
מבני נתונים                 
2     שעור חזרה               

1.

AVLשאלה זו מתיחסת להוספה והוצאה של איברים מעץ 
לפי האלגוריתמים שנלמדו בכיתה. 

 התנאים הבאים:3 שמקיים את 5בגובה  AVLהאם קיים עץ 

 איברים שאם נוסיף אותם לעץ (המקורי) גובה6) קימים 1
. 1העץ יגדל ב-

 איברים בעץ (המקורי) כך שאם נוציא אותם2) קימים 2
.1מהעץ גובה העץ יקטן ב-

) קים איבר בעץ (המקורי) כך שאם נוציא אותו מהעץ3
 סביב שורש העץ.RRיקרה גלגול מסוג 

 איברים6במידה וקיים עץ כזה, ציר את העץ, צין מי הם 
2, צין מי הם 1שאם נוסיף אותם לעץ גובהו יגדל ב- 

 וציין1האיברים שאם נוציא אותם מהעץ גובהו יקטן ב- 
מי הוא האיבר שאם נוציא אותו מהעץ יתקיים גלגול מסוג

RR .סביב השורש 

                                                                                1



1  פתרון שאלה 

לפי הנוסחה שהראינו בכיתה:

1 מכיל צומת 1 הקטן ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים2 מכיל 2 הקטן ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים4=1+2+1 מכיל 3 הקטן ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים7=2+4+1 מכיל 4 הקטן ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים12=4+7+1 מכיל 5 הקטן ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים20=7+12+1 מכיל 6 הקטן ביותר בגובה AVLהעץ 

מצד שני לפי הנוסחה שהראינו בכיתה:

1 מכיל צומת 1 הגדול ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים3 מכיל 2 הגדול ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים7=23−1 מכיל 3 הגדול ביותר בגובה AVLהעץ 
 צמתים15=24−1 מכיל 4 הגדול ביותר בגובה AVLהעץ 

 צמתים חיבים6 בהוספת 6 לגובה 5לכן כדי לעלות מגובה 
צמתים. 14=20−6שיהיו בעץ לפחות 

 צמתים2 על ידי הוצאת 4 לגובה 5מצד שני כדי לרדת מגובה 
  צמתים.17=15+2) לא יותר מ- 5חיבים להיות בעץ (שבגובה 

 שמספר שצמתים שלו הוא5 בגובה AVLלכן אנחנו מחפשים עץ 
 כולל. 17 ל- 14בין 

 וננסה לבנות אותו כך שבהוצאת14נתחיל למשל עם עץ בגובה 
 בשורש העץ. לצורך כך הגובהRRצומת מסוים יקרה גלגול מסוג 

 מהגובה של צד1של צד ימין של העץ צריך להיות גדול ב- 
שמאל של העץ. נבנה למשל את העץ הבא:
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 סביבRR יקרה גלגול מסוג 1בעץ הנ"ל לאחר הוצאת צומת 
 לאחר1 מתקימת. בהוצאת צומת 3השורש, ולכן דרישה 

 ולכן אם נוציא למשל צומת1הגלגול גובה העץ יקטן ב- 
 מתקימת. 2, נקבל שגם דרישה 9כלשהו נוסף 

. לכן לא משנה מי יהיה הצומת השני1גובה העץ יקטן ב- 
9למשל 

 הצמתים6 כי אם נוסיף לו את 1העץ מקיים את דרישה 
שמסומנים בעיגול מקוקו בציור הבא הגובה שלו יגדל ל-

6.
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2.

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

) שמקיים את התנאים הבאים:t=3 (שבו B עץ Tיהי 
. 4גובה העץ הוא בדיוק )1
 בנים. במילים3לכל צומת בעץ שאינו עלה יש בדיוק )2

 בנים.3אחרות, לכל צמתי הדמה בעץ יש בדיוק 
 עלים).27(לפיכך, לעץ יש בדיוק 

מהו המספר הקטן ביותר של איברים שיש להוסיף לעץ (אחד
אחרי השני) כדי שגובה

T.  נמק את תשובתך על ידי ציור העץ 1העץ יגדל ב- 
וציון הצמתים שצריך להוסיף
.1לעץ כדי שגובהו יגדל ב- 

2  פתרון שאלה 

העץ שתואר בשאלה נראה כך:
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 העץ נראה כך:28-31לאחר הוספת צמתים 

 צמתים גדולים ביותר יוצרת צומת דמה3מעכשיו כל הוספת 
 צמתים לבן הימני של השורש6נוספת. לכן אחרי הוספת 

 צמתים נוספים הבן הימני3 בנים, ולאחר הוספת 6יהיו 
 בצד שמאל ואת ה-3של השורש יתפצל (בפיצול נשים את ה- 

