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מבני נתונים                     
10  פתרון תרגיל מס'              

2016  שאלה זו הופיעה במבחן מועד א  .1

במערכת המחשוב של אופ"א (ארגון התאחדויות הכדורגל הארופיות)
, כפי1960שומרים נתונים על משחקי היורו מאז שהחלו בשנת 

שמתואר בהמשך. 

לכל שחקן שומרים: שם השחקן (משמש לזיהוי השחקן), תאריך הלידה
שלו, וכן נתונים על המשחקים שבהם שיחק במשחקי היורו.

הנח/הניחי שכל שחקן משחק במשחקי היורו במדי נבחרת אחת בלבד.
דהינו אם שחקן מסוים שיחק במדי נבחרת גרמניה באיזשהו משחק

יורו, אז בכל משחקי היורו שבהם הוא השתתף הוא תמיד שיחק במדי
נבחרת גרמניה. 

לכל משחק שומרים: תאריך המשחק, ושמות שתי הנבחרות שהתמודדו
במשחק (התאריך ושמות שתי הנבחרות משמשים לזיהוי המשחק), וכן

נתונים על המשחק כמו למשל, השחקנים ששיחקו במשחק, תוצאת
המשחק, מספר השערים שנכבשו במשחק, ההחלפות שבוצעו במשחק

ובאיזה דקה הן בוצעו.  

.120 ושווה ל- קבועהנח/הניחי שמספר הדקות שבמשחק כדורגל הוא 

לכל נבחרת שומרים: שם הנבחרת, דהינו שם המדינה שאותה מיצגת
הנבחרת (משמש לזיהוי הנבחרת), וכן נתונים על המשחקים שבהם

השתתפה הנבחרת. 

: האופן בו נשמרים הנתונים הנ"ל אינו מפורט ויהיה עליךהערה
לצין אותו כחלק מפתרון השאלה. 

המשך בעמוד הבא...
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הצע/הציעי מבנה נתונים עבור המערכת הנ"ל ששומר את הנתונים
הנ"ל ותומך בפעולות הבאות: 

הוספת/הוצאת הנתון ששחקן מסוים שיחק במשחק מסוים ונגע●
 בממוצע כאשרO(logxבכדור מספר פעמים מסוים מתבצעת בזמן (

x.מציין את מספר  המשחקים שבהם השתתף השחקן במשחקי היורו 
הוספת/הוצאת הנתון שהתבצעה החלפה של שחקן מסוים בשחקן●

O(1)אחר מסוים במשחק מסוים בדקה מסוימת מתבצעת בזמן 
בממוצע.

עדכון מספר הזכיות של נבחרת מסוימת בתחרויות היורו מתבצע●
 מציין את מספר הנבחרותc במקרה הגרוע כאשר O(logc)בזמן 

שהשתתפו במשחקי היורו.
הוספת/הוצאת הנתון שבמשחק מסוים נבחרת מסוימת כבשה מספר●

 במקרה הגרוע, כאשרO(logc+logz)שערים מסוים מתבצעת בזמן 
c -מצין את מספר הנבחרות שהשתתפו במשחקי היורו, ו z

מציין את מספר המשחקים שבהם השתתפה הנבחרת במשחקי היורו.
בהינתן שם שחקן, הדפסת כל המשחקים שבהם שיחק השחקן●

במשחקי היורו, ממוינים לפי מספר הנגיעות בכדור של השחקן
 מציין את מספרg בממוצע כאשר O(g)במהלך המשחק בזמן 

המשחקים ברשימה שתודפס.  
בהינתן משחק (דהינו תאריך המשחק והקבוצות שהתמודדו●

במשחק), הדפסת כל ההחלפות שהתבצעו במשחק ממוינות לפי
r בממוצע כאשר O(r)הדקות שבהן התבצעו ההחלפות בזמן 

מציין את מספר ההחלפות ברשימה שתודפס.  
 הנבחרות שזכו מספר גדול ביותר שלk, הדפסת kבהינתן ●

 במקרה הגרוע.   O(k)פעמים בתחרויות היורו, בזמן 
 המשחקים שבהם שיחקהk, הדפסת kבהינתן שם נבחרת ומספר ●

הנבחרת במשחקי היורו וכבשה מספר גדול ביותר של שערים
 מציין את מספרc במקרה הגרוע כאשר O(k+logc)בזמן 

הנבחרות שהשתתפו במשחקי היורו. 

