשובה: max_fees - min_fees + fees 
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 (נקודות 25) 3שאלה 

 (נקודות 9)סעיף א 

אורכי קידוד האפמן . בהתאמה 1,1,0,4 שכיחויותהתווים שונים עם  הנתון קובץ בו מופיעים ארבע .1

(Huffman) עבור התווים הללו הם: 

a. 1,2,2,1 

b. 1,4,4,1 

c. 2,2,2,2 

d. 1,2,4,4 

e. 1,2,3,3: אורכי קידוד האפמן עבור התווים הם. אף אחת מהתשובות לעיל אינה נכונה 

 

 ?אותיות Nב בעל "מעל אפמן אבקוד ה של אות( בביטים) האפשרי מהו אורך הקידוד המקסימאלי .2

a. N-2 

b. N-1 

c. N  יש שכתבוN  1= אם הוא 

d.  התשובה הנכונה היא. אחת מהתשובות לעיל אינה נכונהאף:________ 

 

מהו מספר ? המינימאלי בעץ המפתחותמהו מספר . רמות 4בן   t=5 עם פרמטר B-נתון עץ .0

 ?המקסימאלי בעץ המפתחות

 t=5כללי ובסוף החישוב הציבו   tחשבו עבור : המלצה

 

a.  9,999והמספר המקסימאלי הוא  252המספר המינימאלי הוא. 

b.  9,999והמספר המקסימאלי הוא  249המספר המינימאלי הוא. 

c.  11,111והמספר המקסימאלי הוא  242המספר המינימאלי הוא. 

d.  110 ,11והמספר המקסימאלי הוא  015המספר המינימאלי הוא. 

e. התשובה הנכונה היא. אף אחת מהתשובות לעיל אינה נכונה:________ 
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  (נקודות 61) בסעיף 

 :כפי שנלמדו בכיתה נתונים מבני הנתונים הבאים

 (כל התאים הפנויים נמצאים בסוף המערך) מערך ממויין 

 עץ חיפוש בינרי   (BST ) 

 י מצביע לראש הרשימה"נת הנתונה עממויילא  כיוונית-רשימה מקושרת דו. 

  עץAVL 

  ערימת מינימום(Min- Heap) .י מערך"ממומשת ע. 

 ים רשימת דילוג (Skip List) נהתחתו יתשמאל, נהעליו יתשמאל)י מצביעים לארבע פינותיה "הנתונה ע ,

 (נהתחתו ימנית, נהעליו ימנית

  טבלת ערבול(hash table  )התנגשויות בעזרת שרשור הפותרתchaining)  .( 

ללא הנחות , יש לענות האם ניתן לבצע אותה בזמן הנקוב .רוצים לבצע פעולה אחד מהסעיפים למטהבכל 

 :מוקדמות על המבנים וללא משתני עזר

שימו לב כי )במקרה הגרוע          ב מתבצעת ( insertion)את המבנים בהם הכנסה  נוציי .א

 .הנתונים במבנה' הוא מס nכאשר , (    כולל גם את          

Min Heap,  ,רשימה מקושרת ,AVL 

מאותו מבנים למבנה אחד  שני (merge או  union) או איחוד את המבנים בהם מיזוג נוציי .ב

לא מוגדר יחס בין  .במקרה הגרוע         בזמן  איברים מתבצע   nכ "עם סהטיפוס 

 .איברים בשני המבניםה

רשימה מקושרת דו כוונית לא ציקלית עם מצביע רק לראש לא . אין כזה ברשימה

 . מתאימה

במקרה      ב מתבצעת  (ללא הוצאתו) ליאהאיבר המינימ הדפסתאת המבנים בהם  נוציי .ג

 Min Heap ,Skip List, מערך ממוין מקטן לגדול .הגרוע

 . זמן במקרה הגרוע     דורשת  (search) את המבנים בהם מציאת מפתח כלשהו נוציי .נק 4 .ד

BST, MinHeap, Hash רשימה לא ממוינת ,SkipList  1אם המגדלים בגובה 

 .במקרה הגרוע          בזמן מתבצעת הכנסות  nאת המבנים בהם סדרה של  נוציי .ה

AVL, MinHeap,   ,רשימה מקושרת  

 נקודה למבנה 1בערך " ב"בכל סעיפון חוץ מ , א"נקודות כ 3ה ,ג,ב,סעיפים א
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 (נקודות 25) 4שאלה 

 (נקודות 12) א  סעיף

 שלושהבהינתן  ,תארו אלגוריתם אשר. י רשימת שכנויות"המיוצג ע G=(V, E)לא מכוון קשיר נתון גרף 

מסלול קצר ביותר . w שעובר דרך v-ל s-מסלול קצר ביותר מ קייםאם הבודק  , w -ו s, v קדקודים 

 .O(V +E)זמן ריצה נדרש הוא . מינימאלי הוא מסלול שמספר הקשתות בו 

 

מספיק לבדוק האם , wביותר העובר דרך  כדי לבדוק האם יש מסלול קצר

     vw,d+ws,d=vs,d,  כאשר yx,d  מסמן את אורך המסלול הקצר ביותר ביןx ו-y . את

הערכים  vs,d ו- ws,d ואת הערך , sעם צומת התחלה  BFSי הרצת "נחשב ע  vw,d י "נחשב ע 

 .wעם צומת התחלה  BFSהרצת 
 

 :טעויות נפוצות

A –  הרצתBFS מ-s ,ואז הליכה אחורה מ-v לפי π . פתרון זה שגוי כי יתכן שיש מספר מסלולים

 .v-ו sקצרים ביותר בין 

B –  בדיקה האם   vs,d'<vs,d כאשר vs,d' הוא המרחק ביןs ו-v י מחיקת "בגרף המתקבל ע

w מ-G . פתרון זה שגוי כי   vs,d'<vs,d מסלול קצר ביותר בין  כלאם  אם ורקs ו-v  עובר דרךw. 
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Text Box
ציון: 96
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 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה למדעי המחשב

 

  ,דר' צחי רוזן ,פרופ' איתן בכמט פרופ' קלרה קדם,

 דקל צור, גב' אירינה רבייב. 'רד 

 

 202-1-1001מבני נתונים  

 202-1-1051מבני נתונים למערכות מידע  

 222022010   10:00,  'במועד  –מבחן 

, אלכס דניאל, סבסטיאן בן עדיאל אשרוב, עמית בן בסט

, יקים רז ניסים, אריאל הנמן  גורוחובסקי, הדסה דלטרוף,

 נובה פנדינה.סילברמן, 

 

 חומר עזר אסור

 משך הבחינה שלוש שעות

 

 הנחיות חשובות:

 .המבחן הינו ללא חומר עזר 

 .לאחר מכן להעתיק את התשובות למקום המיועד בטופס  רצוי לפתור את המבחן תחילה במחברת הטיוטה

מחברות הטיוטה יילקחו לגריסה עם  בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה.שובות. הת

 תום הבחינה.

  יש לענות על כל השאלות שאלות. 4 –המבחן מורכב מ.  

  בסעיפים בהם קיימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע, יש לתת הסבר מספק שאכן עמדתם

 בדרישת הזמן שבשאלה.

 אלא אם  –של המימוש שלהם מבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה ללא פירוט ניתן להשתמש ב

ניתן לבחור כל מימוש  –השאלה דורשת במפורש פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד 

 שמתאים לזמני הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.  

 ע/ת" )במקום תשובה( ותזכו בבמידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יוד-

 . לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיף. מניקוד הסעיף 20%

 .אסור לחרוג מהשורות. במקרה של מצוקה שורתית נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל 

           בהצלחה!                                                   

 ציון שאלה

1  

  א2

  ב2

  א3

  ב3

  א4

  ב4

 

36

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 נקודות(  25) 1שאלה 

  .מספרים 11כל קבוצה יכולה להכיל עד בשאלה זו יש לתאר מבנה נתונים ששומר קבוצות של מספרים שלמים. 

המספר הסידורי בו  הואהשם של קבוצה  הקבוצות לא זרות )כלומר מספר מסוים יכול להופיע במספר קבוצות(.

 הוכנסה הקבוצה למבנה.

 :הוא מספר הקבוצות שנמצאות כרגע במבנה(  n) ונים נדרש לתמוך בפעולות הבאותנתמבנה ה

 

זמן ריצה במקרה  תאור פעולה שם פעולה

 הגרוע

Init() אתחול מבנה נתונים ריק. O(1) 

Add(S) הקבוצה ף אתהוס S .הקבוצה  למבנהS  נתונה ע"י רשימה מקושרת

 של המספרים בקבוצה.

O(log n) 

Delete(i) את הקבוצה עם שם  מחקi.  הניחו כי קבוצה עם שםi .נמצאת במבנה O(log n) 

First(x,k) החזרi  מינימלי כך שקבוצהi   מכילה את האיברx ,ומתקיים ש-i גדול 

כנדרש יש  i נמצא במבנה. אם לא קיים  xהניחו כי איבר  .k-מ ממש

 .-1להחזיר 

O(log n) 

 

  -מבנה נתונים יהיה מורכב מ

צומת בעץ מכיל כמפתח את מספר הקבוצה. כל הסידורי של מספר ההמסודר לפי  ,AVL ,T1 עץ .1

 בנוסף כל צומת שומר רשימה מקושרת של המספרים ששייכים לקבוצה. .i, צההקבו

 איברקבוצות )כל השמופיעים ב האיברים )מספרים(ששומר את קבוצת כל  , AVL  ,T2עץ .2

כל לבנוסף, . x . מפתח של הצומת הוא מספרשמופיע במספר קבוצות נשמר בעץ רק פעם אחת(

כיוון שבכל  .xכל מספרי הקבוצות המכילות את  תשמכיל א AVLעץ ל מצביע קייםצומת בעץ 

 צמתים. 10nמכיל לכל היותר  T2עץ האיברים, אז  11קבוצה יש לכל היותר 

 של מספר הקבוצות שהוכנסו למבנה.  counterמונה בשם נחזיק  ,כמו כן .3

 

  

 :פעולות

 

Init() 

T1NULL 

T2NULL 

counter 0 

 

 .O(1)זמן ריצה 
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Add(S)  

counter counter + 1 

 .Sחדשה הקבוצה השל מספר הסידורי  , שזה counterעל מפתח בצומת  T1הכנס לעץ 

 .T2 עץב  x, חפש את xS כל עבור

  .xשבצומת של  AVL-לעץ ה  Sהוסף את מספר הקבוצה אז , T2בעץ נמצא   x אם -

 .Sשמכיל איבר בודד, שהוא מספר הקבוצה  AVLעץ  xבצומת של  וצור, T2לעץ  xף את הוסאחרת,  -

 

 .O(log n)איברים הזמן הוא  11יש לכל היותר  S-כיוון שב

  

  Delete(i) 

 O(log n)זמן ריצה : .S, נקרא לה הקבוצות בעץ iעם מספר סידורי  קבוצה את חפש

 .xשמכיל מפתח  T2בעץ צומת  חפש (, שמורה בצומת)לפי הרשימה ש  xS כל עבור

 .T2מעץ  xריק, אז מחק את הפך להיות . אם לאחר מחיקה זו העץ xשבצומת של   AVL -ה מעץ iמחק את 

 .O(log n)מספרים, זמן ריצה הכולל הוא  11כיוון שכל קבוצה מכילה לכל היותר 

 

First(x,k) 

 min בשםאתחל משתנה  :הבאה בדרך i של חיפוש בצע xששמור בצומת  AVL בעץ. T2 בעץx  את חפש

 .k-ו i, נשווה בין iעם מפתח  vכאשר נמצאים בצומת  .בשורש התחל. לערך אינסוף

 , אם הוא קיים.vרד לבן הימני של נ i ≤ kאם  .1

 בצע: i > kאם  .2

a.  אםi < min  הצבmin  i. 

b.  רד לבן השמאלי שלv.אם הוא קיים , 

 .-1. אחרת החזר minהוא לא אינסוף, החזר  minכאשר לא ניתן להמשיך לרדת בעץ, אם הערך של 
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 נקודות(  25) 2שאלה 

 נקודות( 10) אסעיף 

 2-, וbתווי  a ,2תווי  0, יתכנו מספר קידודים אופטימליים. למשל, עבור טקסט המכיל טקסט שלהאפמן   בקידוד

 ,a: 1הוא אחרקידוד אופטימלי  ,a: 0, b: 10, c: 11אחד הוא  ים )קידוד אופטימלימלייאופט יםדקידו 4יש , cתווי 

b: 00, c:01.) 2האורך המרבי של קידוד של אות הוא  האופטימליים הקידודיםכל ארבעת בדוגמה זו ב. 

האורך המרבי של  ט בולטקסאופטימלי קידוד שקיים , כך (a,b,c,d) דוגמה לטקסט המכיל ארבעה תווים שונים נות

ציירו  . 0האורך המרבי של קידוד אות הוא  אחר )לאותו טקסט( בוקידוד אופטימלי קיים , ו2אות הוא  של קידוד

 את העצים המתאימים לקידודים אלו.

 : של הטקסט שכיחויותהטבלת 

a b c d 

1 1 1 2 

 

 .לטקסט עצי קידוד אופטימליים 2ציירו 

 2בי של קידוד אות הוא עץ של קידוד שבו אורך מר

 

 

 

 

 

 0הוא  עץ של קידוד שבו אורך מרבי של קידוד אות

 

 

 

 

 

 נקודות( 11) בסעיף 

5 -ל 1בין   שונים מספרים שלמים חיוביים n שלנתון מערך 
2n

שלו  העוקבבמערך,  xכי עבור כל מספר . ידוע 

 במקרה הגרוע ביותר.  O(n)ת המערך בזמן אלגוריתם הממיין א ותאר. 5xלפחות  הוא

2 1 1 1 

2 0 

1 

2 1 1 1 

2 

0 

1 
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 הוא זה שמיד אחריו בסדרה הממוינת. xלו המספרים היו ממוינים, העוקב של  – העוקבהסבר: 

מספר  )דלי( לרשימה xנבצע מיון דלי, כאשר נכניס איבר  x5log מהנתון, מספר הרשימות הדרוש הוא .n2. 

 במקרה הגרוע ביותר. nO)(כמו כן, מהנתון, בכל רשימה יהיה לכל היותר איבר אחד. לכן הזמן של המיון יהיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות( 25) 3שאלה 

 נקודות( 10) אסעיף 

 וזמן סיום הטיפול בקודקוד (v.d )השדה , ההפרש בין זמן גילוי הקודקודDFSנכון או לא נכון: בעת הרצת  .1

 נכון  .הוא תמיד איזוגי (v.f)השדה 

בעץ.  xהוא או העוקב או הקודם של  xלעץ חיפוש בינרי, האב של  xנכון או לא נכון: לאחר הכנסת איבר  .2

 נכון

 נקודות( 11) בסעיף 

כל אברי הערימה  , מדפיס אתxנתונה ערימת מקסימום הממומשת ע"י מערך. תאר אלגוריתם שבהינתן ערך 

mO)( . זמן הריצה של האלגוריתם צריך להיותx-שגדולים או שווים ל  הוא מספר האיברים שהודפסו. mכאשר 

Print_Bigger(A,x,i) 

if i ≤ A.size and A[i] ≥ x 

Print A[i] 

Print_Bigger(A,x,2i) 

Print_Bigger(A,x,2i+1) 

 .Print_Bigger(A,x,1) -תתבצע ע"י קריאה ל x-כאשר הדפסת האיברים שגדולים או שווים ל

 .2m+1הוא לכל היותר  Print_Bigger-אז מספר הקריאות ל mאם מספר האיברים המודפסים הוא 

 .mO)(לכן זמן הריצה הוא
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 נקודות( 25) 4שאלה 

 נקודות( 10) אסעיף 

),( מכוון לא קשיר גרף ןנתו EVG ,  פונקציה REw : (הגרף קשתות על משקל פונקציית ,)וקבוצה 

ES  אדום בצבע שצבועות בגרף צלעות של. 

, המכיל Gפורש מינימלי של  עץ למצוא כלומר, ביותר אדום מינימלי שפור עץ בעיית אתור לפת מעוניינים ואנ

 מספר רב ככל הניתן של קשתות אדומות.

