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מבני נתונים                 

2  פתרון תרגיל מס'               

 מועד ההגשה האחרון להגשת התרגיל מופיע באתר הקורס  

-ש 2הוכח לפי הגדרה  .1

  log2((2n)!)⋅log2((2n)!)=θ(n2
⋅(logn)2

)

בתרגילים הבאים ניתן להשתמש בנוסחאות לסכומי סדרות מסוגים
 בחוברת.1-2שונים שמופיעות בעמודים 

2   מתרגיל 1  פתרון שאלה 

ההוכחה מסתמכת על התכונה הבאה:

xאם  ≤ y אזיlog2 x ≤log2 y

(1) (2n)!=2n ⋅(2n−1)⋅... ⋅1≤2n ⋅2n ⋅... 2n=(2n)2n

ולכן
(2) log2((2n)!) ≤log2(2n)2n=2n ⋅log2(2n)

מתקיים: n>2עבור 
(3) 2n≤n2

n>2ולכן עבור 

(4) log2 2n ≤log2n
2

ששקול ל- 
(5) log2 2n≤2⋅log2n

n>2) נקבל שעבור 5) ו- (2מ- (

(6) log2((2n)!) ≤2n⋅log2(2n )≤2n⋅2⋅log2n=4n⋅log2n

n>2) נקבל שעבור 6מ- (

(7) log2((2n)!)⋅log2((2n)!)≤4n⋅log2 n⋅4n⋅log2n=16n 2(log2n)
2
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Nולכן נבחר  ע שמתקיים לפי) נוב7 ומ- (c=16 ו- 2=0
:2הגדרה 

log2((2n)!)⋅log2((2n)!)=O (n2⋅(logn)2)

לכוון השני,

(1) (2n )!=2n ⋅(2n−1) ⋅... ⋅1≥n⋅n ⋅... n=(n)n

ולכן
(2) log2((2n)!)≥log2(n)

n=n⋅log2(n)

ולכן
(3) log2((2n )!)⋅log2((2n)!)≥n ⋅log2n⋅n⋅log2n

ששקול ל-

(4) log2((2n)!) ⋅log2((2n )!)≥n2 ⋅(log2n)
2

Nולכן נבחר  ע שמתקיים לפי) נוב4 ומ- (c=1 ו- 1=0
:2הגדרה 

log2((2n)!)⋅log2((2n)!)=Ω(n2⋅(logn)2)

 ש-2ולכן בסך הכל הראנו לפי הגדרה 

log2((2n)!)⋅log2((2n)!)=θ(n2⋅(logn)2)
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2.
של קטע הקוד) במונחים של (נתח את סיבוכיות זמן הריצה 

. נמק את תשובתך.n- הבא כתלות ב
k=0

for (i=1; i  n3 ; i++) {

  for (j=4i; j ≤ n; j++) {

     k++

  }

}

2  פתרון שאלה 

 את מספר הפעמים שנכנסים ללולאה הפנימית.xנסמן ב- 

(1) T(n)=C1+C2⋅n
3
+C3⋅x

.xנחשב את 

 פעמיםn−4+1 נכנסים ללולאה הפנימית i=1עבור 

 פעמיםn−8+1 נכנסים ללולאה הפנימית i=2עבור 
 

 פעמיםn−12+1 נכנסים ללולאה הפנימית i=3עבור 

...

i=⌊nעבור  /4 n2 נכנסים ללולאה הפנימית ⌊
−(4⋅⌊n פעמים1+(⌊4/

i>⌊nעבור  /4  לא נכנסים ללולאה הפנימית⌊

לכן:
x=(n−4+1)+(n−8+1)+(n−12+1)+…+(n−(4⋅⌊n /4⌋)+1)=
 =(n+1

)⋅⌊n /4⌋−4⋅(1+2+3+…+⌊n/4⌋)=
 =(n+1)⋅⌊n /4⌋−4 /2⋅⌊n /4⌋⋅(⌊n /4 ⌋+1)