בנוסף לתאור מבנה הנתונים שהצעת, תאר/י באופן מילולי איך
מתבצעות שלושת הפעולות האחרונות.
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 פרמטרים: תאריך המשחק ושתי הקבוצות3משחק מאופין על ידי 
 הפרמטרים האלה מאפיני משחק. 3שהתחרו בו. בהמשך נקרא ל- 

 פרמטרים: הדקה בה היתה ההחלפה, מאפיני4החלפה מאופינת על ידי 
המשחק בו בוצעה ההחלפה, ושמות שני השחקנים שהוחלפו. בהמשך

 הפרמטרים האלה מאפיני החלפה. 4נקרא ל- 

המבנה המוצע מכיל את המבנים הבאים:

כל איבר בטבלה מכיל של שחקנים (מפתח: שם שחקן) hashטבלת 
 ראשי ומשני, ומצביע לאיבר השמאלי ביותר2-3מצביעים לשני עצי 

 הראשי (מפתח: מאפיני משחק) מכיל את2-3 המשני. העץ 2-3בעץ 
 המשני (מפתח: מספר2-3מקומות המשחקים ששיחק בהם השחקן. העץ 

נגיעות בכדור) מכיל עבור כל משחק שבו שיחק השחקן את מספר
הנגיעות שלו בכדור. לכל איבר בעץ המשני ישנו מצביע דו כווני
לאיבר המתאים לו בעץ הראשי. העלים בעץ המשני מחוברים על ידי

רשימה מקושרת דו כוונית. 

כל איבר בטבלה מכיל של משחקים (מפתח: מאפיני משחק) hashטבלת 
מצביע לרשימת רשימות, כאשר הרשימה הראשית היא רשימה של דקות
שבהן התבצעו החלפות, ולכל דקה ברשימה הראשית יש רשימה משנית

של כל ההחלפו שבוצעו בדקה זו במשחק זה.  

כל איבר בטבלה מכיל של החלפות (מפתח: מאפיני החלפה) hashטבלת 
מצביע דו כווני להחלפה המתאימה שנמצאת ברשימת הרשימות של

המשחק שבו התבצעה ההחלפה. 

י ומשני. העץ הראשי מכיל את הנבחרות שזכו ראש2-3שני עצי 
 המשני מכיל את מספר הזכיות המתאים לכל נבחרת2-3ביורו, העץ 

 המשני יש רשימה2-3שמופיעה בעץ הראשי. בין העלים של העץ 
מקושרת. לכל איבר בעץ הראשי יש מצביע דו כווני לאיבר המתאים

לו בעץ המשני. בנוסף ישנו מצביע לאיבר הימני ביותר בעץ המשני.

 של נבחרות שהשתתפו ביורו (מפתח: שם נבחרת) כל איבר בעץ2-3עץ 
 ראשי ומשני, ומצביע לאיבר הימני2-3מכיל מצביעים לשני עצי 

 הראשי (מפתח: מאפיני משחק) מכיל2-3 המשני. העץ 2-3ביותר בעץ 
2-3את כל המשחקים ששיחקה בהן הנבחרת במסגרת משחקי היור. העץ 

המשני (מפתח: מספר שערים) מכיל עבור כל משחק שבו שיחקה הנבחרת
את מספר השערים שהיא כבשה. לכל איבר בעץ המשני ישנו מצביע דו
כווני לאיבר המתאים לו בעץ הראשי. העלים בעץ המשני מחוברים על

ידי רשימה מקושרת דו כוונית.  
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 הפעולות האחרונות.3בהמשך נתאר איך מתבצעות 

בהינתן משחק הדפסת כל ההחלפות שהתבצעו במשחק ממוינות לפי
מחפשים אתהדקות שבהן התבצעו ההחלפות, מתבצעת באופן הבא: 

בעזרת המצביע מגיעים  בממוצע),O(1) המשחק בטבלת המשחקים,(
לרשימת הרשימות המתאימה למשחק ומדפיסים את ההחלפות לפי הסדר

O(r) במקרה הגרוע). בסך הכל הפעולה לוקחת O(rשל הדקות  ((
. ממוצעבמ

 הנבחרות שזכו מספר גדול ביותר של פעמיםk, הדפסת kבהינתן 
בתחרויות היורו, מתבצעת באופן הבא: בעזרת המצביע מגיעים לאיבר

 המשני שמכיל את מספרי הזכיות של הנבחרות,2-3הימני ביותר בעץ 
 האיברים הימניים ביותר בעץ הזה ומדפיסים את שמותkעוברים על 

בסך הכל הפעולההנבחרות בעץ הראשי שמתאימות לאיברים אלו. 
. קרה הגרוע במO(k)לוקחת 

 המשחקים שבהם שיחקה הנבחרתk, הדפסת kבהינתן שם נבחרת ומספר 
במשחקי היורו וכבשה מספר גדול ביותר של שערים, מתבצעת באופן

 של הנבחרות שהשתתפו ביורו,2-3מחפשים את הנבחרת בעץ הבא: 
)O(logc),(בעזרת המצביע מגיעים לאיבר הימני  במקרה הגרוע

 המשני שמכיל את מספרי השערים שהנבחרת כבשה2-3ביותר בעץ 
 האיברים הימניים ביותר בעץ הזהkבמשחקי היורו, עוברים על 

ומדפיסים את המשחקים בעץ הראשי שמתאימים לאיברים אלו,
)O(k).(בסך הכל הפעולה לוקחת  במקרה הגרוע O(k+logc)קרה במ

.  הגרוע
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