 :מחזיר תשובה שגוייההאלגוריתם הבא צמתים שעבורו  3גרף עם  וצייר

לה של עו מופיעות ראשונות בסדר לפי סדרהאדומות הקשתות  כל את קשתות הגרף בסדר הבא: וסדר .1

 עולה של משקל. סדרלפי  הקשתות הלא אדומות משקל, ולאחר מכן מופיעות

 .1-הגרף לפי סדר הקשתות שהוגדר ב על Kruskal את אלגוריתם וציהר .2

 ציירו כאן:

 

 

 

 

 

 נקודות( 11) בעיף ס

)log( בזמן )מסעיף א'( ביותר אדוםמינימלי  שפורבעיית עץ  אלגוריתם הפותר את ותאר VEO. 

 כאשר בין הקשתות בעלות לה של משקלעו הבא: כל הקשתות לפי סדראת קשתות הגרף בסדר האלגוריתם מסדר 

 משקל זהה האדומות מופיעות ראשונות בסדר לפני הלא אדומות. המיון מתבצע ע"י מיון מיזוג, שנשנה את

 פעולת ההשוואה כך שכאשר משווים בין שתי קשתות, מתבצעת השוואה של משקלי הקשתות, ואם יש שוויון

 של הצבעים. מתבצעת השוואה

 למעלה.הגרף לפי סדר הקשתות שהוגדר  על Kruskal את אלגוריתםלאחר המיון, האלגוריתם מריץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10 

10 
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  , דר' צחי רוזן,דר' פז כרמיפרופ' קלרה קדם, 
 דר' דקל צור, גב' אירינה רבייב. 

 202-1-1001מבני נתונים  

 202-1-1051 מידע למערכות נתונים מבני

אריאל   עדיאל אשרוב, עמית בן בסט, הדסה דלטרוף,
כפיר , ענר בן משה אפריםהנמן, יקים סילברמן, 

 .יוחאי טוויטו ,וולפסון

 20/6/2014   ,0000', אמועד  –מבחן 

 חומר עזר אסור

 משך הבחינה שלוש שעות

 

  השאלות הבאות על גבי הטופס ובמקומות המתאימים. המחברת תשמש לטיוטה בלבד! ארבעענו על 
 הטיוטה והן יילקחו לגריסה.אנו לא אוספים את מחברות 

  בסעיפים בהם קיימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע, יש לתת הסבר מספק שאכן עמדתם בדרישת
 הזמן שבשאלה.

  אלא אם  –ניתן להשתמש במבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה ללא פירוט של המימוש שלהם
ניתן לבחור כל מימוש  –השאלה דורשת במפורש פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד 

 שמתאים לזמני הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.  
 ,20%-" )במקום תשובה( ותזכו ב/תרשמו "לא יודע במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו 

 .לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיףמניקוד הסעיף. 

 .אסור לחרוג מהשורות. במקרה של מצוקה שורתית נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל 

  למטהשימו לב שמשפט המסטר מצורף. 
 

   בהצלחה!                                               

 
 

 בודקים בלבדההטבלה לשימוש 
 4 3 2  1 שאלה

     ציון

  

 
 0המסטר משפט

-פונקציה המוגדרת על השלמים האי T(n)פונקציה, ותהיי  f(n)קבועים, תהי  a ≥ 1 ,   b > 1 יהיו 

( )          שליליים על ידי נוסחת הנסיגה הבאה0    (
 

 
)  . אזי0( )  
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2 

 

 (נק' לכל סעיף 4, נק' 24) 1 שאלה

)ג( לעיתים נכונה ולעיתים  או אינה נכונה תמיד )ב( , לכל אחת מהטענות הבאות, כתבו האם היא )א( נכונה תמיד

)ג( תנו דוגמה למקרה בו הטענה -)א( או )ב( הסבירו את תשובתכם בקצרה. אם בחרתם ב-אם בחרתם ב. אינה נכונה

 ולמקרה בו היא אינה מתקיימת. מתקיימת

 
יחסית לגובה העץ לפני ) התבצעה רוטציה, אזי גובה העץ לא השתנה  AVLאם במהלך הכנסה לעץ  .1

 .(ההכנסה

 )ג( לעיתים נכון ולעיתים אינו נכון  אינו נכוןתמיד )ב(    )א( נכון תמיד

חזר להיות גובהו  המקרים גובה העץ 4 -כפי שראינו בכיתה לאחר ביצוע הרוטציה בכל אחד מ

 המקורי, יתרה מכך גובה העץ משתנה בהכנסה רק כאשר לא מתבצעת רוטציה.

 

, 0ק השורש מוגדר להיות )עומ 0-ל שווה או קטן בעץ העלים כל עומק אז 2 בעומק עלה יש AVL  בעץ אם .2

 , ...(.1של השורש הוא  עומק בניו

 נכון ולעיתים אינו נכון)ג( לעיתים   אינו נכוןתמיד )ב(   )א( נכון תמיד 

 עץ עם עלים בעומקים שונים השני מושלם ואחד  – AVLציורים של עץ  2דוגמא 

 

 , אזי נקבל סדרה יורדת של איברי הערימה. post-orderק ערימת מינימום בסריקת ואם נסר .0
 .הניחו שכל איברי הערימה שונים זה מזה

 
 לעיתים נכון ולעיתים אינו נכון)ג(   אינו נכוןתמיד )ב(   )א( נכון תמיד 

 ציורים של ערימה שפעם יוצא ממוין ופעם לא 2דוגמא 

 .nלכל  f, g > 1בנוסף, נתון כי  פונקציות חיוביות. f, gיהיו  .4

( ) אם   ( ) אזי  (( ) )       ( ( ) )   ( ( )  .c > 0עבור קבוע  (( ) )     

 לעיתים נכון ולעיתים אינו נכון)ג(   אינו נכוןתמיד )ב(   )א( נכון תמיד 
 א. אם מניחים שהפונקציות מונוטוניות עולות

כי  c>0לא מתקיים לשום קבוע   g(n)= 1+ 1/n -ו   f(n)=2לדוגמא0  וגם ג. אם הן פונקציות כלשהן

 .שואף לאפס  (( ) )    גדל אזי   nכאשר 

 למלוא הנקודות תהזכ( נכונות )עם הנמקותשתי התשובות כל אחת מ

 

 n(, אז amortized, )נקרא גם זמן פחת זמן לשיעורין O(1)אם כל פעולה על מבנה נתונים כלשהו לוקחת  .5

 .(מתבצעות החל ממבנה נתונים ריק האלהפעולות ה n) במקרה הגרוע O(n)פעולות עוקבות כנ"ל לוקחות 

 ולעיתים אינו נכון)ג( לעיתים נכון   אינו נכוןתמיד )ב(    )א( נכון תמיד

במספר הפעולות  T(n)שנסמנו  worst caseנכון כי מחשבים את זמן הפחת ע"י חלוקה של הזמן הכללי  

n , יוצאO(1)   וזה גורר אחריו שT(n)=O(n) 

 

 

 

57

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 המחלקה למדעי המחשב                                                                                          גוריון-אוניברסיטת בן

 

3 

 

 .i+1קטנים מהאיברים הנמצאים בעומק  iבערימת מינימום, כל האיברים הנמצאים בעומק  .6

 )ג( לעיתים נכון ולעיתים אינו נכון  אינו נכוןתמיד )ב(   )א( נכון תמיד       
 עצים של ערימה 2מציירים 

 

 -3: תשובה נכונה בלי נימוק 1ניקוד שאלה 

 -1תשובה נכונה נימוק שגוי                          

 

 

 ( 'נק 25) 2שאלה 

אז  x > y מובטח שאם( A-ב)ערכים   x,yהוא "עקבי" אם לכל   A-ש איברים. אנו נאמר nבן   Aבהינתן מערך 

 לדוגמה, המערך הבא הוא מערך עקבי .A-ב yגדול ממש ממספר המופעים של  xמספר המופעים של 

 2הוא  5מספר המופעים של 

 4הוא  8מספר המופעים של 

 5הוא  10מספר המופעים של 

 6הוא  15מספר המופעים של 

15 11 11 15 8 5 15 8 11 8 11 5 15 8 15 11 15 

 

 .)בממוצע( צפוי  O(n)בזמן   Aהראו כיצד ניתן למיין מערך עקבי 

 

 

 

 

 :1פתרון מספר 

 

המקיימת את הנחת הגיבוב האחיד.  hובפונקציית גיבוב  ( )   בגודל  Hבשביל האלגוריתם שלנו נשתמש בטבלת גיבוב 

עבור המפתח, גם תא נוסף בשם  key, כאשר כל תא בכל שרשרת יחזיק בנוסף לשדה chaining-טבלת הגיבוב תשתמש ב

Count  עבור מספר ההופעות שלkey במערך, ומצביע לרשימה מקושרת המכילה את האיברים ב-A  שהמפתח שלהם הוא

key . 

 

  ראו לדוגמא:

A 
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 שלבי האלגוריתם:

 

-אז נוסיף לשדה ה H[h(x)]-כבר נמצא ב x. אם הערך של x. לכל איבר Hלפי הסדר לטבלת הגיבוב  Aנכניס את כל אברי  .1

Count  ונוסיף עוד איבר לרשימה המקושרת של  1שלוx- ים שתחתיו. אם הערך לא נמצא אז נשרשר איבר חדש עם

Count  1ונוסיף תחתיו רשימה באורך  1של. 

( )   הכנסות וחיפושים הוא  nזמן ריצה ממוצע/צפוי עבור    ( ). 

 .nבאורך  Bונעתיק את כל האיברים מכל הרשימות הקטנות )עם הריבוי המתאים( למערך  Hנעבור על  .2

 ( ) הוא  B-ו Hזמן ריצה למעבר על 

לב שבגלל שהמערך הוא עקבי מערך שממוין לפי הריבוי ממוין גם לפי ערכי  במיון מניה לפי הריבוי. נשים Bנמיין את  .3

 המפתח הרגילים. אחרי המיון נוציא כפלט את האיברים ממוינים לפי ערכי המפתח.

(   ) ולכם מיון מניה עובד בזמן     הריבויים הם מספרים שלמים בטווח    ( ) 

 

 מיין את המערך.במקרה הממוצע כדי ל ( ) סה"כ זמן ריצה צפוי 

  

A 

9 9 5 8 5 8 9 8 9 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 , 2 

5 

5 

8 , 3 

8 

8 

8 

9 , 4 

9 

9 

9 

9 
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 ואריאנטים של אלגוריתם הפתרון

 

 :2פתרון מספר 

הוא מערך של רשומות שיש להם ערכי  Aהפתרון שמוצע משתמש ברשימות מקושרות של רשימות מקושרות ולכן עובד כאשר 

)ופתרונות כאלה, שהיו רוב  A-מפתח ניתנים להשוואה )כלומר הרשומות(. אם מניחים שרק הערכים המספריים מוכלים ב

הרשימות ולקבל את מבנה הנתונים -הפתרונות במבחן, קיבלו ניקוד מלא אם הם עבדו תחת ההנחה הזו( אפשר להיפטר מתתי

 הבא:

 

 
עבור כל איבר בטבלה,  B-העתקות של המפתח ל countכולל  2לא כולל בניה של תתי הרשימות, שלב  1בפתרון זה שלב 

 הוא זהה. 3ושלב 

 

 :3פתרון מספר 

∑-לפחות לכל ערך חדש ו 1-)כי מספר ההופעות גדל ב A-ערכים שונים ב ( √) נשים לב לכך שיש    √ 
     .) 

 .2-נשנה כעת את השלבים החל מ

 איברים. ( √) של  B, נקבל מערך 1ניקח רק נציג   עותקים של כל איבר         אם במקום לקחת  .2

כעת ניתן למיין את בעזרת מיונים אחרים )מיון מיזוג, מיון ערימה, ואפילו מיון הכנסה או מיון בועות( ועדיין לעמוד בזמן  .3

 (.nכלשהו בגודל  Cשלו )לתוך מערך פלט  Count-המיון נשכפל כל איבר לפי ה. אחרי ( ) 

 

 

 :4פתרון מספר 

 ניתן גם לא למיין בכלל בעזרת אלגוריתם מיון.

ולכל תא  H. נעבור על iיציין את האיבר שיש לו ריבוי  [ ] . nullאשר תאיו יאותחלו לערכי   בגודל  Bנשתמש במערך  .2

[       ] נבצע     ( ולכן אין צורך למיין אותו.null-כבר ממוין )אם מתעלמים מערכי ה B-. נשים לב ש      

 [ ] עותקים של  iנכניס  nullאשר אינו  [ ] משמאל לימין ולכל  Bמשמאל לימין. נעבור על  Cניצור את מערך הפלט  .3

 .Cלתוך 
 

 

 

 

 

A 

9 9 5 8 5 8 9 8 9 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 , 2 

8 , 3 

9 , 4 
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 ( 'נק 26) 3שאלה 

 ('נק 8) סעיף א' 

כל  ממשקל  גדול ממששמשקלה  Gצלע של  eעל הצלעות. ותהי חיוביים גרף לא מכוון  עם משקלות   Gיהי  .1

 .? הסבירו את תשובתכםeאת  מכיל. האם יתכן שקיים עץ פורש מינימאלי שצלע אחרת בגרף
 

היא צלע יחידה בחתך   e)ז"א  רכיבים קשירים של הגרף 2היא הצלע היחידה המחברת  eיתכן. אם למשל 

 כלשהו(

 

כל ממשקל  קטן ממששמשקלה  Gצלע של  e. ותהי על הצלעותחיוביים גרף לא מכוון  עם משקלות   Gיהי  . 2

 .הסבירו את תשובתכם? eאת  מכיל שאינו. האם יתכן שקיים עץ פורש מינימאלי צלע אחרת בגרף
 

רכיבים קשירים של הגרף היא תבחר. אם לא נבחרה  והיא  2היא הצלע היחידה המחברת   eלא יתכן. אם 

  במעגל אז נחליף אותה עם צלע שנבחרה וכך ירד משקל העץ הפורש.

 

 -3ניקוד: תשובה נכונה נימוק שגוי או אין נימוק 

 

 

 ('נק 18) סעיף ב'

̂  הוא גרף   המשלים של גרף גרף לא מכוון לא ממושקל.  (   )  יהי  (   ) -כך ש (̂   )    ̂ 

, מחשב את המרחק sVוצומת  (   )  אלגוריתם שבהינתן גרף  ציעוה .  (   )אם ורק אם 

מספר הקשתות במסלול כמוגדר  vלצומת  sמרחק מצומת  . ̂   בגרף המשלים vכל צומת ל s-מהמינימלי 

 .G גרף המקוריהוא מספר הקשתות ב E-ש שימו לב  .O(V+E)הדרוש ריצה זמן . v-ל s-הקצר ביותר מ

 

 

 

ונשתמש בשדות אלו כדי  prev-ו  nextעם מספר שינויים. לכל צומת בגרף נוסיף שדות   BFSהאלגוריתם מבוסס על 

מכילה  L1-. בתחילת כל איטרציה של האלגוריתם מתקיים שL2-ו L1לשמור שתי רשימות מקושרות כפולות של צמתים 

 )ללא האיתחול( הוא: BFS-ריקה. הקוד של ה L2-את כל הצמתים הלבנים בגרף, ו

1. while Q  ∅  

2.     u ← DEQUEUE(Q) 

3.     for each v  G.Adj[u] 

4.         if v.color = WHITE 

5.             move v from L1 to L2 

6.     for each v  L1 

7.         v.color ← GRAY 

8.         v.d ← u.d + 1 

9.         v.π← u 

10.         ENQUEUE(Q, v) 

11.     u.color ← BLACK 

12.     L1 ← L2 
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, כלומר את כל G-ב uמכילה את כל הצמתים הלבנים שהם לא שכנים של  L1, 3-5לאחר סיום הלולאה של שורות 

  BFSיצה של אלגוריתם בגרף המשלים. לכן הריצה של האלגוריתם שקולה לר uהצמתים הלבנים שהם שכנים של 

 המקורי על הגרף המשלים.

