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2015שאלה זו הופיע במבחן מועד א .  1

 לפי אלגוריתם ההוספהBשאלה זו מתייחסת להוספה של איברים לעץ 
שנלמד בכיתה. 

):3  שמתואר בציור הבא (גובה העץ t=2 שבו B עץ Tיהי 

מהו המספר הקטן ביותר של איברים שיש להוסיף לעץ (אחד אחרי
.3 ומספר הבנים של השורש שלו הוא 4השני) כדי לקבל עץ שגובהו 

  
 וציון הצמתים שצריך להוסיףTנמק את תשובתך על ידי ציור העץ 

.3 ומספר הבנים של השורש שלו הוא 4לעץ כדי לקבל עץ שגובהו 
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2015שאלה זו הופיע במבחן מועד ג   .2

 לפי אלגוריתם ההוצאהBשאלה זו מתייחסת להוצאה של איברים מעץ 
שנלמד בכיתה. 

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

 של איברים שיש להוציא מהעץ (אחד אחריהקטן ביותרמהו המספר 
.2השני) כדי לקבל עץ שגובהו 

  
 כדיTנמק/י את תשובתך על ידי ציון הצמתים שצריך להוציא מהעץ 

, וציור העץ הסופי שמתקבל לאחר הוצאת הצמתים2לקבל עץ שגובהו 
.Tשצינת מהעץ 
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3.

  לפי אלגוריתם2-3שאלה זו מתייחסת להוספה של איברים לעץ 
ההוספה שנלמד בכיתה. 

  שמתואר בציור הבא:2-3 עץ Tיהי 

מהו המספר הקטן ביותר של איברים שיש להוסיף לעץ (אחד אחרי
.  נמק את תשובתך על ידי ציור1השני) כדי שגובה העץ יגדל ב- 

.1 וציון הצמתים שצריך להוסיף לעץ כדי שגובהו יגדל ב- Tהעץ 
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4.

  לפי2-3שאלה זו מתייחסת להוספה/הוצאה של איברים בעץ 
אלגוריתמי ההוספה וההוצאה שנלמדו בכיתה. 

:שמקיים את שלושת התנאים הבאים T  2-3האם קיים עץ 

הוא בדיוק) דהינו צמתים שאינם עלים(  Tמספר צמתי הדמה בעץ ) 1
11.

גובה העץ) המקורי( Tאיברים שאם נוסיף אותם לעץ  2קיימים ) 2
. 1- יגדל ב

כך שאם נוציא אותם) המקורי( Tאיברים שנמצאים בעץ  6קיימים ) 3
. 1- גובה העץ יקטן ב) המקורי( Tמהעץ 

במידה וקיים עץ כזה יש לצייר אותו ולנמק מדוע הוא מקיים את כל
.במידה ולא קיים עץ כזה יש לנמק מדוע אין עץ כזה. התנאים

 בתאים6יש להגיש את התרגיל בתא הקורס שנמצא בתא מספר 
שנמצאים מול מול מזכירות מנהל עסקים (לא בתא של המרצה).

כתוב על התא: הגשת תרגילים במבנה נתונים.

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

הקורס. 

בהצלחה ! 

                                                                                4


