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  המכללה האקדמית נתניה                                                 ומתמטיקהשב ס למדעי המח"ביה
 

18.7.2007 
 

 'אמבחן מועד 
  בני נתוניםמ 

 ז"תשס, אביבסמסטר 
 
 .שעותוחצי שלוש : משך המבחן •
 .ות על כל השאלותיש לענ •
 . פרט למחשבים או מחשבוניםמותר השימוש בחומר עזר כלשהו •
 .יש להקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת של התשובות •

 
 !בהצלחה 

 
 
 ) נקודות 52( . 1
 

 :י הנוסחה" מוגדר עT נארייב  בעץx של צומת balance) (נזכיר שגורם האיזון
balance(x) = h(Tleft(x)) - h(Tright(x)) 

 Tהעץ של -  את תתTx -נסמן ב.  מספר כלשהוk ויהי T צומת כלשהו בעץ בינארי xיהי : הגדרה
 שגורם האיזון Tx -אם מספר הצמתים ב Tבעץ  חיובי -k   הואxנאמר שהצומת . xששורשו 

 שגורם האיזון Tx - גדול יותר ממספר הצמתים בk-שווה ל גדול או )בערכו המוחלט (שלהם
 . k/3 - מקטן) בערכו המוחלט(שלהם 

 
 Tאשר מקבלת עץ בינארי , יעילה ככל האפשר, P1קוד לפונקציה בשם -כתבי פסאודו/כתוב

  .T חיוביים בעץ -k -ה ומדפיסה את כל הצמתים  kומספר 
 

'  או במס )h(כתבת כתלות בגובה העץ י את סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה ש/נתח
 ). לפונקציה שכתבתn או hי את האפשרות המתאימה מבין /בחר ( )n(האיברים בעץ 

 
 מופיעים אינם של הצמתים) או הגבהים ( הוא עץ בינארי כללי וגורמי האיזוןTשימו לב שהעץ 

 .כשדות של הצמתים
 

 :הנחות ודרישות
 .אין להשתמש במבני עזר נוספים •

 המשתנים האלו הוא קבוע שאינו תלוי' מס).  x,y,zכמו למשל( להשתמש במשתנים מותר •

 .h - או בn -ב
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 :דוגמה

 ). הצמתיםמי האיזון רשומים מעלגור(נסתכל על העץ הבא 

  
 

 2 1 6 9 7 8:  יודפסו הצמתיםP1(T,1)לאחר הקריאה לתוכנית 
 2  9  7  1:  יודפסו הצמתיםP1(T,2)לאחר הקריאה לתוכנית 
 . לא יודפס אף צומתP1(T,3)לאחר הקריאה לתוכנית 
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 ) נקודות 02( . 2
 

 :ישנם שלושה סוגי איבריםשבו כתור " עדיפויות מיוחדתור "נגדיר 
 . עדיפות גבוהה ביותר-ל"מנכ

 . עדיפות בינונית-מנהל 
 . עדיפות נמוכה ביותר-פועל 

 . שלו את סוג האיברל איבר לתור מצייניםבפעולת ההכנסה ש
 

 כל לפנידהינו מיקומו בתור הוא (ל הוא קופץ ישר לתחילת התור " מנככאשר מתווסף
 ).בתורכבר נמצאים לים המנהלים והפועלים ש"המנכ

  אחרי כל המנהלים והפועלים שבתור אבל לפניכאשר מתווסף מנהל מיקומו בתור הוא 
 .לים שבתור"כל המנכ

לים "כל המנכ אחרידהינו מיקומו בתור הוא   (.הוא בסופובתור מתווסף פועל מיקומו כאשר 
 ).המנהלים והפועלים שכבר נמצאים בתור

 
ללא מבנה נתונים (של מחסניות ) כלשהו(הציעי מימוש למבנה נתונים זה בעזרת מספר /הצע

 . amortized θ(1) ההוספה וההוצאה תיקחנה זמן ריצה כך שפעולות) נוספים
 

 באופן מספיק לתאר אותן. זרת פסיאודו קודאין צורך לתאר את פעולות ההוספה וההוצאה בע
 .θ(1) של הפעולות שהצעת הוא amortizedיש להוכיח שזמן הריצה . מילולי

 
 
 ) נקודות 51( . 3

 :נתונה נוסחת הנסיגה הבאה
 
 

איזה מבין האפשרויות הבאות 
 ).רות אחת יותר מאפשתיתכן ומתקיימ(? תמתקיימ

 .הוכיחי את תשובתך/ הוכח
 
)(log)( .א nnT θ= 
)()(. ב nnT θ= 
)()(. ג 2

nnT θ=  
)()log(. ד nnnT θ= 
 .אף אחת מהתשובות אינה נכונה. ה

n
n

T
n

TnT ++= )
11

6
()

3
()(



                                                                                4 

 
 ) נקודות 02( . 4
 

בו יש צבע אדום או נגדיר מבנה נתונים עם צבעים אדום ושחור כמבנה נתונים שלכל איבר 
 ). אבל לא שניהם(שחור 

האדומים  כאיבר בעל המפתח הקטן ביותר מבין האיברים xשל איבר האדום נגדיר את העוקב 
 .x באופן דומה נגדיר את העוקב השחור של איבר .xשהמפתחות שלהם גדולים מהמפתח של 

 
מניחים שמספר (ות שתומך בפעולות הבאעם צבעים אדום ושחור  מבנה נתונים הציעי/הצע

 ): ושאין איברים בעלי מפתחות זהיםnהאיברים הנוכחי הוא 
 ,O(log n)הכנסת איבר חדש בזמן  •

 ,O(log n)חיפוש איבר בזמן  •

 ,)בלים מצביע לאיבר שרוצים להוציאכשמק (O(log n)הוצאת איבר בזמן  •

 ,O(1)  בזמן  xשל האדום חישוב העוקב אדום   xבהינתן איבר  •

 ,O(1) בזמן  xחישוב העוקב השחור של   שחור x בהינתן איבר •

 .O(log n) לשחור בזמן xשינוי הצבע של   אדום xבהינתן איבר  •
 

 .ל"י באופן מילולי איך מתבצעת כל אחת מהפעולות הנ/תאר
 
 
 ) נקודות 02(  .5
 

  שכאשר מוסיפים לו שלושה איברים שהמפתח שלהם גדול AVL האם קיים עץ . א     
     . עבור כל איבר שמתוסף RRמהמפתח של כל האיברים בעץ מתבצע גלגול מסוג           

          
 .במידה ולא נמק מדוע אין עץ כזה.          במידה וקיים עץ כזה צייר אותו

 
 יש בעץ (איברים  5אם נוציא ממנו :  בעל התכונה הבאהT) t=2שבו  (Bקיים עץ האם . ב

  .1 - איברים גובה העץ יגדל ב5ואם נוסיף לו  1 - בעץ יקטןגובה ה)  איברים5לפחות    
 

 .במידה ולא נמק מדוע אין עץ כזה.  במידה וקיים עץ כזה צייר אותו        
 
 

 !בהצלחה                                                          