פעמים )כל  Vמתבצעות לכל היותר  7-9פעמים, ושורות  2Eמתבצעות לכל היותר  4-5כי שורות  O(V+E)הזמן הוא 

 (.L1-צומת יכול לצאת לכל היותר פעם אחת מ
 
 

 
 נקודות(  25) 4שאלה 

 .Nעד  1-ממוספרים מ  חדרים  Nבמלון ישנם   .הכנס עבור אורחימלון במארגני כנס בחרו 

 התומך בפעולות הבאות0בשאלה זו יש לתאר מבנה נתונים 

 

 תאור פעולה שם פעולה
 הדרושזמן ריצה 

 במקרה הגרוע

Init(N) 
 .פנוייםחדרים   N עם אתחול מבנה נתונים 

 .Nעד  1-החדרים ממוספרים מ
O(N)  

 

Count(l, h) 

 הםשמספרי הפנוייםפעולה מחזירה את כמות החדרים ה

 O(log N) . [l, h]בתחום 

CheckIn(l, h) 

  .[l, h]בתחום    הכי קטן  ומספרשהקצאת חדר פנוי 
 להחזיר או ולהחזיר את מספרלהקצות את החדר ויש 

NULL   כזה.חדר אם לא קיים 
O(log N) 

CheckOut(room)  ,החדר יצאו מהחדרroom  כעת פנוי. O(log N) 

 
 .הריצה ניזמ ונתחו מהשיטות אחת לכל אלגוריתם ספקו, הנתונים מבנה את בקצרה תארו

 

 קיימים מספר פתרונות לשאלה, להלן אחד מהם

 מבנה נתונים0

 בלבד. המפתח של כל צומת הוא מס' של החדר המתאים. פנויים,   בו נאחסן חדרים AVL ,Tעץ 

 .x-השווה למספר הצמתים בתת עץ המושרש ב sizeשדה נוסף  הבעץ מכיל xכל צומת  

 

INIT 0 בשלב האיתחול כל החדרים פנויים ויש ליצור עץAVL   עםN  .צמתים 

 ניתן ליצור עץ מאוזן ממערך ממוין באופן הבא.

נשתמש בפ' רקורסיבית. פונקציה זו תיקח את האיבר האמצעי במערך בתור שורש של העץ. אז היא תקרא לעצמה  

לבנות עצים מהחצי השמאלי והחצי שימני של המערך, ותשים אותם בתור הבן השמאלי והימני של  פעמיים כדי

 השורש בהתאמה. תנאי עצירה יהיה מערך ריק, שעבורו הפ' תחזיר עץ ריק.

 

 xועבור כל צומת  postorder, נעבור על העץ בסריקת sizeכדי לעדכן שדות 

 x.size = 0עלה, אזי  xאם  -

  x.size = x.left.size+x.rigth.sizeאחרת  -
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Count(l, h) -   נבצע חיפוש שלl ו-h ב-T אם אחד מהם או שניהם לא נמצאים ב(-Tאז נגיע ל ,-NULL). 

 0, אחרת , נחזיר 1נמצא בעץ נחזיר  l. במקרה זה אם l=hיש לבצע בדיקה עבור מקרה קצה בו 

בה  ,צומת ראשונה במסלול מהשורש – vsplitמסלולי חיפוש בהתאמה ויהי  Ph-ו  Plיהיו  , h-קטן ממש מ l אם

  המסלולים מתפצלים.

 .0אם אין צומת כזו, נחזיר -

 אחרת, -

 .0להיות  countנאתחל משתנה  

vsplit  היא בטוח בתחום, לכןcount  count +1 

 חד מהמסלולים.כל אעד לצומת האחרונה ב בהתאמה, vsplit.right -ו vsplit.left-החל מ Ph-ו Plנעבור על  

 נבצע את הספירה באופן הבא0 

 count  count + x.right + 1שמאלהx,   0נוכחית,  כל פעם שיורדים מצומת  Plבמסלול 

 count  count + x.left + 1ימינהx  ,  0 נוכחית, כל פעם שיורדים מצומת Phבמסלול 

יש לבצע בדיקה עבור צומת אחרונה בכל אחד מהמסלולים ובהתאם לתוצאת הבדיקה לעדכן משתנה 

count. 

 Pl)ימני עבור  אם הצומת האחרונה אינה עלה, אז  יש להוסיף מספר הצמתים בתת עץ המתאים של הצומת

 .(Phושמאלי עבור 

 

 קבוע של פעולות בסיסיות. מספר, כיוון שבכל צומת עושים O(logN)זמן ריצה  תלוי בגובה העץ והינו 

 

CheckIn(l, h) – נקרא ל- Count(l, h) נחזיר 0. אם קיבלנו ,NULL. 

 .T-ב lאחרת, נבצע חיפוש אחר 

 . l, אז נחזיר את T-נמצא ב lאם 

 . NULLשאינה  ,צומת אחרונה במסלול חיפוש  xאחרת, תהי 

 .)הוא בהכרח בתחום. למה?( y.keyונחזיר את  y -, נסמנו בxהעוקב של  ת, נמצא א x.key < lאם 

 .x.keyאחרת נחזיר את 

 של כל הצמתים במסלול מצומת שנמחקה עד לשורש. sizeונעדכן שדה   T-מחק צומת  מנ

 .O(logN)כגובה העץ  –זמן ריצה 

 

CheckOut(room) – נכניס את צומת חדשה עם מפתחroom ל-T ונעדכן שדה ,size  של כל המצתים במסלול

 מצומת שהוכנסה לשורש. 

 כגובה העץ – O(logN) –זמן ריצה 
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 גב' אירינה רבייב. דר' צחי רוזן,
 202-1-1031מבני נתונים  

 

 25/01/2015   ,13:00', אמועד  –מבחן  , דינה סבטליצקי, עומר ליטובעמית בן בסט

 חומר עזר אסור

 משך הבחינה שלוש שעות

 

  השאלות הבאות על גבי הטופס ובמקומות המתאימים. המחברת תשמש לטיוטה בלבד! ארבעענו על 
 אנו לא אוספים את מחברות הטיוטה והן יילקחו לגריסה.

  בסעיפים בהם קיימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע, יש לתת הסבר מספק שאכן עמדתם בדרישת
 הזמן שבשאלה.

  אלא אם  –ניתן להשתמש במבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה ללא פירוט של המימוש שלהם
ניתן לבחור כל מימוש  –השאלה דורשת במפורש פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד 

 שמתאים לזמני הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.  

 ,20%-" )במקום תשובה( ותזכו ב/תרשמו "לא יודע במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו 
 .לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיףמניקוד הסעיף. 

 .אסור לחרוג מהשורות. במקרה של מצוקה שורתית נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל 

  למטהשימו לב שמשפט המסטר מצורף. 
 

   בהצלחה!                                               

 
 

 בודקים בלבדההטבלה לשימוש 
 4 3 2  1 שאלה

     ציון

  

 
 :המסטר משפט

-פונקציה המוגדרת על השלמים האי T(n)פונקציה, ותהיי  f(n)קבועים, תהי  a ≥ 1 ,   b > 1 יהיו 

𝑇(𝑛)         שליליים על ידי נוסחת הנסיגה הבאה: = 𝑎𝑇 (
𝑛

𝑏
) + 𝑓(𝑛):אזי . 
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 (נק' לכל סעיף 6, נק' 30) 1 שאלה

 יש לסמן את התשובה הנכונה מתוך מספר תשובות מוצעות. לכל אחת מהטענות הבאות

 .בלבד ותנקוד 2-תשובה נכונה ללא הסבר תזכה ב .במקום המיועד בקצרה את תשובה יש להסביר

 

 . R-ו P,Q בעל שלושה קודקודים G=(V,E) של גרף לא מכוון (DFS)נתבונן בסריקה לעומק  .1

 .v-סיום הטיפול ב ןזמ v.f-ו , v מסמן זמן גילוי קדקוד v.dבגרף,  vנזכיר כי עבור קודקוד 

 נתון כי

P.d = 1              P.f = 4 , 

Q.d = 2             Q.f = 3 

R.d = 5             R.f = 6 

 ?הבאות נכונהאיזו מהטענות 

 .קשיר יחיד)א( בגרף יש רכיב 

 שייכים לאותו רכיב קשירות.  R-ו  P-רכיבי קשירות, וקיימים בגרף שני )ב( 

 .שייכים לאותו רכיב קשירות  R-ו  Q-רכיבי קשירות, ו שני)ג( קיימים בגרף 

 שייכים לאותו רכיב קשירות.  Q-ו  P-רכיבי קשירות, ו שני)ד( קיימים בגרף 

 :הסבר 

Q  הוא צאצא שלP  מכיוון ש ,P.d<Q.d<Q.f<P,f ולכן ,P  וQ  הם באותו רכיב קשירות. אם לR  היתה צלע לQ  או

אינם חסומים או חוסמים נתונים  R.fו  R.d, אז היה צריך להיות יחס צאצא/אב עם לפחות אחד מהם. מכיוון שPל 
 ות נפרד.של קודקוד אחר, אין לו יחסי צאצא/אב עם אף קודקוד אחד, ולכן הוא חייב להיות ברכיב קשיר

 

 ונתון סדר ממוין עולה של הקשתות לפי משקלן. ,G=(V,E,w)לא מכוון ממושקל קשיר נתון גרף  .2

 משתמשתוך שינוי קטן ש  (Kruskal)מעוניינים למצוא עץ פורש מינימאלי של הגרף בעזרת אלגוריתם קרוסקל 

 .המקורי וריתםאלגהמצורף קוד של  לנוחיותכם .בעובדה שקשתות ממוינות

 )סמנו את החסם הדוק ביותר(: במקרה הגרוע הינוהמותאם זמן ריצה של האלגוריתם 

 O(V+E) (א)

 O(ElogV) (ב)

 α(V))O(E (ג)

 O(E+logV) (ד)

 אף אחת מהתשובות לעיל. (ה)

 

 

 

               
 

 :הסבר
 |V|, ו findSetפעולות  |makeSet ,2*|Eפעולות  |V|מכיוון שאין צורך יותר במיון הצלעות, נותרו הפעולות הבאות: 

. במימוש MakeSetהן פעולות  O(V), כשמתוכן Union/Find/MakeSetפעולות  O(E+V)כלומר . Unionפעולות 

 . O(Eα(V))כל הפעולות האלה לוקחות של יער עם קבוצות זרות, עם איחוד לפי דרגה, וכיווץ מסלולים, 

Algorithm Kruskal (G=(V,E,w)) 

1.  A = ∅ 

2.  for (each vertex v ∈ V) do 

3.             MakeSet(v) 

4.  sort E into nondecreasing order by weight w 

5.  for (each (u, v) taken from the sorted list) do 

6.        if (FindSet(u) ≠ FindSet(v)) then 

7.        A = A ∪ {(u, v)} 

8.        Union(u, v) 

9.   return A 
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, למרות שזה לא מדוייק, אבל כמובן שהיה נדרש להסביר למה מתייחסים לפתרון O(V+E)קיבלנו גם מי שענה א( 
 כליניארי

 

 

, כלומר אין שתי קשתות עם שונים זה מזהעם משקולות  G=(V,E,w)נתון גרף קשיר לא מכוון ממושקל  .3

 ?תמיד נכונהקשת בעלת משקל מקסימאלי בגרף. איזו מהטענות הבאות  eתהי משקל זהה. 

 אינו קשיר. eע"י הוצאתה של   G-, אז הגרף המתקבל מe קשתמכיל   Gשל  אם עץ פורש מינימאלי (א)

 .eחייב להכיל קשת   Gעץ פורש מינימאלי של  כל (ב)

 .eכיל קשת מ  Gלא ייתכן שעץ פורש מינימאלי של  (ג)

 תהיה קשת ראשונה שאותה נוסיף לעץ פורש מינימאלי במהלך הרצת אלגוריתם קרוסקל. eקשת  (ד)

 הסבר:

 קשיר.  G\{e}. נניח בשלישה e=(u,v)שמכיל קשת   Gעץ פורש מינימאלי של   Tיהיה 

(, ולפחות אחת  e)קצוות של קשת v-ל uקיים מסלול בין  T1. בעץ T1לי, עץ פורש מינימא G\{e}אזי קיים עבור 

-ב v-ל u-קשת שנמצאת במסלול מ  (x,y). יהיה מעגל(  T-)אחרת יש ב  T-מהקשתות שבמסלול זה אינה נמצאת ב

T1  ואינה נמצאת בעץTמשקל של  ,. מהנתון(x,y)  בהכרח קטן ממשקלה שלe=(u,v). 

הינו עץ פורש  T-, בסתירה לכך שw(T2) < w(T)-ו  Tעץ פורש מינימאלי של  – T2=T\{e}  {(x,y)} .T2נבנה 

  G-, אז הגרף המתקבל מeמכיל קשת   Gאם עץ פורש מינימאלי של לכן, ההנחה אינה נכונה. כלומר,  מינימאלי.

 .אינו קשיר eע"י הוצאתה של 
 

 

 

  

 :נתון גרף הבא .4

 

 

 

 

 מבקר בקדקודים? DFSאלגוריתם  הלפימבין הסדרות הבאות של הקדקודים איזה יכולות להיות סדרה 

                      (i) a, b, e, g, h, f       (ii) a, b, f, h, g, e      (iii) a, b, f, e, h, g     (iv) a, f, g, h, b, e 

 

 (iv)-ו (ii), (i)רק  (א)

 (iv)-ו (iii), (ii)רק  (ב)

 (iv)-ו (i)רק  (ג)

 (iv)-ו (iii), (i)רק  (ד)
 

 

 הסבר:

( iiiשאפשר. המעבר תמיד מקדקוד לאחד השכנים הלבנים שלו. בסריקה ) עמוק"הכי "מתקדמים   DFSבסריקת 

 .fאינו שכן של e-כיוון ש e-ל f-לא ניתן להתקדם מ
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 איברים לעץ ריק מההתחלה. 10הכנסה של ע"י   t=2עם דרגת מינימום  B-בונים עץ .5

 :הבנייה הינושיכולות להתבצע במהלך  קדקודשל פעולות פיצול  מקסימאלימספר  

 1 (א)

 2 (ב)

 3 (ג)

 4 (ד)

 אף אחת מהתשובות לעיל (ה)

 הסבר:
 

, כאשר משלכנסה תמיד נלך לפי אותו מסלול. זה יכול לקרות, להב כאשרמספר מקסימאלי של פיצולים יתקבל 

 פיצולים במהלך הבנייה.  5נבצע  10,…,1,2,3רים. לדוגמה, אם נכנסים איברים בשל אי ממוינתמכניסים סדרה 

 

 

 ( 'נק 25) 2שאלה 

 :הבאה התכונה את שמקיים מערך הוא ראש פי על ממוין מערך

 .במערך 𝑦 של הראשון המופע לפני מופיע במערך 𝑥 של הראשון המופע אזי 𝑥<𝑦 אם ך, במער 𝑥,𝑦 איברים זוג לכל

 :)סדר משמאל לימין( ראש פי על ממוין מערך הוא הבא המערך ,למשל

1,2,1,30,1,1,2,1,40,30,1,40,2 

 .צפוי/בממוצע 𝑂(𝑛) בזמן אותו וממיין ראש פי על ממוין A מערך מקבל אשר יציב מיון אלגוריתם תארו 

 .keyממספר שדות. עלינו לבצע את המיון לפי שדה בשם  מורכב עצם הוא במערךאיבר  כל :לב שימו 

 .keyשדה  לפי עולה בסדר איברי הקלט את להכיל צריך הממוין המערך 

 

 
 
 

 את אורכו. n -את מערך הקלט וב A -סמן ב
 .O(n)זמן   - chaining -בשיטת ה N -באורך פרופורציונלי ל Tנגדיר טבלת ערבול 

. איברים עם ערך שווה נשרשר יחד ברשימה מקושרת לפי סדר T -ונכניס אותם ל כסדרם A -נעבור על האיברים ב
 צפוי. O(n)זמן   -. םהכנסת

 .O(1)זמן   -ריקה.  Lנאתחל רשימה מקושרת 
את הרשימה המקושרת אליה הם שורשרו. אם הרשימה הנ"ל  T -כסדרם ונחפש ב A -נעבור שוב על האיברים ב

סה"כ צפי  .O(n) פלוס צפי של O(n). זמן Lונשרשר אותה לסופה של הרשימה  T -עדיין לא נמחקה, נסיר אותה מ
O(n). 