) ונקבל:1 ב- (xנציב את 
T(n)=C1+C2⋅(n

3)+C3⋅((n+1)⋅⌊n /4 ⌋ −2⋅⌊n /4 ⌋⋅(⌊n /4⌋+1))=θ(n3)
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3.
של קטע הקוד)  במונחים של (נתח את סיבוכיות זמן הריצה 

. נמק את תשובתך.n- הבא כתלות ב
k=0

for (i=1; i ≤ n2; i++) {

  for (j=i2 ; j ≤ 3n; j++) {

    k++

   }

}

3  פתרון שאלה 

 את מספר הפעמים שנכנסים ללולאה הפנימית.xנסמן ב- 
(1) T(n)=C1+C2⋅n

2
+C3⋅x

.xנחשב את 
3n נכנסים ללולאה הפנימית i=1עבור  פעמים12+1−

3n נכנסים ללולאה הפנימית i=2עבור  פעמים22+1−
 

3n נכנסים ללולאה הפנימית i=3עבור  פעמים32+1−
...

i=⌊√3nעבור  3n−(⌊√3n נכנסים ללולאה הפנימית ⌊ ⌋)
2
+1

 לא נכנסים ללולאה הפנימיתi>⌊√3n⌋עבור 

לכן:
x=(3n −12

+1)+(3n −22+1)+(3n −32
+1)+…+(3n −(⌊√3n⌋)

2
+1)=

 =(3n+1)⋅⌊√3n ⌋−(12+22
+32

+…+(⌊√3n⌋)
2
)=

 =(3n+1)⋅⌊√3n ⌋ −
1
6
⋅⌊√3n⌋⋅(⌊√3n ⌋+1)⋅(2⌊√3n ⌋+1)

) ונקבל:1 ב- (xנציב את 
T(n)=C1+C2⋅n

2 +

   +C3⋅((3n+1)⋅⌊√3n⌋ −
1
6
⋅⌊√3n ⌋⋅(⌊√3n ⌋+1)⋅(2⌊√3n ⌋+1))=θ(n2

)
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4.
של קטע הקוד)  במונחים של (נתח את סיבוכיות זמן הריצה 

. נמק את תשובתך.n- הבא כתלות ב
k=0

for ( i=1 ;i≤n; i=i⋅2 ) {

   for ( j=i ; j≤n3 ; j= j⋅2 ) {

      k++

    }

}

4  פתרון שאלה 

 את מספר הפעמים שנכנסים ללולאה החיצונית.xנסמן ב- 
 את מספר הפעמים שנכנסים ללולאה הפנימית.yנסמן ב- 

(1) T(n)=C1+C2x+C3y

. xנחשב את 

 כניסות ללולאה החיצוניתk אחרי iאת הערך של ikנסמן ב- 
בסוף הלולאה. 

i1=2 i2=2נקבל ש- 
2 i3=2

3…ik=2
k

 כניסותx לאחר iמצין את הערך של ixלפי הסימון הנ"ל 
ללולאה בסוף הלולאה. 

 פעמים ללולאה החיצונית מתקיים:x+1מאחר ולא נכנסים 
ix>n

ששקול ל-
2x

>n

ששקול ל-
(2) x>log2n

 פעמים ללולאה מתקיים:xמאחר ונכנסים 
ix−1≤n

ששקול ל-
2x−1

≤n
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ששקול ל-
x −1 ≤log2n

ששקול ל-
(3) x ≤1+log2n

ע ש- מספר שלם נובx) ומכך ש- 3) ו- (2מ- (
(4) x=1+⌊2log2n⌋

.yנחשב את 

 שאיתו נכנסים ללולאהi נמצא את הערך האחרון של yלחישוב 
הפנימית. 

 מקבל שאיתם נכנסים ללולאה הפנימית הם:iהערכים ש- 

 i=1 i=2 i=22…i=2z

iהוא הערך האחרון של i=2z הוא מספר שלם ו- zכאשר 
שאיתו נכנסים ללולאה הפנימית. 

