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7  פתרון תרגיל מס'           

2014שאלה זו הופיעה במבחן מועד א  .  1

.האלגוריתמים שנלמדו בכיתה  לפי AVLשאלה זו מתייחסת להוצאה/הוספה של איברים בעץ 

 התנאים הבאים:5 שמקים את כל AVL  Tהאם קיים עץ 

.4גובה העץ הוא בדיוק •

 צמתים לעץ.2 על ידי הוספת 1לא ניתן להגדיל את גובה העץ ב- •

כאשר מוסיפים צומת גדול ביותר מכל האיברים בעץ לא מתבצע גלגול.•

כאשר מוסיפים שני צמתים שגדולים יותר מכל שאר האיברים בעץ מתבצע גלגול•
סביב שורש העץ במהלך הוספת הצומת השני.

.1קיימים שלושה צמתים כך שכאשר מוסיפים אותם לעץ גובה העץ גדל ב- •

אם תשובתך היא כן צייר עץ כזה.
אם תשובתך היא לא, נמק מדוע לא קיים עץ כזה.
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פתרון

העץ הבא מקיים את כל הדרישות. הדרישה השניה מתקיימת כי העץ
 צמתים ולכן אם12 מכיל 5 צמתים והעץ הקטן ביותר בגובה 9מכיל 

. 4 צמתים וגובהו ישאר 11 צמתים לעץ הוא יכיל 2נוסיף 
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2014  מועד ב  שאלה זו הופיעה במבחן  .2

האלגוריתמים שנלמדו  לפי AVLשאלה זו מתייחסת להוצאה/הוספה של איברים בעץ 
. בכיתה

 התנאים הבאים:5 שמקים את כל AVL  Tהאם קיים עץ 

.4גובה העץ הוא בדיוק •

כאשר מוסיפים לעץ המקורי צומת קטן יותר מכל האיברים בעץ מתבצע גלגול.•

כאשר מוסיפים לעץ המקורי צומת גדול יותר מכל האיברים בעץ גובה העץ גדל ב-•
1 .

לא קיימים חמישה צמתים כך שכאשר מוציאים אותם מהעץ   המקורי    גובה•
.1העץ קטן ב- 

אם תשובתך היא כן צייר עץ כזה.
אם תשובתך היא לא, נמק מדוע לא קיים עץ כזה.

פתרון

 מתקיימת כי העץרביעיתהעץ הבא מקיים את כל הדרישות. הדרישה ה
 צמתים ולכן7 מכיל  3 צמתים והעץ הגדול ביותר בגובה 14מכיל 

. 4 צמתים וגובהו ישאר 9 צמתים מהעץ הוא יכיל 5אם נוציא 

                                                                                3



2014  מועד ג  שאלה זו הופיעה במבחן  .3

האלגוריתמים שנלמדו  לפי AVLשאלה זו מתייחסת להוצאה/הוספה של איברים בעץ 
. בכיתה

 התנאים הבאים:5 שמקים את כל AVL  Tהאם קיים עץ 

.5גובה העץ הוא בדיוק•

כאשר מוסיפים לעץ המקורי צומת קטן יותר מכל האיברים בעץ מתבצע גלגול.•

כאשר מוסיפים לעץ המקורי צומת גדול יותר מכל האיברים בעץ מתבצע גלגול.•

קיימים שישה צמתים כך שכאשר מוציאים אותם מהעץ   המקורי    גובה   העץ •

.2     קטן ב- •

.1 צמתים כך שכאשר מוספים אותם לעץ המקורי גובה העץ גדל ב- 6לא קיימים •

אם תשובתך היא כן צייר עץ כזה.
אם תשובתך היא לא, נמק מדוע לא קיים עץ כזה.

פתרון

 מתקיימת כי אםרביעיתהעץ הבא מקיים את כל הדרישות. הדרישה ה
 נקבל עץ בגובה50,100,150,310,390,700נוציא מהעץ את האיברים: 

 צמתים והעץ הקטן13. הדרישה החמישית מתקיימת כי העץ מכיל 3
 צמתים הוא6 צמתים. לכן אם נוסיף לעץ 20 מכיל 6ביותר בגובה 

.  5 צמתים וגובהו ישאר 19יכיל 
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4  .