לפי ראש,  ממוין A -ש ומכווןמוסרות עם גילוין בפעם הראשונה,  T -נשים לב, כיוון שהרשימות המשורשרות ב
. יתר על כן, כיוון שהרשימות המשורשרות, כל אחת מהן בנפרד, מכילים ערכים זהים על פי ממוינים L -הערכים ב

 , המיון יציב כנדרש.Aסדר הופעתם במערך הקלט 
 O(n)ן. זמן ממוי Aונקבל את  Aלמערך  L -ונעתיק את הערכים כסדרם ב Lנעבור על הרשימה 
 .O(n)סה"כ זמן צפי של 

 
 ניקוד

 לתשובה שני חלקים עיקריים: בניית טבלת הערבול, והעברת הערכים מטבלת הערבול בחזרה למערך.
 הנקודות של השאלה התחלקו באופן שווה בין שני החלקים. 25

 התקבלו( קיבל את כל הנקודות.מי שטיפל בשני החלקים נכון )גם וריאציות אחרות לתשובה נכונה 
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ה אנקודות ועל שגי 6ה חלקית הורדו אה בכל חלק. על שגיאנקודות בהתאם למהות השגי 12 -ל 6אחרת הורדו בין 
 . על גבי דפי התשובות נרשמו הן מספר הנקודות שהורדו והן הערות מתאימות.12מלאה 

 מי שלא טיפל באף אחד מהחלקים נכון לא קיבל נקודות.
 

 ( 'נק 20) 3 שאלה

 , ניתן לייצג מלבן מוזאיקה באמצעות עץ בינארי מלא:3כפי שראיתם בעבודה 
 העלים של העץ יכילו את המלבנים הבסיסיים שנקבל בקלט. 

הקודקודים הפנימיים ייצגו את מלבן המוזאיקה שנוצר בכל שלב ואת החלוקה שלו )ראו ציור למטה(. יהיו 

אופקי, שיתאימו לחלוקה אופקית בה שני המלבנים הפנימיים  – horizontalמהמילה  Hקודקודים פנימיים מסוג 

  עומדים זה מעל זה. לדוגמא: 

אנכי, שיתאימו לחלוקה אנכית בה שני המלבנים הפנימיים  – verticalמהמילה  Vוקודקודים פנימיים מסוג 

 עומדים זה לצד זה. לדוגמא: 
 דוגמה

 
 
 
 
 
 
 
 

 העץ הבינארי הנ"ל מייצג את מלבן המוזאיקה משמאלו.

המכיל את המלבנים הבסיסיים ואת פעולות  infixכמו כן, את העץ הנ"ל אפשר לבנות באופן חד משמעי מביטוי 

 הבא:  infixלמשל עבור הדוגמא למעלה מתאים הביטוי   אופקי(. - Hאנכי | או  - Vהבניה )
( ( 1 V ( 2 H ( 3 V 4 ) ) ) H ( 5 V 6 ) ) " " 

 

 כמערך. בכל תא תהיה אחת מהמחרוזות הבאות: infixביטוי נייצג  

 "V" ,"H(, "(", ")", "המיוצג ע"י מספרמלבן בסיסי )
 

 הנ"ל יראה כך: infix לדוגמה, המערך שישמור את ביטוי ה

) ) 6 V 5  ( H ) ) ) 4 V 3  ( H 2  ( V 1  (  ( 
 
 

  מתאים מוזאיקהעץ  , ובונהinfixמייצג ביטוי ש Aמערך  המקבל כקלטאלגוריתם  בשאלה זו עליכם לתאר

 בסוף האלגוריתם יוחזר השורש של העץ. בלבד. אחת, וע"י שימוש במחסנית Aעל מערך  יחידע"י מעבר 
 

 האלגוריתם ונתחו את סיבוכיות זמן ריצה. תארו את
 

 תקין, וכי הוא מכיל יותר ממלבן בסיסי אחד. infix-ניתן להניח כי ביטוי ה.1 :הערות
 .בלבד בניית העץאלא לתאר  , וכו'( ים)כמו מימד מאפיינים של המלבניםאין צורך לטפל ב. 2             

 
 
 
 
 

2 

3 

5 

4 

6 

1 

H 

V 

1 H 

2 V 

3 4 

V 

5 6 

82

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 המחלקה למדעי המחשב                                                                                          

 

6 

 

 

 בצע: Aעד אורך  i=1עבור 

  Hאו  Vהוא מספר,  A[i]אם 

 והכנס למחסנית A[i]בנה קודקוד בשם 

 הוא ")" A[i]אם 
 קודקודים מהמחסנית  3הוצא  

 right=pop() 

root = pop()   

left = pop()  

 rootלבן שמאלי של  leftואת  rootלבן ימני של  rightהפוך את 

 למחסנית rootהכנס את 
 זה יהיה השורש של העץ –הוצא קודקוד מהמחסנית 

 

 בסוף הריצה הקודקוד שיישאר במחסנית יהיה השורש –תקין  infixמכיוון שביטוי ה

 

 n-זמן ריצה: נסמן את אורך המערך ב

 מעבר יחיד על המערך,

, ומספר קבוע של עדכון מצביעים O(1), מבצעים מספר קבוע שלא פעולות הוצאה והכנסה למחסנית A[i] ,i<=n>=1לכל 

(O(1 –  סה"כ– O(n) 

 

 –ניתן גם לפתור בדרך רקורסיבית 

 מכניסים את כל איברי המערך למחסנית

 :Sעם המחסנית  returnRoot(S)קוראים לפונקציה הרקורסיבית 

right=null, left=null, root=null 

curr = S.pop() 

 

 right=null-הוא מספר ו currאם 

 currהחזר את  

 הוא "(" currאם 

 rootהם בנים של  left-ו right, כאשר rootבשם  צור קודקוד 

 rootהחזר את 

 הוא ")"  currאם 

 right=null  אם

  right = returnRoot(S) 

 אחרת 

  S.push(")") 

  left = returnRoot(S)  

 אחרת,

 right=nullאם  

  right =curr 

 root = nullאם  

  root = curr 

 left = nullאם  

  left = curr 

 

 במקרה הגרוע  O(n) –כעומק הרקורסיה  –זמן ריצה 
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 נקודות(  25) 4שאלה 
 

 .)במידה והפתרון נכון, כמובן( נקודות 15יקבל בלבד מי שייתן פתרון לארבע פעולות ראשונות 
 

 ייחודי (id) מזהה יש תהליך לכל .להריץ תהליך איזה בוחר המחשב לפיו תהליכים תור מנוהל המחלקה במחשב

 פעם מידי תהליכיםריץ י. המחשב חסומים שאינם שלמים מספרים הינם   priorityוגם   idגם   (.priority) ועדיפות

 .בתור מיקומם לפי פעם ומידי עדיפותם לפי

 .התור לניהול ישתמש חשבמה בהם הנתונים מבני את לתכנןמעבדה, העל  האחראי ,למשה לעזור עליכם

 :הן הנדרשות הפעולות

 

 פעולה תאור פעולהשם 
זמן ריצה 

 הדרוש

Init(ListOfProcesses<id, 

priority>, N) 

 רשימת מקבלת הפעולה .תהליכים של תור אתחול

 עבור .ההמתנה סדר לפי הממוינת ת, ראשוני תהליכים

  ו.של והעדיפות שלו המזהה נשמר תהליך כל

N –  מספר מקסימאלי של תהליכים שיכולים להיות
 .בתור בכל רגע הנתון

O(N)  
 במקרה הגרוע

 

RunProcessByQueue() 
 (FIFOלפי סדר הרצה  )כלומר בתור ראשון תהליךצת הר

 מהתור. תווהוצא
O(logn) 

*במקרה הגרוע  

RunProcessByPriority() 

 

 מהתור. תווהוצא מקסימלית עדיפות בעל תהליךצת הר
אם יש מספר תהליכים עם עדיפות מקסימאלית, יש 

 להריץ אחד מהם.
O(logn) 

*במקרה הגרוע  

AddProcess(id, priority) 

 

 תור.ל חדש תהליך פתהוס
O(logn)  

 *גרועהבמקרה 

 

IncreasePriority(id, delta) 

 

  delta ערךב id בעל מזהה תהליך של עדיפותת הגדל

delta) חיובי שלם מספר(. 

O(logn)  
 *בממוצע

 

 
 

 *n – ר האיברים בתור ברגע הנתוןפמס 
 

 . O(N) נדרשת זיכרון סיבוכיות
 

 .הריצה ניזמ ונתחו מהשיטות אחת לכל אלגוריתם ספקו, הנתונים מבנה את בקצרה תארו
 

 .אחד מהםמספר פתרונות. להלן קיימים 

 
 -מבנה נתונים  יהיה מורכב מ

 כיוונית-רשימה מקושרת דו (1
 נכניס איברים )תהליכים( לטבלה  .המנוהלת בשיטה גיבוב עם שרשור  Nבגודל ,  HT,טבלת גיבוב (2

 .idלפי שדה 
 של האיברים.  priorityשדות  עלמה בנויה ערה .A ערימת מקסימום (3

 
 את האיברים )תהליכים( נשמור בכל שלושת המבנים. יהיו הצבעות הדדיות בין איברים זהים במבנים שונים. 
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Init(ListOfProcesses<id, priority>, N)  

הוא מספר  n, כאשר ListOfProcesses- O(n) -שימה מקושרת לפי הסדר הופעתם באת איברי הקלט מכניסים לר
 תהליכים ברשימת הקלט.

 .priority – O(n)בניית ערימת מקסימום מתהליכי הקלט לפי שדות 

 .O(n) –והכנסת כל תהליכי הקלט לטבלה   HTאיתחול טבלת גיבוב 
 

 לפי הנתון. n N, שכן O(n)=O(N)הינו  Initזמן ריצה הכולל של 
 

RunProcessByQueue() 

 O(1) -. המחיקה מתבצעת במהרשימהולמחוקו   Lיש להריץ את התהליך שנמצא בראש רשימה 

 .Aובערמה   HTבעזרת מצביע הדדי נוכל לאתר את המופעים של תהליך זה בטבלת גיבוב 

  O(1) –נמחק את האיבר מטבלת גיבוב 

 .O(logn) –נמחק איבר מערמה. בתרגול נלמד איך למחוק צומת פנימי מהערימה 
 

 O(logn)הינו  RunProcessByQueueזמן ריצה הכולל של 
 
)(RunProcessByPriority 

 .וולמחוק Aיש להריץ תהליך שנמצא בשורש ערימת 

 O(logn) –מחיקת שורש הערימה 

 .O(1) –ומוחקים אותם  L-וב  HT-מופעים של תהליך זה ב O(1)-מצביעים הדדיים מאתרים בבעזרת 
 

 O(logn)הינו  RunProcessByPriorityזמן ריצה הכולל של 
 
 

AddProcess(id, priority) 

 id – O(1)לפי שדה   HT-הכנסת תהליך ל
 O(logn) –הכנסת תהליך לערימה 

 L – O(1)הכנסת תהליך לסוף רשימת 
 

 O(logn)זמן ריצה הכולל 
 
 

IncreasePriority(id, delta) 

 בממוצע. HT .–O(1)בטבלת גיבוב  idמבצעים חיפוש של תהליך בעל מזהה 
 נו.מסיי –אם אינו נמצא 

 .priority+deltaלהיות  priorityומעדכנים  Aאחרת, בעזרת מצביע הדדי מאתרים את המופע של התהליך בערימה 

 O(logn) –( IncreaseMaxKey)בעזרת פונקציית 

 HT-וב  L-התהליך ב ימופעשל  priorityכמו כן, מעדכנים שדה  
 

 בממוצע O(logn)זמן ריצה הכולל 
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 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה למדעי המחשב

שלומי דולב, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל   פרופ'

 צור, דר' הדסה דלטרוף

 מבני נתונים

202-1-1031 

דולב סוקר, ענר בן משה אפרים, מוחמד גנאים, דן שולמן, 

עומרית פילצר )נפתלי(, תומר כהן, דינה סבטליצקי, יקים 

 סילברמן

 10/7/2016, 13:30מועד א',  –מבחן 

 חומר עזר אסור

 משך הבחינה שלוש שעות

 הנחיות חשובות:

 .המבחן הינו ללא חומר עזר 

 .בדיקת המבחן לאחר מכן להעתיק את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות.  רצוי לפתור את המבחן תחילה במחברת הטיוטה

 מחברות הטיוטה יילקחו לגריסה עם תום הבחינה. לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה.

  יש לענות על כל השאלות שאלות. 5 –המבחן מורכב מ.  

 .בסעיפים בהם קיימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע, יש לתת הסבר מספק שאכן עמדתם בדרישת הזמן שבשאלה 

  אלא אם השאלה דורשת במפורש  –מימוש שלהם של הניתן להשתמש במבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה ללא פירוט

 ניתן לבחור כל מימוש שמתאים לזמני הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.   –פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד 

 לא . מניקוד הסעיף 20%-במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" )במקום תשובה( ותזכו ב

 . ן לכתוב לא יודע על חלק מסעיףנית

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציון שאלה

  א1

  ב1

  א2

  ב2

  א3

  ב3

  ג3

  ד3

  א4

  ב4

  ג4

  ד4

  א5

  ב5

  ג5

                         

   בהצלחה!
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 נקודות( 16) 1שאלה 

 נקודות( 8) סעיף א' 

 , אין צורך בהסבר(:את כל התשובות הנכונות הקיפו) תמידהטענה הבאה מתקיימת  הבאיםעבור אילו ממבני הנתונים 

 זהה לחלוטין למבנה הנתונים לפני ביצוע שתי הפעולות הנ"ל. ,מחיקתו מהמבנהמיד ו איבר מבנה הנתונים המתקבל מהכנסת

 Skip List .א

 AVL .ב

 Hash – Double Hashing .ג

 Hash – Chaining .ד

 BST .ה

 B-Tree .ו

 Linked list .ז

 BB-[α]-tree .ח

 אף תשובה אינה נכונה .ט

 

 

 

 נקודות( 8)סעיף ב' 

 , אין צורך בהסבר(:את כל התשובות הנכונות הקיפו) תמידהטענה הבאה מתקיימת  הבאיםעבור אלו ממבניי הנתונים 

שתי זהה לחלוטין למבנה הנתונים לפני ביצוע  ,מבנהומיד הכנסתו בחזרה ל מבנה הנתונים המתקבל ממחיקת איבר )קיים(

 הפעולות הנ"ל.

 Skip List .א

 AVL .ב

 Hash – Double Hashing .ג

 Hash – Chaining .ד

 BST .ה

 B-Tree .ו

 Linked list .ז

 BB-[α]-tree .ח

 אף תשובה אינה נכונה .ט
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 נקודות(  15) 2שאלה 

 חס לזמנים הנדרשיםיתאת מבנה הנתונים ואת הפעולות בה יפים הבאים תארבסע

 נקודות( 8) 'סעיף א

 נתונים התומך בפעולות הבאות:הציעו מבנה 

 זמן תיאור הפעולה הפעולה

Init(A)  הפעולה מקבלת מערךA  שלn  מספרים שונים ובונה את מבנה

 הנתונים
 𝑂(𝑛) במקרה הגרוע 

Max(i,j)  מקבלת שני אינדקסיםi < j  ומחזירה את הערך המקסימלי בין

,𝐴[𝑖]התאים  𝐴[𝑖 + 1]…𝐴[𝑗]. 

 𝑂(log(𝑛)) במקרה הגרוע 

 

 

 

Init(A נבנה עץ תחרות, כלומר עץ בינרי שלם עם :)n  עלים. העלים מכילים את אבריA  .לפי הסדר 

 כל צומת פנימי מכיל את המקסימום של בניו, כלומר את המקסימום של העלים הצאצאים שלו.