 מקבל שאיתו נכנסים ללולאה החיצונית,iעבור כל ערך ש- 
נכנסים איתו גם ללולאה הפנימית.

 שאיתו נכנסים ללולאה החיצונית הואiלכן הערך האחרון של 
 שאיתו נכנסים ללולאה הפנימית.iגם הערך האחרון של 

iהערך הזה שווה ל-  x−1 כאשרxהוא מספר הפעמים שנכנסים 
ללולאה החיצונית שחושב לעיל.

 שאיתו נכנסים ללולאה הפנימיתiלכן הערך האחרון של 

iשווה ל-  x−1=2x−1
=2

⌊ log2 n⌋

 נחשב את מספר הפעמים שנכנסים ללולאה הפנימית.i=1עבור 
 y1נסמן את המספר הזה ב- 

 כניסות ללולאה הפנימיתk אחרי jאת הערך של jkנסמן ב- 
בסוף הלולאה. 

j1=2 j2=2נקבל ש- 
2 j3=2

3…jk=2
k
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iy1לפי הסימון הנ"ל 
 כניסותy1 לאחר iמצין את הערך של 

ללולאה בסוף הלולאה. 
 פעמים ללולאה הפנימית מתקיים:y1+1מאחר ולא נכנסים 

iy1
>n3

ששקול ל-
2y1>n3

ששקול ל-
(5) y1>3log2n

 פעמים ללולאה מתקיים:y1מאחר ונכנסים 
iY1−1≤n

3

ששקול ל-
2y1−1≤n3

ששקול ל-
(6) y1≤1+3log2n

ע ש- מספר שלם נובy1) ומכך ש- 6) ו- (5מ- (
(7) y1=⌊3log2n ⌋

 נכנסים ללולאה הפנימית פעם אחת פחות מאשרi=2עבור 
 ולכן המספר הזה שווה ל-i=1נכנסים ללולאה הפנימית עבור 

y1−1=⌊3 log2n ⌋

 
 נכנסים ללולאה הפנימית פעם אחת פחות מאשרi=22עבור 

 ולכן המספר הזה שווה ל-i=2נכנסים ללולאה הפנימית עבור 
y1−2=⌊3 log2n⌋−1

 נכנסים ללולאה הפנימית: i=23עבור 
y1−3=⌊3 log2n ⌋−2

...

i=2עבור 
⌊log2n ⌋

נכנסים ללולאה הפנימית 
y1−⌊ log2n⌋=⌊3 log2n⌋ −(⌊3 log2n⌋−1)
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i>2⌊log2nעבור    לא נכנסים ללולאה הפנימית⌊

לכן:
y=y1+(y1−1)+(y1−2)+…+y1−(⌊log2n ⌋−1)=

 =y1⋅⌊log2n ⌋ −(1+2+…(⌊log2n ⌋ −1))=

=(1+⌊3log2n ⌋)⋅⌊log2n ⌋−1/2⋅(⌊log2n ⌋−1)⋅⌊log2n ⌋

לסיכום קיבלנו ש-

(8) y=(1+⌊3log2n ⌋)⋅⌊log2n ⌋−1/2⋅(⌊log2n⌋ −1)⋅⌊log2n ⌋

) נקבל:8) ו- (4) (1מ- (

T(n)=C1+C2⋅(1+⌊2log2n⌋)+C3⋅(1+⌊3log2n ⌋)⋅⌊log2n⌋ −1/2⋅(⌊log2n⌋ −1)⋅⌊log2n⌋=θ((logn)
2
)
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2017   בשאלה זו הופיעה  במבחן  מועד .  5

 כתלות ב-P3(n,m)נתח/י את סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה
n -ו m -במונחים של ה) Oהקטן ביותר שאתה/את יודע/ת 

להשיג).

