
מבני נתונים                 
1     שעור חזרה               

1.
של קטע)  במונחים של (נתח את סיבוכיות זמן הריצה 

. נמק את תשובתך.n- הקוד הבא כתלות ב
k=0

for ( i=2 ;i≤n ;i=i2 ) {

   for ( j=1 ; j≤n4 ; j⋅2 ) {

      k++

    }

}

1  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=2נקבל ש- 
2 i2=(22

)
2
=2(22) i3=((22)2)2=2(23)

…ik=2
(2k)

 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-

2(2x)
>n
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ששקול ל-
2x>log2n

ששקול ל-
(2) x>log2(log2n)

 פעמים ללולאה מתקיים:xמאחר ונכנסים 
ix−1≤n

ששקול ל-

2(2x−1
)≤n

ששקול ל-
2x−1

≤log2n

ששקול ל-
x −1 ≤log2(log2n)

ששקול ל-
(3) x ≤1+log2(log2n)

ע ש- מספר שלם נובx) ומכך ש- 3) ו- (2מ- (
(4) x=1+⌊ log2(log2n)⌋

 בלולאה החיצונית, נכנסים אותו מספרiעבור כל ערך של 
 את מספר הפעמים שנכנסיםzפעמים ללולאה הפנימית. נסמן ב- 

. iללולאה הפנימית עבור ערך מסוים של 

נקבל ש-
(5) y=x⋅z

. zנחשב את 

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

j1=2 j2=2נקבל ש- 
2 j3=2

3
…jk=2

k
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 כניסותz לאחר jמצין את הערך של jzלפי הסימון הנ"ל 
ללולאה בסוף הלולאה. 

 פעמים ללולאה החיצונית מתקיים:z+1מאחר ולא נכנסים 
jz>n

4

ששקול ל-
2z>n4

ששקול ל-
z>log2(n

4
)

ששקול ל-
(6) z>4log2n

 פעמים ללולאה מתקיים:zמאחר ונכנסים 
jz −1≤n

4

ששקול ל-
2z−1 ≤n4

ששקול ל-
z −1 ≤4log2n

ששקול ל-
(7) z ≤1+4log2n

ע ש- מספר שלם נובz) ומכך ש- 7) ו- (6מ- (
(8) z=1+⌊ 4log2n ⌋
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) נקבל:8) ו- (5)(4) (1מ- (

T(n)=C1+C2(1+⌊ log2(log2n)⌋)+C3⋅(1+⌊ log2(log2n)⌋)⋅(1+⌊ 4log2n⌋)=θ(log n⋅log(logn))

2.
 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 ≤ m2+n ; j++) {
       y=y+n*F(j)
  }

  y=y+F( n3⋅m )
}
return y

F(x) 
------- 

for (i = 1; i ≤ 3( x
2)

; i=i ⋅3 )  
   {
     s=s+i
   }
return s

2  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
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 כניסותy לאחר iמצין את הערך של iyלפי הסימון הנ"ל 
ללולאה בסוף הלולאה. 

 פעמים ללולאה מתקיים:y+1מאחר ולא נכנסים 
iy>3

(x 2
)

ששקול ל-
3y
>3(x 2

)

ששקול ל-
(2) y>x2

 פעמים ללולאה מתקיים:yמאחר ונכנסים 
iy−1≤3

(x2
)

ששקול ל-
3y−1

≤3(x2
)

ששקול ל-
y −1 ≤x2

ששקול ל-
(3) y ≤x2

+1

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

(4) y=x2
+1

) ונקבל:1 ב- (yנציב את 
(5) TF(x)=C1+C2 ⋅(x+1)=θ(x2)

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

מתקיים: 

(6) TF(x)≤D⋅x
2

 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 כלB. נסמן ב- y=y+n*F(j)פונקצית העזר בפקודה:  

)y=y+F  זמן הביצוע של פונקצית העזר בפקודה:  n3⋅m )
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(7) T(n,m )=C1+C2⋅n
2+C3⋅(m

2+n) + A + B

Aנחשב את 

 F(1) קוראים לפונקציה i=1,j=1עבור 

F(2) קוראים לפונקציה i=1,j=2עבור 

...
i=1,j=m2עבור 

+n קוראים לפונקציה F(m2
+n)  

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

ולכן,

A=n2
⋅(TF(1)+TF (2)+ …+TF(m

2
+n))
) ונקבל:6נציב בשוויון הנ"ל את אי שוויון (

A≤D⋅n2
⋅((12

)+(22)+ …+(m2
+n)2)