 .2nזמן הבניה הוא לינארי בגודל העץ, וגודל העץ הוא לכל היותר 

Max(i,j נרד מהשורש לעבר עלה :)i  ועלהj ויהא ,v  ,הצומת בו המסלולים מתפצלים )כלומרv  הוא האב הקדמון 

 .jלעלה  v-את המסלול מ P2-, ובiלעלה  v-את המסלול מ P1-(. נסמן בi,jהמשותף הנמוך ביותר של עלים 

 (.P2-)ב P1-את הבן של שנמצא ב next(x)-( נסמן בP2)או  x P1 -ב xעבור צומת 

 כעת, נחזיר את המקסימום מבין הערכים בצמתים הבאים:

 .i. עלה 1

 .j. עלה 2

 .xהוא הבן השמאלי של  next(x)-( וv)לא כולל  P1-ב x-המקיים ש xשהוא בן ימני של צומת  u. כל צומת 3

 .xהוא הבן הימני של  next(x)( וv)לא כולל  P2-ב x-המקיים ש xשהוא בן שמאלי של צומת  u. כל צומת 4

  .O(log n)כי מבצעים שתי ירידות בעץ, וגובה העץ הוא  O(log n)הזמן הוא

 

 נקודות( 7) סעיף ב'

 הציעו מבנה נתונים שיתמוך בפעולות הבאות:

 זמן תיאור הפעולה הפעולה

Init(A)  הפעולה מקבלת מערךA  שלn  מספרים שונים ובונה את מבנה

 הנתונים
 𝑂(𝑛) במקרה הגרוע 

Avg(i,j)  מקבלת שני אינדקסיםi < j  ומחזירה את הממוצע של התאים

𝐴[𝑖], 𝐴[𝑖 + 1]…𝐴[𝑗] 

𝑂(1) במקרה הגרוע 

 

 

Init –  נבנה מערך חדשB  בגודלn  :בצורה הבאה 

 נאתחל את כל התאים לאפס .1

2 .B[1] = A[1] 

 n:   B[i] = B[i-1]+A[i]עד  2-מ i. עבור 3
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Avg(i,j) –  נחזיר
𝐵[𝑗]−𝐵[𝑖]+𝐴[𝑖]

𝑗−𝑖
 

 A[i+1]+…+A[j]נקבל את הסכום  B[j]-B[i], כאשר נחסר את A[1]+…+A[i]יש את סכום  Bשל  i– נכונות : בתא ה

 כלומר הממוצע. (j-i)/(A[i]+…+A[j])נקבל את הסכום  j-iונחלק ב A[i]כאשר נוסיף את 

 

 נקודות( 25) 3שאלה 

 לייצוג גרף: מטריצת שכנויות ורשימת שכנויות.בכיתה נלמדו שתי שיטות 
 

 נקודות( 5סעיף א' )

 מהם היתרונות והחסרונות של כל אחת מהשיטות?

 רשימת שכנויות מטריצת שכנויות 

גישה מהירה לבדיקה האם בין שני  –גישה ישירה  יתרונות

 קודקודים יש קשת.

 שמירת ביטים ולא מצביעים.

 של דרגת היציאה למעבר על שכנים O -מעבר מהיר

 גודל הזיכרון בהתאם לכמות הצלעות.

גם במידה ויש מעט צלעות המקום  –מקום קבוע  חסרונות

 .n^2הוא 

בכדי לדעת מי שכן של קודקוד, יש לעבור על כל 

 הקודקודים.

 

  - היא יקרה יחסית uשכן של  vהבדיקה האם 

O(min(𝑁(𝑢),𝑁(𝑣)). 

 שומרים מצביעים ולא ביטים.

 

 נקודות( 5' )סעיף ב

 𝑂(|𝑉|2) -יוסי רוצה ליהנות משני העולמות. הציעו דרך לייצג את הגרף כך שהמימוש יתמוך בפעולות הבאות תוך שימוש ב

 , תארו את מבנה הנתונים ואת מימוש הפעולות שלו.זיכרון לכל היותר

 זמן תיאור הפעולה פעולה

init(G)  מקבל את הגרףG  כרשימת שכנויות ובונה את מבנה

 וניםהנת
𝑂(|𝑉|2)  במקרה הגרוע 

isNeighbor(u,v)  בודק האםu  ו-v  שכנים בגרףG   O(1) במקרה הגרוע 

neighborList(u)  מחזיר את כל השכנים שלu  במקרה הגרוע O(N(u)) 

 u זה מספר השכנים של N(u)כאשר 

 

init – בנוסף לרשימת השכנויות ניצור מטריצת סמיכויות  

isNeighbor(u,v) – נבדוק במטריצת הסמיכויות 

neighborList(u) – בעזרת רשימת השכנוות ניצור רשימה של השכנים 

 ניתוח זמן ריצה:

Init –  יצירת מטריצה בגודלVxV – 𝑂(|𝑉|2)   , הצבת ערכים במטריצה𝑂(|𝑉| + |𝐸|)   

isNeighbor(u,v) –  בדיקת תא במטריצה– O(1) 

neighborList(u) –  אורך הרשימה( –מעבר על הרשימה המקושרת ברשימת השכנויות(O  =O(N(u)) 
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 נקודות( 8ג' )סעיף 

|𝑂(|𝑉 -הציעו דרך לייצג את הגרף כך שהמימוש יתמוך בפעולות הבאות תוך שימוש ב + |𝐸|) תארו את זיכרון לכל היותר ,

 מבנה הנתונים ואת מימוש הפעולות שלו.

 זמן תיאור הפעולה פעולה

init(G)  מקבל את הגרףG  כרשימת שכנויות ובונה את מבנה

 הנתונים

O(|V|+|E|) במקרה הגרוע 

isNeighbor(u,v)  בודק האםu  ו-v  שכנים בגרףG   O(1)זמן צפוי 

neighborList(u)  מחזיר את כל השכנים שלu  במקרה הגרוע O(N(u)) 

 u זה מספר השכנים של N(u)כאשר 

  

init(G) –  בנוסף לרשימת השכנויות נוסיף לכל קודקודhash table בגודל מספר שכנים ונכניס לתוך הטבלה את הקודקודים 

 .O(|V|+|E|)במקרה הגרוע  השכנים.

isNeighbor(u,v) –  נלך לטבלת ההאש של הקודקודu  ונחפש את הקודקודv .O(1) ( זמן צפויhash table.) 

neighborList(u) –  בעזרת רשימת השכנוות ניצור רשימה של השכנים. בדומה לסעיף הקודםO(N(u)) .במקרה הגרוע 

 

 

 

 
 

  נקודות( 7סעיף ד' )

 הוסיף למבנה הנתונים תמיכה בהוספה של קשתות )צלעות( לגרף תוך כדי שמירה על הזמנים בסעיף ג'.

 הוסיפו את הפונקציה הבאה:

 זמן תיאור הפעולה פעולה

Add(u,v)  הוסף את הקשתu,v)לגרף ) 𝑂(1) ( זמן לשיעוריןamortized) 

הסבירו מדוע הפונקציונאליות של הפונקציות הקודמות נשמר. )לא ינתנו נקודות לתשובה שלא תשמור על הפונקציונליות של 

 הפונקציות מהסעיף הקודם(

 

 השכנים(,  ניצור תחילה טבלאות האש בגודל כפול )ממספר – reHashing-נשתמש ב

  2-ל vועבור כל הכנסה נוסיף את  2בגודל פי  ניצור טבלה חדשה½( כאשר חצי מהטבלה מלאה )מקדם העומס שווה 

חוק מכאשר הטבלה הקטנה תתמלא נא בטבלה החדשה לטבלה החדשה.נוסיף את אחד הקודקודים שלא נמצהטבלאות ובנוסף 

 אותה.

 (hash tableזמן צפוי ) O(1) -נחפש בטבלת האש הקטנה יותר. זמן חיפוש  isNeighbor(u,v)בחיפוש 

 3–אסימונים, לאחר הכנסה אנו משתמשים ב  7ניתן  Addלכל פעולת  –ניעזר בשיטת האסימונים  – Addניתוח זמן לפעולה 

  2טבלאות והעתקת איבר מהטבלה הקטנה לגדולה. כלומר לכל איבר במערך הגדול נשארו  2 –הכנסת האיבר ל  –אסימונים 

 אסימונים לכל איבר כלומר אם גודל 2מהטבלה הקודמת יש לנו  2אסימונים, לכן כאשר נרצה ליצור טבלה חדשה בגודל פי 

 החדשה. מספיק כדי ליצור את הטבלה –אסימונים  2nאז יש לנו   nהטבלה הנוכחית היא 
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 (amortizedזמן לשיעורין ) 𝑂(1)כל פעולה קיבלה מספר קבוע של אסימונים, לכן זמן לפעולה 

 

 נקודות( 20) 4שאלה 

מניח שלכל המשתתפים מחשבים  ,3משתם בתרגיל בית יליצירת סוד משותף יש מאין, כפי שמ Merkle Puzzels-ב השימוש

 ואין הזדמנות לבצע חישוב מקדים.  וזקםדומים בח

 

  תזכורת

 . nזוגות של מערכים בגודל  mאליס שולחת לבוב 

על הביטים של כל אחד מהמספרים במערכים  XORמבצע פעולת בוב בוחר זוג מערכים וממיין את שניהם. לאחר מכן הוא 

 ביטים. nהממוינים ומקבל שתי סדרות של 

סדרה אחת הוא שולח בחזרה לאליס )זה המספר הסידורי שבאמצעותו אליס יודעת איזה זוג מערכים בוב בחר(, ואת הסדרה 

זהו מפתח ההצפנה הסודי הנבחר. באמצעות מפתח זה, בוב ואליס יכולים כעת לשלוח הודעות  –השנייה בוב שומר לעצמו 

 מוצפנות אחד לשניה.

ין בוב לאליס. מטרתה של איב היא לגלות את מפתח ההצפנה שבוב בחר. לשם כך היא צריכה איב מצותתת להודעות הנשלחות ב

, עד שהיא נתקלת במספר הסידורי שבוב שלח, ולפי מספר זה היא יכולה XORלמיין את המערכים שאליס שלחה ולבצע עליהם 

 לגלות את מפתח ההצפנה המתאים.

 

  דוגמה

 . m=3, n=2עבור 

 :המערכים הבאים שולחת לבוב אתאליס 

 [13,7[ ,]5,9]1.  

 [11,15[ ,]10,5]2.  

 [9,3[ ,]12,2]3.  

 :ומבצע את הפעולות הבאות 2מספר  זוג מערכיםבוב בוחר את 

 [5,10[, ]11,15ומקבל: ] רק אותםהוא ממיין 

 [101,10100[, ]1011,1111יצוג בינארי, המספרים הם: ]יב

 00, 10הן:  XORלאחר ביצוע הסדרות המתאימות 

 00, והמפתח הסודי שהוא שומר הוא: 10בוב שולח לאליס את הסדרה 

אליס כבר יודעת את הפתרון לכל החידות, וכאשר היא מקבלת את תשובתו של בוב היא מיד יודעת למצוא את המפתח הסודי 

 המתאים.

 10 הוא  ושהמספר הסידורי של הזוג יהועד שתגלה מאיב צריכה לבצע את הפעולות שבוב מבצע על כל זוג מערכים, אחד אחד, 

 .(00)וכך תדע שהמפתח הסודי הוא 

 

איב מחשבים מאותו סוג ושכולם מוכשרים באותה מידה )ממש הכי טובים להנחה שלאליס, לבוב ובנקודות(  5) .א

 הסבירו ?לפענח מיד את מפתח ההצפנה הסודישאפשר( כמה מחשבים צריכה איב לרכוש כדי 

 

 

 . כדי שאיב תצליח היא צריכה לבחור את החידה הנכונה, היא יכולה להבטיח שהיא תבחר את mכמספר החידות, כלומר 

 מחשבים mהחידה הנכונה רק אם היא תפתור את כל החידות במקביל, זאת ניתן לעשות רק ע"י 
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נקודות( בהנחה שאליס ובוב לא מחדשים את הסוד כאשר לאיב אין משאבים )מחשבים( נוספים, כמה זמן בממוצע  5) .ב

 הם יכולים לשוחח בבטיחות? הסבירו 

 

 

לאיב בממוצע יקח 
𝑚

2
 פעמים כדי למצוא את החידה הנכונה. לכן בממוצע בוב ואליס יכולים לשוחח   

𝑚

2
∗  בבטיחות  זמןפתירתהחידה

 

 

 

מוצפנת  כל פעם מחדש לפני שהם שולחים הודעהב מפתח ההצפנהבהנחה שאליס ובוב מחדשים את נקודות(  5) .ג

ואיב מעוניינת להצליח לפענח הודעה , מערכים חדשים ובוב בוחר מפתח הצפנה חדש( m)כלומר, אליס שולחת לבוב 

 מוצפנת באותו זמן שבוב מפענח, לפחות מידי פעם, האם תוכל? נמקו

 

 

כן, איב בכל פעם תגריל את החידה שהיא מפענחת. לכן יש לה סיכוי של 
1

𝑚
 לבחור את החידה הנכונה  

 

 

 

 

 

משו במערכים למיון תשלאיב יש אפשרות לבצע חישוב מוקדם, ושהיא יודעת שאליס ובוב יש בהנחהנקודות(  5) .ד

ארוך ככל שצריך כך שאיב לא לאיב ביצוע מקדים  ועיהצ ביטים,  kעם ערכים שמתוארים כל אחד על ידי , nבגודל 

 . תצטרך למיין את המערכים שאליס תשלח

 

 

 איב תבנה את כל המערכים האפשריים ואת המיון שלהם. כעת יש לה מפה ממערך לא ממויין למערך ממויין.

 הצורך למיין אותו.לכן כעת כשתרצה למיין את המערך היא צריכה ללכת למפה ולקבל את המערך הממויין ללא 
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 בונוס( 5נקודות+ 24) 5שאלה 

  A[i] -אשר גדולים מ Aאת מספר האיברים במערך  d(i) -נסמן ב מספרים שלמים שונים זה מזה. nשל  Aנתון מערך 

𝑑(𝑖))כלומר,   Aבמערך  A[i]ונמצאים לפני  ∶= |{𝑗│𝐴[𝑖] < 𝐴[𝑗]&0 ≤ 𝑗 < 𝑖 < 𝑛}|  .) 

 דוגמא:

 עבור המערך : 

 

 

𝑑(1) = 0, 𝑑(2) = 0, 𝑑(3) = 0, 𝑑(4) = 0, 𝑑(5) = 4, 𝑑(6) = 5, 

𝑑(7) = 0, 𝑑(8) = 5, 𝑑(9) = 0, 𝑑(10) = 3 

 נקודות( 12) 'סעיף א

∑)כלומר החזירו את הערך:   𝑑(𝑖) -סכום ההציעו דרך לספור את  𝑑(𝑖)𝑑(𝑖)≠0 )זמן בO(n ∙ log(n)) .במקרה הגרוע 

 

 לדלג כדי לתפוס את מקומו בסדר. Aהרעיון הוא לספור על כמה איברים צריך כל אחד מהאברים במערך 
 .BB-alfaאו  AVLהיא לעשות את זה באמצעות עץ חיפוש בינארי מאוזן כמו למשל  אפשרות ראשונה

נכנסו לעץ  x -במערך משמאל לימין ומכניסים אותם לעץ ובכל הכנסה סופרים כמה איברים גדולים מ xבמקרה זה, רצים על כל האיברים 
 כבר קודם.

  המספר המצטבר מהספירה הוא התשובה הנדרשת.
 העץ המושרש בקדקוד.-המציין את גודל תת sizeלשם הספירה מחזיקים בכל קדקוד בעץ מונה 

 1 -של קודקוד חדש מאותחל ב size -ה -
  1של כל קודקוד שעוברים דרכו  size -( מוסיפים לxבשלב החיפוש )של ההכנסה של  -
 העץ המושרש בהם השתנה.-של הקדקודים שהגודל של תת size -בשלב האיזון מחשבים מחדש את ה -
 שמכניסים באופן הבא: xבשלב החיפוש גם סופרים את מספר הקודקודים בעץ שגדולים מהערך החדש  -
( ומחסירים 1 -של הקודקוד ממנו פונים )לפנ ההוספה של ה size -את ה x -אם פונים שמאלה מוסיפים למספר הקודקודים שגדולים מ -  

 (1של הקודקוד אליו פונים )אם יש כזה, לפני ההוספה של  size -את ה
 .Aהוא מספר האיברים במערך  n, כאשר nlognהזמן הנדרש הוא פרופורציוני לזמן בניית העץ והוא במקרה הגרוע סדר גודל של 

 

 Aעל כמה איברים צריך כל אחד מהאברים במערך  היא לעשות את זה באמצעות מיון מתאים )שקל לספור בו אפשר נוספת
 לדלג כדי לתפוס את מקומו בסדר(.

 יש לפחות שני מיונים נוחים כאלה שאנחנו מכירים: מיון מיזוג ומיון מהיר.