P3(n,m) 
------- 
y=0

for (i = 1; i ≤ n2
; i++) {

  for (j = 1; j ≤ n ⋅m ; j++) {
       y=y+F(j2)
  }

  y=y+F( m3 ⋅i )
}
return y

F(x) 
------- 

for (i = 1; i ≤ 3x ; i=i ⋅3 )  
   {
     s=s+i
   }
return s

5  פתרון שאלה 

. x כתלות בפרמטר F(x) את זמן ביצוע הפונקציה TF(x)נסמן ב- 

פונקציה את מספר הפעמים שנכנסים ללולאה של הyנסמן ב- 
F(x).

(1) TF(x)=C1+C2 ⋅y

 כניסות ללולאה בסוףk אחרי iאת הערך של ikנסמן ב- 
הלולאה. 
i1=3 i2=3נקבל ש- 

2 i3=3
3
…ik=3

k

 כניסותy לאחר iמצין את הערך של iyלפי הסימון הנ"ל 
ללולאה בסוף הלולאה. 
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 פעמים ללולאה מתקיים:y+1מאחר ולא נכנסים 
iy>3

x

ששקול ל-
3y

>3x

ששקול ל-
(2) y>x

 פעמים ללולאה מתקיים:yמאחר ונכנסים 
iy−1≤3

x

ששקול ל-
3y−1

≤3x

ששקול ל-
y −1 ≤x

ששקול ל-
(3) y ≤x+1

 מספר שלםx מספר שלם ובהנחה ש- y) ומכך ש- 3) ו- (2מ- (
ע ש-נוב

(4) y=x+1

) ונקבל:1 ב- (yנציב את 
(5) TF(x)=C1+C2 ⋅(x+1)=θ(x)

x≥N0כך שלכל N0ו-D קיימים קבועים θלכן לפי הגדרת 

מתקיים: 

(6) TF(x)≤D⋅x

 כתלותP1(n,m) את זמן ביצוע הפונקציה T(n,m )נסמן ב- 
 את סך כל זמן הביצוע שלA. נסמן ב- m ו- nבפרמטרים 

 את סך כל זמןB. נסמן ב- y=y+F(j2)פונקצית העזר בפקודה:  

)y=y+F  הביצוע של פונקצית העזר בפקודה:  m3 ⋅i )

(7) T(n,m )=C1+C2⋅n
2+C3⋅n

3⋅m + A + B
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Aנחשב את 

 F(12) קוראים לפונקציה i=1,j=1עבור 

F(22) קוראים לפונקציה i=1,j=2עבור 

...
F((n⋅m קוראים לפונקציה i=1,j=n⋅mעבור  )

2
)  

i=2,3,...n2הסדרה הנ"ל חוזרת על עצמה גם עבור 

ולכן,

A=n2⋅(TF(1
2)+TF(2

2)+ …+TF((n⋅m )2))

) ונקבל:6נציב בשוויון הנ"ל את אי שוויון (

A≤D⋅n2
⋅((12

)+(22)+ …+(n⋅m)
2
)

ששקול ל-

A≤D⋅n2
⋅((

1
6

⋅n⋅m ⋅(n⋅m+1)⋅(2n⋅m+1))=θ(n5
⋅m3

)

ולכן הראנו ש- 
(8) A=O (n5

⋅m3
)

Bנחשב את 

F קוראים לפונקציה i=1עבור  (m3
⋅1)

F קוראים לפונקציה i=2עבור  (m3
⋅2)

 ...
F קוראים לפונקציה i=n2עבור  (m3

⋅n2
)

ולכן,

B=TF(m
3⋅1)+TF(m

3⋅2)+ …+TF(m
3⋅n2)

) ונקבל:6נציב בשוויון הנ"ל את אי שוויון (

B≤D⋅(m3
⋅1+m3

⋅2+ …+m3
⋅n2

)
ששקול ל-

B≤D⋅m3
⋅(1+2+ …+n2

)

ששקול ל-
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B≤D⋅m3
⋅
1
2

⋅n2
⋅(n2

+1)=θ(m3
⋅n4

)

ולכן הראנו ש- 
(9) B=O(m3

⋅n4
)

) נקבל ש-9) ו- (8) (7מ- (
(7) T(n)=O (n5

⋅m3
)
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