ששקול ל-

A≤D⋅n2
⋅((

1
6
⋅(m2

+n)⋅(m2
+n+1)⋅(2(m2

+n)+1))=θ(n5
+m6

⋅n2
)

ולכן הראנו ש- 
(8) A=O (n5

+m6
⋅n2

)

Bנחשב את 

F קוראים לפונקציה i=1עבור  (n3⋅m)

i=2,3,...n2הקריאה הנ"ל חוזרת על עצמה גם עבור 

ולכן,

B=n2
⋅TF(n

3
⋅m)

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

B≤D⋅n2
⋅n6

⋅m2
=θ(n8

⋅m2
)

ולכן הראנו ש- 
(9) B=O(n8

⋅m2
)

) נקבל ש-9) ו- (8) (7מ- (
(10) T(n)=O(n8

⋅m2
+m6

⋅n2
)
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3.
, כמספר הצמתים במסלולT של צומת בעץ בינארי רמה: נגדיר הגדרה

,1המחבר בין הצומת לשורש העץ. לדוגמה, הרמה של שורש העץ היא 
.3 בציור שבעמוד הבא היא 32והרמה של הצומת שהמפתח שלו הוא 

  

, (אין צורך שהפונקציהP1כתוב/כתבי פסאודו-קוד של פונקציה בשם 
 ומדפיסהTתהיה יעילה ככל האפשר), אשר מקבלת כפרמטר עץ בינארי 

את הצמתים בעץ לפי הסדר הבא:

 (דהינו השורש)1בשורה הראשונה הצמתים ברמה 

 (מסודרים משמאל לימין)2בשורה השניה הצמתים ברמה 

 (מסודרים משמאל לימין)3בשורה השלישית הצמתים ברמה 

וכן הלאה...

נתח/י את סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה שכתבת כתלות במספר
.nהצמתים בעץ 

הנחות ודרישות:

 אין להשתמש במבני עזר נוספים.● 
 ).x,y,z מותר להשתמש במספר קבוע של משתנים (כמו למשל● 
 מותר להשתמש בפונקציות עזר, אך יש לכתוב את הפסיאודו-קוד של● 

   פונקציות העזר. 
 בעץ מכיל את השדות הרגילים של עץ בינארי כפי   x כל צומת ● 

   שהוגדר בכיתה.
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דוגמה:

 עץ בינארי שמתואר בציור הבא : Tיהי 

 יתקבל הפלט:  P1(T(לאחר הקריאה לפונקציה 

20
18 26
32 22 15
13
17
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3  פתרון שאלה 
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הפתרון בפורמט טקסט:

P1(T)
-----
n=0 /*global variable
inorder(T)
for (level=1;level<=n;level++){
  /* level is global variable
  num=print_level(T)
  if num==0 {exit}
}
 
print_level(T)
--------------
y=P2(T,0)
return y

P2(T,s)
-------
x=root(T)
if x==null {return 0}
if s+1==level {print key(x); return 1}
y1=P2(Tleft(x),s+1)
y2=P2(Tright(x),s+1)
return y1+y2

Inorder(T)
---------
x=root(T)
if x==null {return}
Inorder(Tleft(x))
n++
Inorder(Tright(x))

                                                                                10



4.

2017שאלה זו הופיעה במבחן מועד ב 

, אשריעילה ככל האפשר, P1כתוב/כתבי פסאודו-קוד של תכנית בשם 
 ופועלת באופן הבא:, kומספר  Tמקבלת כפרמטרים עץ בינארי 

 התוכניתkאם המפתחות של כל הצמתים בעץ לא גדולים מהמספר •
All keys are not greater than kמדפיסה את ההודעה: 

 מבין המפתחותהמפתח הקטן ביותראחרת, התכנית מדפיסה את •
.kשל כל הצמתים בעץ שגדולים מהמספר 

נתח/י את סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה שכתבת כתלות במספר
.nהצמתים בעץ 

 שהתכנית מקבלת כפרמטר, הוא עץ בינארי ולא עץT העץ שימו לב:
חיפוש בינארי, לכן אין סדר בין הצמתים בעץ. 

הנחות ודרישות:
  אין להשתמש במבני עזר נוספים.