 

בשלב המיזוג כשמעבירים ערך מהמערך הימני למערך המיזוג, צוברים את מספר הערכים שנותרו במערך השמאלי ברגע  במיון מיזוג

 ההעברה )אלה שהופיעו לפניך במערך המקורי ואתה מדלג עליהם(. הסכום הכולל של כל הצבירות האלה הוא התשובה הנדרשת.
ה דטרמניסטית, ולשנות )ביחס למה שנלמד בכיתה( את תהליך החלוקה באופן במיון מהיר צריך להשתמש בבבחירת חציון כפיבוט בצור

 הבא:

 ערך 16 17 18 20 11 10 21 13 25 19

 אינדקס 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

139

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 )חציון בצורה דטרמניסטית( וזוכרים את האינדקס שלו pבוחרים פיבוט  -
מקצים שני מערכים לגדולים ולקטנים, רצים על האיברים לחלוקה משמאל לימין ומעבירים את הגדולים מהחציון למערך הגדולים ואת  -

 קטנים מהחציון למערך הקטנים.ה
שעובר למערך הגדולים )הקטנים( שמופיע במערך המקורי לפני  xההעברה למערך הגדולים )הקטנים( צריכה להיות "יציבה", כלומר ערך  -

 )הקטנים(. הגדולים גם במערך y)הקטנים(, צריך להופיע לפני  הגדולים שאף הוא עובר למערך yערך 
 ומערך הגדולים, בסדר הזה, חזרה למערך המקורי. pהקטנים, הפיבוט מעתיקים את מערך  -
 בכל שלב של חלוקה סופרים דילוגים באופן הבא: -
 למניה )הפיבוט מדלג עליך( 1אם אתה הולך לגדולים והאינדקס שלך קטן מהאינדקס של הפיבוט, מוסיפים  -
למניה )אתה מדלג על הפיבוט(, ובכל מקרה מוסיפים  1הפיבוט מוסיפים אם אתה הולך לקטנים והאינדקס שלך גדול מהאינדקס של  -

 למניה תמיד את מספר הגדולים ברגע ההעברה )אתה מדלג על הגדולים האלה(
 הספירה המצטברת מכל החלוקות היא התשובה הנדרשת. -

 Aהוא מספר האיברים במערך  nר , כאשnlognהזמן הנדרש הוא פרופורציוני לזמן המיון והוא במקרה הגרוע סדר גודל של 
 .Aהוא מספר האיברים במערך  n, כאשר nlognהזמן הנדרש הוא פרופורציוני לזמן בניית העץ והוא במקרה הגרוע סדר גודל של 

 

 
 

 נקודות( 12) 'סעיף ב

𝑂(𝑛  בזמן Aמערך הציעו דרך למיין את  + ∑ 𝑑(𝑖)𝑑(𝑖)≠0  במקרה הגרוע. (

 

  d(i)איברים גדולים ממנו ולכן צריך לעקוף  d(i) ושמאלמ, יש iנבצע מיון הכנסה על המערך. לכל איבר במקום 

 איברים עד שיגיע למקומו.

∑+O(nלכן זמן של מיון הכנסה יהיה  𝑑(𝑖)𝑑(𝑖)≠0 ). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות( 5) ג', בונוססעיף 

𝑂(𝑛   צפוי בזמן Aמערך הציעו דרך למיין את  + ∑ log(𝑑(𝑖)))𝑑(𝑖)≠0 

 

 נבנה רשימת דילוגים באופן הבא:

 נשנה את אופן ההכנסה לרשימת דילוגים : נתחיל מצד ימין )הצד בעל הערכים הגדולים ביותר( ונתחיל לחפש את המיקום של 

 גדול  האיבר שאנו רוצים לחפש בדומה לאופן בו חיפשנו בתרגיל הבית, נתחיל מלמטה, אם הערך שאנחנו מצביעים עליו

 נעלה שלב )אם אפשר( ונזוז שמאלה, כאשר נגיע לערך יותר קטן נמשיך בהכנסה כרגיל.האיבר שאנחנו מכניסים  ךמער

 מהסוף, d(i), ניתן להגיד גם שמיקומו הוא i-d(i)נשים לב כי המיקום היחסי של האיבר ברשימת הדילוגים הנבנת הוא 

 log(d(i))כלומר מציאת מיקום האיבר החדש יהיה  log(i)באופן הזה יקח  iלכן כפי שהראינו בתרגול מציאת האיבר ה

∑)𝑂לכן בסה"כ יקח  log(𝑑(𝑖)))𝑑(𝑖)≠0 כדי למצוא את המיקומים של כל האיברים ו𝑂(𝑛)  ,כדי להכניס 
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𝑂(𝑛סה"כ  + ∑ log(𝑑(𝑖)))𝑑(𝑖)≠0 
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 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה למדעי המחשב

 

 25.9.2016בתאריך  202-1-1031מבחן במבני נתונים 

 2016סמסטר ג  –מועד א' ו 2016סמסטר ב  –מועד ג' 

 אסור -חומר עזר 

 שלוש שעות –משך הבחינה 

 

 חשובות:הנחיות 

 המבחן הינו ללא חומר עזר. •

לאחר מכן להעתיק את התשובות למקום המיועד בטופס  רצוי לפתור את המבחן תחילה במחברת הטיוטה. •
מחברות הטיוטה יילקחו לגריסה עם תום  בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה.התשובות. 

 הבחינה.
  .השאלותיש לענות על כל שאלות.  5 –המבחן מורכב מ  •
בסעיפים בהם קיימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע, יש לתת הסבר מספק שאכן עמדתם בדרישת הזמן  •

 שבשאלה.
אלא אם השאלה  –של המימוש שלהם ניתן להשתמש במבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה ללא פירוט  •

ניתן לבחור כל מימוש שמתאים לזמני  – דורשת במפורש פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד
  הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.

מניקוד  20%-במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" (במקום תשובה) ותזכו ב •
 . לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיףהסעיף. 

 נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל. "שורתית"אסור לחרוג מהשורות. במקרה של מצוקה  •

 בהצלחה

 ציון שאלה

1  

2  

3  

4  

5  
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 נקודות) 81( 1שאלה 

 :הבאים הסעיפיםענו על 

 Tהעץ השמאלי של -בין מספר הקדקודים בתתהאפשרי  ההפרש המקסימאלי. מה 3בגובה  AVLעץ  Tיהי  .1

 T?   5העץ הימני של -לבין מספר הקדקודים בתת

 ההפרש המקסימלי, בקדקוד השורש. מה Kעם מפתח יחיד,  3בגובה  2בדרגה מינימלית  Bיהי נתון עץ  .2

לבין מספר  Kפתח מהעץ שמשמאל ל-: מפתחות ולא קדקודים) בתתשימו לבמספר המפתחות ( ביןהאפשרי 

 K?   56העץ שמימין למפתח -המפתחות בתת

 Aהיא מספר ההזזות שצריך לבצע במיון הכנסה כדי למיין את  Aשל מערך  הסדר-דרגת אינגדיר.  .3

,4}הסדר של המערך -(מהקטנים לגדולים). למשל דרגת אי 3, 2, מערך שמתקבל מסריקת  A. יהי 6היא  {1

postorder  האפשרית של  הסדר המקסימלית-דרגת איקדקודים. מה  5של ערימת מקסימום בתA?   4 

באורך הקידוד של שני תווים בקידוד הופמן של טקסט הכתוב מעל א"ב בן מה ההפרש המקסימלי האפשרי  .4

n ?2   תווים-n   

הרשימות מלמטה  פורסמאיברים, כאשר  𝑛𝑛ברשימת דילוגים בת  𝑆𝑆3מה תוחלת מספר האיברים ברשימה  .5

 n/8   ? 0 -למעלה מתחיל ב

. 0]מספרים שלמים בתחום  nנתונים  .6 . nlogn − גודל של זמן הריצה במקרה הגרוע של שיטת ה. מה סדר [1

 n   המספרים הנתונים?  nהמיון הטובה ביותר האפשרית של 

 קריטריונים: נכון לא נכון
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  נקודות) 24( 2שאלה 

 נקודות) 8סעיף א (

G לא מכווןגרף  =  (V, E)  אם אפשר לחלק את הקדקודים שלו לשתי קבוצות לא ריקות וזרות  צידי-גרף דונקרא
𝑉𝑉1 ו- 𝑉𝑉2 כך שעבור כל קשת ,(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) ∈ 𝐸𝐸  מתקיים שאם𝑢𝑢 ∈ 𝑉𝑉1  אז𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉2 .או להיפך 

 צידי.-למשל הגרף הבא הוא דו

 

 

 

 

Gהציעו אלגוריתם יעיל ביותר המקבל כקלט גרף לא מכוון  =  (V, E)  ומחזיר תשובה לשאלה האםG הוא דו-

 צידי. הסבירו את סיבוכיות האלגוריתם שהצעתם.

 אדום וירוק באופן כזה שלא יהיו שני קדקודים באותו מנוגדים נבדוק אם אפשר לצבוע את הגרף בשני צבעים 

 באופן הבא: קשתשעוברת ביניהם צבע 

 נצבע את כל הקדקודים בלבן .א

 BFSנרוץ על כל הקדקודים ונתחיל מכל קדקוד לבן  .ב

 באדום BFSנצבע את הקדקוד הראשון בכל  .ג

 ונפעל כך: yמהתור נעבור על כל שכניו  xבכל פעם שנוציא קדקוד  .ד

a.  אם הצבע שלy  לבן נכניס אותו לתור עם הצבע המנוגד לצבע שלx 

b.  אם הצבע שלy  כצבע שלx  נעצור ונחזירfalse 

c.  אם הצבע שלy  של מנוגד לצבעx נמשיך הלאה 

 trueנחזיר  .ה

 O(E+V)על כל קדקודי הגרף. כלומר ים -DFS -זמן הריצה כזמן הריצה של ה
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 נקודות) 8סעיף ב (

G ,לא מכוון וקשירבגרף  =  (V, E) קדקוד ,𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉  אם מחיקתו מהגרף (יחד עם הקשתות  קדקוד הפרדהנקרא
 שצמודות אליו) הופכת את הגרף לבלתי קשיר. 

 למשל הקדקודים המסומנים באדום בגרף הבא הם קודקודי הפרדה.

 

= Gוקשיר הציעו אלגוריתם יעיל ככל האפשר שמקבל כקלט גרף לא מכוון   (V, E)  וקדקוד𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉  ומחזיר
 קדקוד הפרדה. הסבירו את זמן הריצה של האלגוריתם שהצעתם. 𝑣𝑣תשובה לשאלה האם 

 לא הוא –הוא קדקוד הפרדה. אם לא  DFS ,v -יהיו שני בנים או יותר בעץ ה v -. אם לvמהקדקוד  DFSנריץ 

 קדקוד הפרדה.

 .O(E+V). כלומר, DFS -זמן הריצה הוא כזמן הריצה של ה

 

 

 

 נקודות) 8סעיף ג (

= Gוקשיר הציעו אלגוריתם יעיל ככל האפשר שמקבל כקלט גרף לא מכוון   (V, E)  ומחזיר תשובה לשאלה האם
 (כפי שהוגדר בסעיף ב). הסבירו את זמן הריצה של האלגוריתם שהצעתם. כלשהו הפרדה קדקוד G -יש ב

 על הגרף. DFSנריץ 

 .הוא קדקוד הפרדה xלו יותר מבן אחד, יש ו DFS -ה הוא שורש ביער xאם 

 קשת חוזרת לאב קדמון שלשאין ממנו  עץ-תת x -ליש ו, שאינו שורש, FSD -ביער ההוא קדקוד פנימי  xאם 

x, x .הוא קדקוד הפרדה 

 יש קשת חוזרתהוא שורש עם לכל היותר בן יחיד או עלה או קדקוד פנימי שמכל תתי העצים שלו  xאחרת 

 אינו קדקוד הפרדה. x -, וxקדמון של להורה 
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 האלגוריתם:

 אם נמצא כזה נעצור ונחזיר  .אם הוא קדקוד הפרדה xובמהלך הריצה נבדוק עבור כל קדקוד  DFSנריץ 

false אחרת נחזיר בסוף התהליך ,true. 

 שורש עם יותר מבן יחיד היא פשוטה.הוא  xהבדיקה אם 

 חוזרת להורה עץ, עם יותר מקדקוד אחד, שאין ממנו קשת -לו תתיש ש xקדקוד פנימי יש כדי לבדוק האם 

 השווה לזמן הגילוי  p(y)נחזיר מספר  DFS(y)באופן כזה שמכל קריאה  DFS -ה, נשנה את xקדמון של 

 העץ -. אם אין אף קשת חוזרת מתתy -העץ המושרש ב-הנמוך ביותר של קדקוד שיש אליו קשת חוזרת מתת

 .nullנחזיר  y -המושרש ב

  ]xd[זמן הגילוי גדול או שווה ל p(y)האם , נבדוק x, כשעומדים על קדקוד y -בחזרה מכל קריאה רקורסיבית ל

  ,xקשת חוזרת להורה קדמון של  y -העץ המושרש ב-תת. אם לא, זה אומר שאין מ)llnu -(או שווה ל xשל 

 אינו קדקוד הפרדה. x ,xיש קשת חוזרת להורה קדמון של  xשל  yהבנים מכל אם  קדקוד הפרדה. xולכן 

 .O(E+V). כלומר DFS -זמן הריצה כזמן הריצה של ה

 

 לבדיקה:נפוצים קריטריונים 

 -1(טכנית) שב יחשל חסר הסבר  •
 -1חסר הסבר של נכונות האלגוריתם:  •
 (תלוי באלגוריתם)מהניקוד המלא  -2/3האלגוריתם לא מספיק יעיל:  •
 (תלוי באלגוריתם)מהניקוד המלא  -5/6האלגוריתם ממש לא יעיל:  •
 על כל חלק חסר -3חסרים חלקים אלגוריתמיים, האלגוריתם אינו שלם:  •
 -1חישוב זמן ריצה לא נכון:  •
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 נקודות) 18( 3שאלה 

unionלהלן מבנה נתונים של  find:קבוצה במבנה מיוצגת בצורה הבאה . 

 

-השורש הוא נציג הקבוצה ושאר איברי הקבוצה מצביעים על השורש ומסודרים ביניהם ברשימה מקושרת דו

 .כיוונית, כשהשורש מצביע על האיבר הראשון ברשימה

 בקבוצה בת איבר אחד הרשימה המקושרת ריקה.

 .xיוצרת קבוצה חדשה עם  makeSet(x)הפעולה 

 נמצא. xמחזירה את הנציג של הקבוצה בה  find(x)הפעולה 

,union(xהפעולה  y)  מאחדת את הקבוצה שלx  עם הקבוצה שלy  על ידי הוספת הקבוצה הקטנה (עם מספר
 .האיברים הקטן יותר) לקבוצה הגדולה

,𝑢𝑢𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛(6למשל   :יתבצע באופן הבא (8
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 דות)נקו 9סעיף א (

רשמו נוסחה לחישוב והסבירו ? makeSetפעולות מתוכן הן פעולות  nפעולות, כאשר  mמה העלות לשיעורין של 
 בקצרה את חלקיה.