 הצמתים 9 בצד ימין). לסיכום לאחר הוספת 4
 נקבל את העץ הבא:32-40הנוספים 

 צמתים נוספים נקבל שוב שהבן הימני של9כאשר נוסיף 
 בנים. 5 צמתים. ולכן לשורש יהיו 2השורש יתפצל ל-

9 בנים ובהוספת 6 נוספים נקבל שלשורש יהיו 9בהוספת 
 בנים ואז הוא יתפצל וגובה7נוספים נקבל שלשורש יהיו 

. 1העץ יגדל ב- 
 צמתים. 27 צריך להוסיף עוד 40לסיכום אחרי צומת 

.41-67דהינו צריך להוסיף צמתים 

40, בסך הכל הוספנו לעץ 28-67לכן הוספנו צמתים 
צמתים. 
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3  .

 מוגדר כתת העץ ששורשוxנזכיר שתת העץ הימני/השמאלי של צומת 
.xהוא הבן הימני/השמאלי של הצומת 

 (ללא שארית) וגדול16 שמתחלק ב- nהוכח שלכל מספר שלם חיובי 
 קיים עץ בינארי שמקיים את כל ארבעת התנאים הבאים:32מ- 

.n) מספר הצמתים בעץ הוא בדיוק 1

) בתת העץ הימני של השורש יש לפחות 2
n
2
 צמתים ובתת העץ2−

   השמאלי של השורש יש לפחות 
n
2
 צמתים. 2−

) יש בעץ לפחות 3
n
16

  צמתים שהרמה שלהם 

    גדולה מ- 
n
8
+log2(

n
8
)−3

    וקטנה מ- 
n
8
+log2(

n
8
)+3

) יש בעץ לפחות 4
n
16

  צמתים שהרמה שלהם 

    גדולה מ- 
n
4
+2log2(

n
8
)−3

    וקטנה מ- 
n
4
+2log2(

n
8
)+3

) יש בעץ לפחות 5
n
2
צמתים שיש להם בן אחד בלבד. 4−

) יש בעץ לפחות 6
n
8
 עלים. 4−
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3  פתרון שאלה 

העץ שעונה על הדרישות הנ"ל נראה כך:

כל העצים בציור הנ"ל הם כמעט שלמים. 

 אלמנטים שכל אחד8 כי יש בעץ 1העץ מקיים את דרישה 
nמכיל  . nאיברים, ולכן סה"כ האיברים בעץ הוא 8/

 כי בתת העץ השמאלי של השורש יש2העץ מקיים את דרישה 
n
2
nאיברים ובתת העץ הימני של השורש יש 1−

2
 איברים.

n, בעץ הכמעט שלם העליון השמאלי יש 10על סמך טענה 
32

, ובעך3צמתים שמקימים את שני אי השויונות של דרישה 

nהכמעט שלך העליון השמאלי יש 
32

 צמתים שמקימים את

n, ולכן בסך הכל יש 3שני אי השויונות של דרישה 
16

 ולכן3צמתים שמקימים את שני אי השויונות של דרישה 
 מתקימת.3דרישה 

 מתקימת בגלל שני העצים הכמעט4באופן דומה דרישה 
שלמים התחתונים השמאלי והימני. 
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לכל צומת בכל אחד מהמסלולים (חוץ מלשורש העץ) יש בן

nאחד בדיוק. ולכן יש 
2
צמתים שיש להם בן אחד בדיוק1−

 מתקימת. 5ודרישה 

 לכל אחד מהעצים הכמעט שלמים יש לפחות8על סמך טענה 
n
32

 כי לשני העצים העליונים ישנו1עלים (הורדנו 1−

עלה אחד שאינו באמת עלה כי יש לו בן שמאלי. 

nולכן בסך הכל מספר העלים בעץ הוא לפחות 
32

ודרישה4−

 מתקימת. 6
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4.
, 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 

: נגדיר עלה עמוק ימני, כעלה שמתקבל על ידי המסלולהגדרה
שמתחיל מהשורש ויורד בעץ כאשר מכל צומת שמגיעים אליו אם אפשר
הולכים לבן הימני ואם אין בן ימני אז הולכים לבן השמאלי, וכן

הלאה עד שמגיעים לעלה. 

.18לדוגמה, בעץ שבציור הבא העלה העמוק הימני הוא: 

: נגדיר עלה עמוק שמאלי, כעלה שמתקבל על ידי המסלולהגדרה
שמתחיל מהשורש ויורד בעץ כאשר מכל צומת שמגיעים אליו אם אפשר
הולכים לבן השמאלי ואם אין בן שמאלי אז הולכים לבן הימני, וכן

הלאה עד שמגיעים לעלה.