  הבא: AVL  T נתון עץ

 הנ"ל (לפי הסדר, קודםT לעץ 31-35 שמתקבל לאחר הוספת האיברים  T1ציר את העץ 
). ציין/צייני איזה סוגי גלגולים בוצעו35 וכן הלאה עד 32 אחר כך מוספים את 31מוסיפים את 

וסביב איזה צומת בוצע כל גלגול. (אין צורך לצייר את העצים שמתקבלים בשלבי הביניים). 

 הנ"ל (לפי הסדר, קודםT  מהעץ 16,26 שמתקבל לאחר הוצאת האיברים T2ציר את העץ 
). ציין/צייני איזה סוגי גלגולים בוצעו וסביב איזה26 ולאחר מכן מוציאים את 16מוציאים את 

צומת בוצע כל גלגול. (אין צורך לצייר את העצים שמתקבלים בשלבי הביניים). 
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פתרון

 הוא:T1העץ 
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 הוא:T2העץ 
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5 .

 ומתקבל עץLR שבמהלך הוצאת האיבר הגדול ביותר בעץ קורה גלגול AVL  Tהאם קיים עץ 
 קורה גלגול (מסוג כלשהו). T1, ובמהלך הוצאת האיבר הגדול ביותר בעץ T1שנסמנו 

 במידה ולא, נמק/י מדוע אין הדבר אפשרי. Tבמידה וכן צייר/י את העץ 

פתרון

לא קיים עץ כזה מהסיבות הבאות:

 כך שלאבא שלו יש בדיוק בן אחד נוסף אז לאT: אם מוציאים איבר גדול ביותר בעץ 1  טענה 
קורה גלגול. 

 הוא הגדול ביותרX את שלושת הצמתים הגדולים ביותר בעץ, כאשר X,Y,Z: נסמן ב- הוכחה
Y -הוא השני בגודלו ו Z:הוא השלישי בגודלו.  המבנה של העץ הוא כפי שמוגדם בציור הבא 

 לא משתנה ולכן אלגוריתם ההוצאה עוצרY מהעץ הגובה של האבא שלו Xכאשר מוציאים את 
 בלי לבצע אף גלגול. Xמיד לאחר הוצאת 

B הוא הגדול ביותר, A, כאשר T את ארבעת הצמתים הגדולים ביותר בעץ A,B,C,Dנסמן ב- 
השני בגודלו, וכן הלאה. 

Aנראה שבכל המקרים האפשריים, (למעט מקרה אחד) לאחר הוצאת הצומת הגדול ביותר 
 הוא:T1 המבנה של העץ שמתקבל Tמהעץ 

 לא קורה גלגול. T1 מהעץ שמתקבלB בהוצאת האיבר הגדול ביותר 1ולכן על סמך טענה 
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 המקרים הבאים:3נבחין בין 

.A קורה סביב האבא של הצומת הגדול ביותרLR: הגלגול 1מקרה 

במקרה זה המבנה של העץ חייב להיות כפי שמתואר בציור הבא:

 שמתקבל הוא:T1 המבנה של העץ T מהעץ Aולאחר הוצאת 
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.A קורה סביב הסבא של הצומת הגדול ביותר LR: הגלגול 2מקרה 

במקרה זה המבנה של העץ חייב להיות כפי שמתואר באחת משתי האפשרויות הבאות:
:1אפשרות 

 שמתקבל הוא:T1 המבנה של העץ T מהעץ Aולאחר הוצאת 
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:2אפשרות 

 שמתקבל הוא:T1 המבנה של העץ T מהעץ Aולאחר הוצאת 

 נשאר ללא שינוי ולכן כשהאלגוריתם יגיע אליו הוא יעצורD הגובה של Bבעץ הנ"ל לאחר הוצאת 
ולא יתבצע גלגול. 
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 קורה סביב צומת שהוא אב קדמון של הצומת הגדול ביותר (ואינו האבא אוLR: הגלגול 3מקרה 
הסבא שלו).

במקרה זה הציור נראה כך

 שיתקבל הוא:T1לאחר כל גלגול שיתבצע במקרה זה המבנה של העץ 
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