 .union(x, y)פעולות  n-1 -ו(נתון)  makeSetפעולות  n -המקרה הגרוע מורכב מ

 יכולה להיעשות בזמן קבוע. y הקבוצה של והנציג של x הקבוצה של מציאת הנציג שלבפעולת האיחוד, 

 יכולה להיעשות בזמן קבוע אם בכל שורש שומרים את גודל  הקטנהומי  הגדולה הקבוצהההחלטה מי גם 

 בזמן האיחוד.מעדכנים אותו מאתחלים אותו באחד בזמן היצירה ו הקבוצה,

 יכול להיעשות כך: הקבוצותהאיחוד של שתי 

 .yשל  מהקבוצהלא יותר גדולה  xשל  שהקבוצההכלליות נניח  הכלתבלי  .א

 , תוך עדכון המצביע y(כולל השורש) ונצרף כל אחד מאיבריה לראש הרשימה של  xשל  הקבוצהנעבור על  .ב

 .yלראש הרשימה של 

 משתייכים של הקבוצה אליה  נציג: מספר העדכונים המקסימלי הכולל האפשרי של עדכון הניתוח זמן

 .logn, ולכן העלות לשיעורין היא m -פרופורציוני ל n במקרה הגרוע, . אבל,nlognהוא האיברים 

 

 

 נקודות על כל הערכה לא נכונה של עלות לפעולה או על חישוב סופי לא נכון. -2 קריטריונים:

 נקודות) 9סעיף ב (

𝑘𝑘נגדיר ו כלשהו 1 -מספר שלם גדול מ sיהי  = ⌈𝑙𝑙𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙⌉ . :קבוצה עד נשנה את מבנה הנתונים של סעיף א כלהלן
 באופן הבא:נייצג  k -קבוצה גדולה מ(כולל) נייצג כמו בסעיף א', ו 𝑘𝑘גודל 
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n−1�של  𝑥𝑥הנציג של הקבוצה הוא שורש 
k
, להוציא אולי קבוצה אחת. המבנה של כל 𝑘𝑘, כל אחת בגודל קבוצות �

n−1� -אחת מ
k
n−1�הנציגים של הקבוצות הוא כמו בסעיף א'.  �

k
-הקבוצות מסודרים ביניהם ברשימה מקושרת דו �

מצביע על הנציג של הקבוצה הקטנה (הקבוצה עם פחות  𝑥𝑥. השורש 𝑥𝑥כיוונית וכל אחד מהם מצביע על השורש 
 .איברים), אם יש כזאת, או אחרת על הנציג של קבוצה כלשהי 𝑘𝑘 -מ

שהפעולות מתבצעות  בהנחה, makeSetמתוכן הן פעולות פעולות  nפעולות, כאשר  mמה העלות לשיעורין של 
𝑙𝑙 -וש בצורה היעילה ביותר = 𝑛𝑛? .רשמו נוסחה לחישוב והסבירו בקצרה את חלקיה 

 .union(x, y)פעולות  n-1 לכל היותרו makeSetפעולות  n -המקרה הגרוע מורכב מ

 יכולה להיעשות בזמן קבוע. yוהנציג של הקבוצה של  xציאת הנציג של הקבוצה של מבפעולת האיחוד, 

 יכולה להיעשות בזמן קבוע אם בכל שורש שומרים את גודל  הקטנהומי  הגדולה הקבוצהההחלטה מי גם 

 מאתחלים אותו באחד בזמן היצירה ומעדכנים בזמן האיחוד. הקבוצה,

 האיחוד של שתי הקבוצות יכול להיעשות כך:

 .yלא יותר גדולה מהקבוצה של  xבלי הכלת הכלליות נניח שהקבוצה של  .א

n−1� -נקרא לכל אחת מ .ב
k
 .yקבוצה של -, ובאופן דומה תתxקבוצה של -תת xשל הקבוצה של  קבוצותה �

 באופן הבא:  yלמבנה של הקבוצה של  xנצרף את האיברים של הקבוצה של  .ג

a.  נצרף את השורש של הקבוצה שלx של  הקבוצה הקטנה-תתאיברים מהאת , ואחר כך נצרףxעד ,  

 יש צורך. , אםחדשה קבוצה-תת, אם יש כזו. מהיתר נרכיב yהקבוצה הקטנה של -תתלמילוי 

b.  הקבוצות של -תתינצרף את כלx  של הקבוצות-תתילרשימת  החדשההקבוצה -תתואת y ונעדכן את 

 .הקבוצות האלה-תתי הנציגים של השורשים של

 איבר שייך הקבוצה אליה -שורש של תתהשל עדכון האפשרי הכולל המקסימלי מספר העדכונים : ניתוח זמן

 קבוצה הוא-האפשרי של עדכון הנציג של שורש של תת . מספר העדכונים המקסימלי הכוללnloglognהוא 

 , שזה סדר גודל שלloglogn/n-nloglogn+n. וביחד  loglogn/n –(n/logn)log(n/logn) = nלכל היותר 

loglognn ,אבל .n פרופורציוני ל- m , ,ולכן העלות לשיעורין היא במקרה הגרועloglogn. 

 נקודות על כל הערכה לא נכונה של עלות לפעולה או על חישוב סופי לא נכון. -2 קריטריונים:
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 נקודות) 61( 4שאלה 

= Gנתון גרף מכוון  יהי  (V, E)  עם משקלות חיוביים𝑤𝑤:𝐸𝐸 ⟶ 𝑅𝑅+ על הקשתות וקדקוד מקור כלשהו 𝑙𝑙 ∈ 𝑉𝑉 .

𝑣𝑣לכל  𝑁𝑁(𝑣𝑣) -נסמן ב ∈ 𝑉𝑉  את מספר המסלולים המינימליים בין𝑙𝑙 ל- 𝑣𝑣 הציעו אלגוריתם יעיל ככל האפשר .
𝑣𝑣לכל  𝑁𝑁(𝑣𝑣)המחשב את  ∈ 𝑉𝑉 ..הסבירו את זמן הריצה של האלגוריתם שהצעתם 

 .s -נריץ דייקסטרא מ

 .0 -ונאתחל אותו ב N(v)משתנה  vנגדיר לכל קדקוד 

 .1 -ב N(s)נאתחל את 

 במהלך הריצה של דייקסטרא נפעל כך: (u, v)קשת באמצעות ה relaxנבצע בכל פעם ש

 .N(v) = N(u)נעדכן  d[u] + w(u, v) < d[v]אם  .א

 .N(v) = N(v) + N(u)נעדכן  d[u] + w(u, v) = d[v]אם  .ב

 .N(v)נעדכן את לא  d[u] + w(u, v) > d[v]אם  .ג

 .logV (E + V): כזמן הריצה של דייקסטרא ולכן סדר גודל של ניתוח זמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אתחול לא נכון של משתנים, עדכון לא נכון של משתנים, חישוב זמן לא נכוןנקודות על  -2 קריטריונים:

  

176

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 נקודות) 24( 5שאלה 

 נקודות) 14סעיף א (

מבנה נתונים התומך  ועיצ. הרמכונית היוצאת מקו היצו לכל ייחודימספר מזהה במפעל ליצור מכוניות ניתן 
 בפעולות הבאות:

 זמן ריצה תיאור הפעולה
Init() אתחול המבנה Ɵ(1) במקרה הגרוע 

Insert(k)  הכנסת מכונית חדשה עם מזההk Ɵ(log n) במקרה הגרוע 

Median() ההפרש ביןמציאת החציון. כלומר, המזהה ש 
לבין ממספר המזהים שקטנים ממנו מספר 

 המזהים שגדולים ממנו הוא לכל היותר אחד.

Ɵ(1)  במקרה הגרוע 

Find(k)  מציאת המכונית עם המזההk Ɵ(log d) כאשר במקרה הגרוע ,d  הוא המרחק
מהחציון. כלומר מספר המזהים במבנה  kשל 

(כולל) לערך של החציון  kשערכם הוא בין הערך 
 (כולל).

את נכונות זמני לכל פעולה תונים ולאחר מכן את כל אחת מהפעולות. הסבירו תארו את החלקים של מבנה הנ
 הריצה הנדרשים.

 . אחד יכיל את האיברים הקטנים או שווים לחציון, והשני את האיברים הגדולים אוAVLנשתמש בשני עצי 

 נשמור גם משתנהשווים לחציון. נגדיר שני מצביעים לחציון אחד בעץ של הגדולים ואחד בעץ של הקטנים. 

 שימנה את מספר המזהים שנכנסו למבנה.

Init()ואת המונה נאתחל באפס. זמן קבוע במקרה הגרוע. ,: נאתחל שני עצים ריקים, שני מצביעים ריקים 

Insert(k) נכניס את :k לעץ המתאים של הגדולים מהחציון או של הקטנים מהחציון. נעדכן את המונה של 

 דרושבמבנה. אם החציון השתנה כתוצאה מההכנסה, נשנה את העצים בהתאם. השינוי עלול למספר המזהים 

 מחיקה והכנסה של מספר אברים קבוע ועדכון של המצביעים לחציון החדש בכל עץ. כל הפעולות כולן כוללות

 רה הגרוע.במק lognמספר קבוע של פעולות הכנסה, מחיקה ומציאת עוקבים ומקדימים. סה"כ סדר גודל של 

Median() באמצעות אחד מהמצביעים עליו. זמן קבוע במקרה הגרוע.: נחזיר את החציון 

Find(k) נבדוק אם :k  נחפש –נחפש בעץ של הגדולים מהחציון, אם קטן  –גדול או קטן מהחציון. אם גדול 

 הוא החציון.  k –בעץ של הקטנים מהחציון, אחרת מצאנו 

 מהחציון ונטפס לאורך מסלול ההורים לכיוון השורש עד שנמצא קדקוד שיש בוא ערךאת החיפוש תמיד נתחיל 
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 , במקרה שהחיפוש k -, במקרה שהחיפוש נעשה בעץ של הקטנים, או ערך גדול או שווה לk -קטן או שווה ל

 לחשבהעץ המושרש בקדקוד בו עצרנו. כדי -נעשה בעץ של הגדולים. נמשיך את החיפוש בצורה רגילה בתת

 העץ המושרש בקדקוד בו עצרנו, ובלי-את תת T -את סדר הגודל של זמן החיפוש במקרה הגרוע נסמן ב

 מכיל רק Tהעץ הימני של -של הקטנים מהחציון. תת AVL -הכלת הכלליות, נתייחס רק לחיפוש בעץ ה

  Tהעץ הימני של -תת .d-1במקרה הגרוע הוא  ם. מספרk -אברים קטנים או שווים מהחציון וגדולים ממש מ

 .logdהוא סדר גודל של  Tולכן גם הגובה של  logdהוא סדר גודל של  וולכן הגובה של AVL  הוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבדיקה:נפוצים קריטריונים 

 -5 –אינה נכונה חיפוש המבנה נתונים נכון, אבל צורת  •

 

 נקודות) 10סעיף ב (

למשל (משמאל לימין) , ברציפות, אם כי לא בהכרח עולה בהנחה שמספרי הזהות של המכוניות ניתנים בסדר
2,  4,  5, 12,  -ו Initשל סעיף א כדי להשיג את זמני הריצה הבאים: הנתונים מבנה , תארו איך לשנות את …

Median ב כמו קודם- Ɵ(1) במקרה הגרוע, Insert(k)  של  בצפיƟ(1) ו- Find(k) של  בצפיƟ(logd). 

במהנה החדש ואת , והסבירו את הפעולות תארו בקיצור נמרץ רק את השינוי במבנה הנתונים שהצעתם למעלה
 .הםזמני הריצה של
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 אחת רשימה . (אפשר גם באמצעות רשימה בודדת) נשמור שתי רשימות דילוגים AVLבמקום שני עצי 

 שגדולים או שווים לחציון.שקטנים או שווים לחציון ואחת לאיברים לאיברים 

Init() במקרה הגרוע.: נאתחל את שתי רשימות הדילוגים. זמן קבוע 

Insert(k)נכניס לסוף רשימת הקטנים או לתחילת רשימת הגדולים. אין צורך בחיפוש. הצפי להכנסה הוא : 

 כצפי לגובה המגדל שנבנה מעל הערך שנכניס. כמו בסעיף א', אם החציון ישתנה נצטרךסדר גודל קבוע, 

 יברים. תמיד אלה יהיו איברים בקצוות לשנות את הרשימות על ידי הוספה או מחיקה של מספר קבוע של א

 הרשימות. הצפי להכנסתם או מחיקתם (אין צורך בחיפוש) הוא קבוע (כצפי לגובה מגדל בודד).

Median()נחזיר את החציון (למשל, האחרון ברשימת הדילוגים של הקטנים מהחציון). זמן קבוע במקרה : 

 הגרוע.

Find(k)בדומה לחיפוש בעצי ה :- AVL ,נתחיל את החיפוש מהחציון ברשימה התחתונה, ונצעד בכיוון הפוך 

 , זמן החיפוש בסדר הפוך הואd. מספר האיברים שנעבור עליהם הוא בדיוק kלחיפוש הרגיל, עד שנמצא את 

 ,logdהוא  dבדיוק כזמן החיפוש בסדר הרגיל, הצפי לזמן של חיפוש רגיל בקטע של רשימת דילוגים באורך 

 .logdי של זמן החיפוש הוא ולכן הצפ

 

 

 

 

 

 לבדיקה:נפוצים קריטריונים 

• INIT – 2 'נק 
• INSERT - 3 'נק 
• MEDIAN – 3 'נק 
• FIND – 6 'נק 
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 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה למדעי המחשב

 

 30.10.2016בתאריך  202-1-1031מבחן במבני נתונים 

 2016סמסטר ג  –' במועד 

 אסור -חומר עזר 

 שלוש שעות –משך הבחינה 

 

 הנחיות חשובות:

  חומר עזר.המבחן הינו ללא 

 .לאחר מכן להעתיק את התשובות למקום המיועד בטופס  רצוי לפתור את המבחן תחילה במחברת הטיוטה

מחברות הטיוטה יילקחו לגריסה עם תום  בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה.התשובות. 

 הבחינה.

  יש לענות על כל השאלותשאלות.  5 –המבחן מורכב מ.  

 ימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע, יש לתת הסבר מספק שאכן עמדתם בדרישת הזמן בסעיפים בהם קי

 שבשאלה.

  אלא אם השאלה  –של המימוש שלהם ניתן להשתמש במבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה ללא פירוט

שמתאים לזמני ניתן לבחור כל מימוש  –דורשת במפורש פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד 

  הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.

 מניקוד  20%-במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" )במקום תשובה( ותזכו ב

 . לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיףהסעיף. 

  נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל. "שורתית"אסור לחרוג מהשורות. במקרה של מצוקה 

 בהצלחה

 ציון שאלה

1  

2  

3  

4  

5  
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 נקודות( 81) 1שאלה 

 :הבאים הסעיפיםענו על 

k?     2𝑘+1בגובה  AVLבעץ  המקסימלי מה מספר הקדקודים .1 − 1 

 1)כולל  16 -ל 1שהעץ מכיל את כל הערכים בין ידוע . 2בדרגה מינימלית של מספרים שלמים  Bיהי נתון עץ  .2

 כן      ?יכול לשבת בשורש העץ 𝟏𝟐האם הערך . (16וכולל 

ערכים  5בת  Aהערך במערך של הערימה. נתונה קבוצה של הוא האינדקס  מיקום של ערך בערימהנגדיר.  .3

. , אחת ערימת מינימום ואחת ערימת מקסימוםAשל הקבוצה הנתונה  שתי ערימותובנוסף שונים זה מזה, 

אותו מיקום גם בערימת להם להיות עשוי ש 𝐀מה המספר המקסימלי של ערכים מהקבוצה הנתונה 

 1     ?המינימום וגם בערימת המקסימום

למשל האורך של הקידוד . 2כפול בקידוד הוא מספר הזוגות  זיו-למפלשל קידוד  ךהאור נגדיר. .4

(0, a)(0, b)(0, c)   בו  ככל האפשררשמו טקסט קצר  הוא מספר התווים בטקסט. אורך של טקסט. 6הוא

)למען האמת הטקסט הריק הוא הקצר       ababca      . שלו שוויםזיו -למפלאורך הטקסט ואורך קידוד 

 ביותר, אבל הכוונה הייתה לטקסט לא ריק(

מה ת. ( רנדומאליpartitionחלוקה )באמצעות  6( של מערך באורך quick sortנסתכל על מיון מהיר ) .5

 4       ? במערך אחרי חלוקה אחתאורך החלק הגדול שנותר למיין  תוחלת

. 0]מספרים שלמים בתחום  nנתונים  .6 . (log 𝑛)log 𝑛 − גודל של זמן הריצה במקרה הגרוע המה סדר . [1

nlog    ? המספרים הנתונים 𝐧של שיטת המיון הטובה ביותר האפשרית של  log 𝑛 

 לא נכון\קריטריונים: נכון

  נקודות( 24) 2שאלה 

Gיהי  =  (V, E)  משקלות חיובייםעם גרף מכוון 𝑤: 𝐸 → 𝑅+  ,ויהיו על הקשתות𝑠, 𝑡, 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑉  קדקודים ארבעה

 שהגרף נתון באמצעות רשימות שכנים. הניחו בגרף. שונים

 .G -ב ביותר קליםמסלולים למתייחסים לשאלה שלושה סעיפים וכולם 
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 נקודות( 8סעיף א )

 .G -ב t-ל sביותר בין  קלמסלול  קיים בכללאם ההבודק  ,הגרועבמקרה  ,ככל האפשראלגוריתם יעיל  הציעו

 את זמן הריצה של האלגוריתם. נתחו

 מסלול כלשהו. םיש מסלול קל ביותר אם ורק אם יש ביניה t -ל sבין 

 .𝑡 -מגיע ל 𝑠 -מ 𝐷𝐹𝑆אם ורק אם  𝑡𝑟𝑢𝑒 אפשר להחזירלכן 

+ 𝑂(𝑉הזמן   𝐸)כזמן ה ,- 𝐷𝐹𝑆. 

 נקודות. 5ת עד מינוס קריטריונים: יעילו

 נקודות( 8סעיף ב )

גם שעובר  G -ב t-ל sביותר בין  קלהבודק האם יש מסלול  ,במקרה הגרוע ,אלגוריתם יעיל ככל האפשר הציעו

 את זמן הריצה של האלגוריתם. נתחו .y -ו xהנקודות שתי דרך 

,𝛿(𝑠מחשבים  𝑡) ,𝛿(𝑠, 𝑥) ו- 𝛿(𝑠, 𝑦)   מ הדייקסטרבאמצעות- s . 

