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מבני נתונים                 
8  תרגיל מס'               

מועד ההגשה האחרון להגשת התרגיל מופיע באתר הקורס               

2014שאלה זו הופיעה במבחן מועד א  .  1

החומר ללימוד עצמי שנמצא באתר  לפי Bשאלה זו מתייחסת להוספה של איברים לעץ 
. הקורס

 התנאים הבאים:3) שמקיים את כל t=3 (שבו B עץ Tיהי 
.4גובה העץ הוא בדיוק )1
לשורש העץ יש שני בנים בדיוק.)2
 בנים בדיוק.4לכל הצמתים בעץ שאינם עלים פרט לשורש, יש )3

מהו המספר הקטן ביותר של איברים שיש להוציא מהעץ (אחד אחרי השני) כדי שגובה
 וציון הצמתים שצריך להוציאT.  נמק את תשובתך על ידי ציור העץ 1העץ יקטן ב- 

.1מהעץ כדי שגובהו יקטן ב- 
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2014  מועד ב  שאלה זו הופיעה במבחן  .2

החומר ללימוד עצמי שנמצא באתר  לפי Bשאלה זו מתייחסת להוצאה של איברים מעץ 
. הקורס

) שמתואר בציור הבא:t=3 (שבו B עץ Tיהי 

מהו המספר הקטן ביותר של איברים שיש להוציא מהעץ (אחד אחרי השני) כדי שגובה
 וציון הצמתים שצריך להוציאT.  נמק את תשובתך על ידי ציור העץ 1העץ יקטן ב- 

.1מהעץ כדי שגובהו יקטן ב- 
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2014  מועד ג  שאלה זו הופיעה במבחן  .3

  לפי אלגוריתם ההוספה שנלמד בכיתה. 2-3שאלה זו מתייחסת להוספה של איברים לעץ 

  שמתואר בציור הבא:2-3 עץ Tיהי 

מהו המספר הקטן ביותר של איברים שיש להוסיף לעץ (אחד אחרי השני) כדי שגובה
 וציון הצמתים שצריך להוסיףT.  נמק את תשובתך על ידי ציור העץ 1העץ יגדל ב- 

.1לעץ כדי שגובהו יגדל ב- 
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4  .

החומר ללימוד עצמי שנמצא באתר  לפי Bשאלה זו מתייחסת להוספה של איברים לעץ 
. הקורס

 התנאים הבאים:3) שמקיים את כל t=3 (שבו B עץ Tיהי 
.4גובה העץ הוא בדיוק .1
לשורש העץ יש שני בנים בדיוק..2
 בנים בדיוק.3לכל הצמתים בעץ שאינם עלים פרט לשורש, יש .3

מהו המספר הקטן ביותר של איברים שיש להוסיף לעץ (אחד אחרי השני) כדי שגובה
 וציון הצמתים שצריך להוסיףT.  נמק את תשובתך על ידי ציור העץ 1העץ יגדל ב- 

.1לעץ כדי שגובהו יקטן ב- 

יש להגיש את התרגיל בתא הקורס שנמצא מול מזכירות מדעי המחשב  (לא בתא של
המרצה).

מותר להגיש בזוגות (אסור להגיש בשלשות). אין אפשרות להגיש תרגילים לאחר המועד
האחרון להגשת התרגיל שמופיע באתר הקורס. 

 בהצלחה !                            
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