 ).x,y,z  מותר להשתמש במספר קבוע של משתנים (כמו למשל
  מותר להשתמש בפונקציות עזר, אך יש לכתוב את הפסיאודו-קוד   

  של פונקציות העזר. 
 בעץ מכיל את השדות הרגילים של עץ בינארי כפי   x  כל צומת 

  שהוגדר בכיתה. 
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דוגמה:

 עץ בינארי שמתואר בציור הבא : Tיהי 

 יתקבל הפלט:  P1(T,30(לאחר הקריאה לפונקציה 
32

   
 32,70,80 הם: 30: המפתחות של הצמתים בעך שגדולים מ- הסבר לפלט

. 32 ולכן הפלט הוא 32הקטן ביותר מבין המפתחות האלה הוא 

 יתקבל הפלט:  P1(T,80(לאחר הקריאה לפונקציה 
All keys are not greater than 80

   
 ולכן80: המפתחות של כל הצמתים בעץ לא גדולים מ- הסבר לפלט

התכנית מדפיסה את ההודעה הנ"ל.
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4  פתרון שאלה 
  

  
   

הפתרון בפורמט טקסט:

P1(T)
-----
y=P2(T)
if (y.n==0) {print all keys are less than k}
else print y.key

P2(T)
-------
x=root(T)
if (x==NULL) {y.n=0; return y}
y1=P2(Tleft(x))
y2=P2(Tright(x))
flag=false
y.n=y1.n+y2.n
if key(x)>k {y.n++;y.key=key(x);flag=true}
if y1.n >0 { if flag==true {y.key=min{y.key,y1.key}}
             if flag==false {y.key=y1.key; flag=true}}
if y2.n >0 { if flag==true {y.key=min{y.key,y2.key}}
             if flag==false {y.key=y2.key}}
return y
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 (הפתרון שעשינו בכיתה)4  נוסף של שאלה   פתרון 

הפתרון בפורמט טקסט:

P1(T,k)
------
/* flag=false
/* min_key=0
/* is global
Inorder(T)
if flag==false {print all keys are not greater than k}
if flag==true {print min_key}

Inorder(T)
---------
x=root(T)
if x==null return
if key(x)>k { if flag==false {min_key=key(x);flag=true}
              else {min_key=min{min_key,key(x)}}
Indorder(Tleft(x))   
Indorder(Tright(x))

  
                  

                                                                                14



5.
, אשריעילה ככל האפשר, P1כתוב/כתבי פסאודו-קוד של תכנית בשם 

q ו pושני צמתים כלשהם בעץ  Tמקבלת כפרמטרים עץ בינארי 
ומדפיסה את מספר הצמתים במסלול המחבר בינהם. 

 בעץ יש מסלול יחיד שמחברq ו- pשימו לב שבין כל שני צמתים 
בינהם. 

הנחות ודרישות:
  אין להשתמש במבני עזר נוספים.

 ).x,y,z  מותר להשתמש במספר קבוע של משתנים (כמו למשל
  מותר להשתמש בפונקציות עזר, אך יש לכתוב את הפסיאודו-קוד   

  של פונקציות העזר. 
 בעץ מכיל את השדות הרגילים של עץ בינארי כפי   x  כל צומת 

  שהוגדר בכיתה. 

לדוגמה, לאחר הקריאה לתכנית:

P1(T,p,q)

 הוא הצומת שהמפתח שלוp ו- 4 הוא העץ שבציור של שאלה Tכאשר 
 כי6 יתקבל הפלט: 15 הוא הצומת שהמפתח שלו הוא q ו- 13הוא 

  צמתים.6 מכיל q ל- pהמסלול שמחבר בין 
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5  פתרון שאלה 
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הפתרון בפורמט טקסט:

P1(T,p,q)
---------
/* Use p and q as global variables

n=find_q(Tp,0) /* Check if p is above q
if n>0 {print n; exit}
/* Here p is not above q. Go up from p to the root
/* to find the path to q.
count=1
z=p
while parent(z)!=null {
 w=paernt(z)
 if w==q {print count+1}
 if z=left(w) {n=find_q(Tright(w),0)
               if n>0 {print count+1+n;exit}
 if z=right(w) {n=find_q(Tleft(w),0)
               if n>0 {print count+1+n;exit}    
 z=parent(z)
 count++
} 
 
find_q(T,s)
------------
x=root(T)
if (x==NULL) {return 0}
if x==q {return s+1}
y1=P2(Tleft(x),q,s+1)
y2=P2(Tright(x),q,s+1)
if y1!=0 {return y1}
if y2!=0 {return y2}
return 0
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