,𝛿(𝑠אם  𝑡) =  .falseמחזירים  ∞

,𝛿(𝑥מחשבים  𝑦) ו- 𝛿(𝑥, 𝑡)  מדייקסטרה באמצעות- x ו- 𝛿(𝑦, 𝑥) ו- 𝛿(𝑦, 𝑡)  מדייקסטרה באמצעות- y. 

,𝛿(𝑠אם ורק אם  trueמחזירים  𝑥) + 𝛿(𝑥, 𝑦) + 𝛿(𝑦, 𝑡) = 𝛿(𝑠, 𝑡) ∨ 𝛿(𝑠, 𝑦) + 𝛿(𝑦, 𝑥) + 𝛿(𝑥, 𝑡) = 𝛿(𝑠, 𝑡) 

O((Vזמן במקרה הגרוע ה + E) log 𝑉) ,הכזמן הריצה של דייקסטר. 

 נקודות. 5ות יעילות. כל אחד עד מינוס אות חישוב זמן ריצה ושגיאות לוגיות, שגיאקריטריונים: שגי

 נקודות( 8סעיף ג )

 -ב t-ל sבין ביותר  הקלים יםמסלולהאחד מכל הבודק האם  , במקרה הגרוע,אלגוריתם יעיל ככל האפשר הציעו

G  הנקודות שתי דרך גם עוברx ו- y. את זמן הריצה של האלגוריתם. נתחו 

𝑃מחשבים  = 𝛿(𝑠, 𝑡) באמצעות דייקסטרה מ- s. 

𝑃אם  =  .y -ו xעוברים דרך  t -ל s -. באופן ריק, כל המסלולים הקצרים ביותר מtrueמחזירים  ∞

𝑄 ומחשבים x -ואת כל הקשתות שנוגעות ב xאת  G -ממוחקים  = 𝛿(𝑠, 𝑡) .באמצעות דייקסטרה 

𝑄אם  = 𝑃  מחזיריםfalseמצאנו מסלול קצר ביותר שעובר מ .- s ל- t  לא דרךx. 
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𝑄ומחשבים  y -ואת כל הקשתות שנוגעות ב yאת  G -מוחקים מ = 𝛿(𝑠, 𝑡) .באמצעות דייקסטרה 

𝑄אם  = 𝑃  מחזיריםfalseמצאנו מסלול קצר ביותר שעובר מ .- s ל- t  לא דרךy. 

 .y -ו xשלא עובר דרך  t -ל s. אין מסלול קצר ביותר בין trueמחזירים 

O((Vזמן במקרה הגרוע ה, ולכן 𝑂(𝐸)מחיקת קדקוד מהגרף לוקחת במקרה הגרוע  + E) log 𝑉) כזמן , 

 של דייקסטרה.הריצה 

 נקודות. 5אחד עד מינוס ות יעילות. כל אות חישוב זמן ריצה ושגיאות לוגיות, שגיאקריטריונים: שגי

 נקודות( 18) 3שאלה 

 נקודות( 9) אסעיף 

 , הם()𝑖𝑠𝐸𝑚𝑝𝑡𝑦 -ו ()𝑝𝑢𝑠ℎ(𝑥) ,𝑝𝑜𝑝, שזמני הפעולות עליהן: 𝐵 -ו 𝐴אין סופיות  יהיו נתונות שתי מחסניות

 במקרה הגרוע. יםקבוע

 :ותהבא הפעולות מבנה נתונים עםהוא ( protection queueתור של פרוטקציונרים )נגדיר. 

 𝐸𝑛𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒(𝑥) –  מוסיפה אתx .לתור 

 𝑃𝐸𝑛𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒(𝑝𝑥) –  מוסיפה את הפרוטקציונר𝑝𝑥 .לתור 

 𝐷𝑒𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒() –  אם יש פרוטקציונר בתור, שולפת את הפרוטקציונר האחרון שנכנס לתור. אחרת שולפת

 .𝑛𝑢𝑙𝑙ביותר בתור. אם התור ריק הפעולה מחזירה  קאת הערך הוותי

ובמספר סופי של משתנים פשוטים  𝐵 -ו 𝐴מבנה נתונים שמשתמש רק בשתי המחסניות הנתונות  תארו

את זמני הריצה  והסבירו פעולותאת ה תארומינימלית.  של זמן הריצה שלו( amortizedשהעלות לשיעורין )

 הנדרשים.

 .Aנדחוף למחסנית  – xהכנסה של 

 .Bנדחוף למחסנית  pxהכנסה של פרוטקציונר 

 בין אם . B -ל A -כל הערכים מ ריקה נעביר את B. אחרת, אם nullריקה נחזיר  A -ריקה ו Bאם  –שליפה 

 ונחזיר. B -נשלוף מהעברנו ובין אם לא 

 להכנסה.מטבע אחת  בהכנסה של פרוטקציונר נשקיע

 אחת להעברה.ו אחת להכנסה –מטבעות  2בהכנסה של רגיל נשקיע 

 .מטבע אחת לשליפה בשליפה נשקיע
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 .2העלות לשיעורין 

 קריטריונים:

  :1מספר לא תקין של אסימונים- 

  :6פתרון ממש לא יעיל- 

  :)3הוספת שדה לכל איבר במחסנית )כלומר, צריכת זיכרון מעבר למותר- 

  :4חוסר ניתוח לשיעורין- 

  :4ניתוח לשיעורין לא נכון- 

 נקודות( 9) בסעיף 

 הוא מבנה נתונים עם הפעולות הבאות: מונוטוני תעדיפויותור 

 Init(n) –  ל 1מתחילה תור עם כל המספרים בין- n. .כל תור מאותחל פעם אחת ורק אחת 

 Delete(x) –  מוחקת את הערךx  מהתור. אםx .כבר מחוק הפעולה לא עושה שום דבר 

 DeleteMin() – .מוחקת את הערך המינימלי בתור שעדיין לא מחוק 

מינימלית.  ו( של זמן הריצה שלamortizedשהעלות לשיעורין )שממש תור עדיפויות מונוטוני מבנה נתונים  תארו

 את הפעולות והסבירו את זמני הריצה הנדרשים. תארו

.𝑄[1נגדיר מערך בוליאני  . 𝑛] .true  במקום𝑖 אומר ש- 𝑖 עדיין בתור ו- 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 .אומר שהוא כבר לא בתור 

𝑙𝑎𝑠𝑡. נאתחל 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒𝑀𝑖𝑛שזוכר את הערך האחרון שנשלף באמצעות הפעולה  𝑙𝑎𝑠𝑡נגדיר משתנה  = 0. 

 .trueכמערך בוליאני "חכם" בזמן קבוע עם  Qנאתחל את  –אתחול 

𝑄[𝑥]נעדכן  – xמחיקת  ← 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒. 

lastמהמקום  xנריץ אינדקס  –מחיקת המינימום  +  . נמחק אתtrue -הראשון ששווה ל Q[x] -ונחפש את ה 1

x ונעדכן ,last = x. 

 באתחול נשקיע מטבע אחת למימון האתחול.

  xכשנעבור על שנשתמש בה מטבע אחת למחיקה ומטבע אחת  –נשקיע שתי מטבעות  xבמחיקה של 

 במחיקת המינימום.

 המינימום נשקיע מטבע אחת למימון מחיקת המינימום. במחיקת

 .2העלות לשיעורין 
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 קריטריונים:

  :4אלגוריתם לא מספיק יעיל- 

  :6אלגוריתם ממש לא יעיל- 

  :4ניתוח לשיעורין לא נכון- 

  :4חסר ניתוח לשיעורין- 

 נקודות( 61) 4שאלה 

= G גרף מכווןנתון  יהי  (V, E).  .קדקוד מקורנגדיר 𝑠 ∈ 𝑉  הוא קדקוד שיש ממנו מסלול לכל קדקוד𝑣 ∈ 𝑉. 

את זמן הריצה של  הסבירו .G -אלגוריתם יעיל ככל האפשר שעונה על השאלה האם יש קדקוד מקור ב הציעו

 האלגוריתם שהצעתם.

 .DFS -של העץ האחרון שנוצר ביער ה rשורש ונזכור את ה DFSנריץ 

 מי  –יכולים להיות גם אחרים אם כי הוא קדקוד מקור. ) rנשים לב. בגרף יש קדקוד מקור אם ורק אם 

 המעומדים?(

 מגיע לכל הקדקודים בגרף. r -מ DFSאם ורק אם  trueנחזיר 

𝑂(𝑉זמן הריצה במקרה הגרוע  + 𝐸) כזמן הריצה של ,DFS. 

 קריטריונים:

  :12אלגוריתם מכסה רק מקרים פרטיים- 

 4מעגלי(:  תשובה שגויה כאשר גרף מכיל לעגלים )או- 

  :4אלגוריתם לא מספיק יעיל- 

  :10אלגוריתם ממש לא יעיל- 

  :3ניתוח זמן ריצה לא נכון- 

 נקודות( 24) 5שאלה 

 נקודות( 14סעיף א )

תאריך בנוסף, לכל מכונית נרשם . ייחודימספר מזהה  רלכל מכונית היוצאת מקו היצו במפעל ליצור מכוניות ניתן

 מבנה נתונים התומך בפעולות הבאות: ועיצהמכוניות במבנה ו nל רגע נתון יש כ. הניחו שבהיצור שלה

 זמן ריצה תיאור הפעולה

Init()  ריק מבנהאתחול Ɵ(1) במקרה הגרוע 

Insert(k, 𝑑)  הכנסת מכונית חדשה עם מזההk   ותאריך יצורd. Ɵ(log n) במקרה הגרוע 

HowMany(d)  החזרת מספר המכוניות שתאריך היצור שלהם הואd. של  צפיƟ(1) 
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Print(𝑘1, 𝑘2)  המכוניות שהמזהים שלהם גדולים או שווים כל הדפסת

𝑘1 -ש הניחו, 𝑘2 -וקטנים או שווים ל 𝑘1 -ל < 𝑘2. 
Ɵ((log n) + d) במקרה הגרוע ,

מספר המכוניות הוא  dכאשר 
 להדפסה.

את נכונות זמני לכל פעולה  הסבירואת החלקים של מבנה הנתונים ולאחר מכן את כל אחת מהפעולות.  תארו

 הריצה הנדרשים.

 מסוים. תאריךשנוצרו במונים למספר המכוניות לשמור  נשתמש בטבלת ערבול

 למונים בטבלת הערבול. AVL -לשמור את תאריכי היצור. נשמור הצבעה מתאריכי היצור ב AVL -נשתמש ב

 נוסף לשמור את המזהים של המכוניות.  AVL -נשתמש ב

 של המזהים.  AVL -נשמור ברשימה מקושרת את סדר האברים ב

 לקדקודים התואמים ברשימה המקושרת. AVL -נשמור הצבעה הדדית בין המזהים ב

 ריק של מזהים, רשימה  AVLר, עץ ריק של תאריכי יצו AVLנאתחל טבלת ערבול בגודל אחד, עץ  – אתחול

 . זמן ריצה קבוע.רת ריקהמקוש

 של המזהים את המזהה של המכונית, נעדכן את מקומו בתוך הרשימה המקושרת,  AVL -. נכניס להכנסה

 נעדכן את המונה -של התאריכים, אם התאריך קיים  AVL -נחפש אם תאריך היצור של המכונית קיים בעץ ה

 של התאריכים, נוסיף מונה AVL -נוסיף אותו לעץ ה -המתאים בטבלת הערבול, ואם התאריך לא קיים 

 טבלת הערבול בסוף התשובה(, נאתחל את המונה באחד הוספה להמתאים לטבלת הערבול )ראו את אופן 

 למונה בטבלת הערבול. AVL -ונשמור מצביע מהתאריך בעץ ה

 של המזהים, שילוב קדקוד ברשימה  AVL -זמן הריצה של ההכנסה במקרה הגרוע מורכב מהכנסה לעץ ה

 , )ראו את אופן הפעולה בסוף התשובה( של תאריכי היצור, הוספה AVL -המקושרת, חיפוש והכנסה בעץ ה

𝑂(logהערבול. סה"כ הצבעה ועדכון של מונה ברשימת  𝑛). 

 ומחזירים הערבול מחפשים את המונה המתאים בטבלה   – צרו בתאריך מסויםהחזרת מספר המכוניות שנו

 שלו. הצפי לזמן ריצה קבוע.את הערך 

 של המזהים. עוצרים את  AVL -מחפשים את המזהה הקטן בעץ ה – הדפסת כל המכוניות בין שני מזהים

 הרשימה המקושרת ומדפיסים החיפוש על המזהה הקטן ביותר שגדול או שווה למזהה שמחפשים. עוברים על
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𝑂((logאת כל המזהים הרלוונטיים. זמן ריצה במקרה הגרוע  𝑛) + 𝑑). 

 ברגע שמנסים להכניס  הערבול. טבלת הערבול: בשלב הראשון מקצים תא בודד לטבלהאופן הפעולה על 

𝛼 -איבר נוסף לטבלה שכבר התמלאה )לשם פשטות נניח שהטבלה מלאה כש =  ( מקצים טבלה "חכמה" 1

 מעבירים איבר נוסף מהטבלה  )מאותחלת בזמן קבוע( בגודל כפול ומכניסים לתוכה את האיבר החדש וגם

 שכבר התמלאה לטבלה בגודל הכפול. ברגע שהטבלה שכבר התמלאה מתרוקנת זורקים אותה. החיפוש 

 נעשה בשתי הטבלאות. כדי לזכור איזה איברים נמצאים בכל טבלה )בכדי להעביר מטבלה שכבר התמלאה 

 לטבלה בגודל הכפול( מחזיקים עם כל טבלה רשימה מקושרת של האיברים בטבלה.

 )משמאל לימין(.דוגמה לטבלאות עם אפס עד ארבעה איברים 

 

 קריטריונים:

 Init : 2 

 Insert: 3 

 HowMany: 3 

 Print: 6 

 נקודות( 10סעיף ב )

 רוצים להוסיף למבנה הנתונים את הפעולה הבאה:

 זמן ריצה תיאור הפעולה

BiggerThen(k)  כמה מכוניות החזרת מספר המכוניות(

 .k -שהמזהים שלהם גדולים מיש( 
Ɵ(log 𝑚) כאשר במקרה הגרוע ,m  הוא מספר

 .k -המכוניות שהמזהים שלהם גדולים מ

הפעולה החדשה ואת זמן את  והסבירו, בקיצור נמרץ רק את השינוי במבנה הנתונים שהצעתם למעלה תארו

 ואת זמני הריצה שלהם. במבנה הנתונים שהצעתם למעלה הריצה שלה ושל השינויים שעשיתם

 של המזהים מונה של גודל העץ המושרש בקדקוד. מאתחלים אותו עם  AVL -שומרים בכל קדקוד של עץ ה

 יצירת הקדקוד באחד, ומעדכנים אותו במידת הצורך עם הוספת קדקודים נוספים.

 של המזהים. AVL -שומרים גם מצביע לקדקוד עם המזהה הגדול ביותר בעץ ה

 , נצביע על הקדקוד עם המזהה הגדול ביותר ונטפס k -כדי לחשב את מספר המכוניות שהערך שלהם גדול מ

X X X   X X X     X X X X 
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 . נחשב באמצעותk -ממנו לאורך מסלול ההורים לכיוון השורש עד שנמצא קדקוד שיש בוא ערך קטן או שווה ל

 העץ שמושרש בקדקוד בו עצרנו. כדי לחשב-בתת k -המונים של גודל העץ את מספר הקדקודים שגדולים מ

 העץ -העץ המושרש בקדקוד בו עצרנו. תת-את תת T -יפוש במקרה הגרוע נסמן באת סדר הגודל של זמן הח

 , ולכן log 𝑚ולכן הגובה שלו הוא סדר גודל של  k -מ אברים גדולים מכיל רק T העץ הימני של-תת הימני של

 .Ɵ(log 𝑚), ולכן זמן החיפוש במקרה הגרוע הוא log 𝑚הוא בסדר גודל של  Tהגובה של גם 

 

 קריטריונים:

  אלגוריתם עובד בזמןO(logn)  :5- 

  אלגוריתם עובד בזמןO(m)  :3- 

  אלגוריתם עובד בזמןO(n)  :2- 
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maagar
Text Box
ציון: 78(הגבוה במועד)



190

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



191

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



192

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



193

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



194

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



195

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



196

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



197

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



198

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  
  

  

: 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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