.17לדוגמה, בעץ שבציור הבא העלה העמוק השמאלי הוא: 

 

, (יעילה ככל האפשר),P1כתוב/כתבי פסאודו-קוד של פונקציה בשם 
 ומדפיסה את מספר הצמתים במסלולTאשר מקבלת כפרמטר עץ בינארי 

מעלה עמוק ימני לעלה עמוק שמאלי בעץ. (שימו לב שבמסלול כל
צומת מופיעה פעם אחת). 

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 
8

18: המסלול שמחבר בין העלה העמוק הימני שהוא הסבר לפלט
 צמתים.  8 מכיל 17לבין העלה העמו השמאלי שהוא 
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4  פתרון שאלה 

                                                                                12



הפתרון בפורמט טקסט:
P1(T)
-----
if root(T)==null {print 0; exit}
p=find_right_leaf(T)
q=find_left_leaf(T)
if p==q {print 1; return}
cnt=2;x=parent(p)
while true {
  if left(x)==null {x=parent(x);cnt++; continue}
  /* q is global variable
  n=find_q(Tleft(x),0)
  if n>0 {return n+cnt}
  x=parent(x)
  cnt++
}
 
find_right_leaf(T)
------------------
x=root(T)
while true {
  if left(x)==null && right(x)== null {return x}
  if right(x)!=null {x=right(x); continue}
  x=left(x)
}  

find_left_leaf(T)
------------------
x=root(T)
while true {
  if left(x)==null && right(x)== null {return x}
  if left(x)!=null {x=left(x); continue}
  x=right(x)
}  

find_q(T,s)
-----------
x=root(T)
if x==null {return 0}
if x==q {return s+1}
n1=find_q(Tleft(x),s+1}
n2=find_q(Tright(x),s+1}
if n1>0 {return n1}
if n2>0 {return n2}
return 0
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2012שאלה זו מבוססת על שאלה שהופיעה במבחן מועד ב  .5

במערכת המחשוב של משרד החינוך שומרים נתונים על מורים, בתי
ספר ומקצועות הלימוד. עבור כל מורה שומרים: מספר תעודת זהות

ופרטים על המקצועות אותם הוא מלמד ועל בתי הספר בהם הוא מלמד. 
עבור כל בית ספר שומרים: שם בית הספר (בהנחה ששם זה מזהה את

בית הספר באופן יחיד) ופרטים על המורים שמלמדים בבית הספר
והמקצועות הנלמדים בבית הספר. 

עבור כל מקצוע שומרים: מספר מקצוע ופרטים על המורים שמלמדים
מקצוע זה ועל בתי הספר בהם נלמד מקצוע זה.

: האופן בו נשמרים הנתונים הנ"ל אינו מפורט, ויהיה עליךהערה
לציין אותו כחלק מפתרון השאלה.

הצע/הציעי מבנה נתונים עבור המערכת הנ"ל ששומר את הנתונים
הנ"ל ותומך בפעולות הבאות: 

בהינתן מספר תעודת זהות של מורה, מספר מקצוע ושם בית ספר.1
הוספת/מחיקת הנתון שהמורה מלמד את המקצוע בבית הספר בזמן

O(m+ logr+logp) בממוצע, כאשר mמציין את מספר בתי הספר 
 מציין את מספר המקצועותpבהם המורה מלמד את המקצוע, 

 מציין את מספר המורים שמלמדים אתrשהמורה מלמד, ו- 
המקצוע.  

בהינתן מספר תעודת זהות של מורה, הדפסת רשימת כל.2
המקצועות אותם מלמד המורה כאשר עבור כל מקצוע בנוסף

למספר המקצוע מודפס מספר שמציין את מספר בתי הספר שבהם
מלמד המורה את המקצוע. על רשימת המקצועות להיות ממוינת
לפי מספר בתי הספר בהם מלמד המורה את המקצוע בסדר עולה.

 מציין אתp בממוצע  כאשר O(p)על פעולה זו להתבצע בזמן 
מספר המקצועות אותם מלמד המורה. לדוגמה אם המורה מלמד

 בתי ספר ומקצוע5 ב- B בתי ספר, מקצוע 3 ב-  Aמקצוע 
C -בתי ספר, אזי הפלט יהיה (לפי הסדר משמאל לימין):2ב 

C 2,A 3,B 5
בהינתן מספר מקצוע ומספר בית ספר, הדפסת כל המורים.3

שמלמדים מקצוע זה בבית ספר זה, כאשר המורים ממוינים לפי
מספר בתי הספר בהם הם מלמדים מקצוע זה בסדר עולה. על

 מציין את מספרq בממוצע כאשר O(q)פעולה זו להתבצע בזמן 
 מלמד את המקצועXהמורים שיודפסו. לדוגמה, נניח שמורה 

 מלמד אתY בתי ספר, ומורה 3הנתון בבית הספר הנתון ובעוד 
Z בתי ספר, ומורה 6המקצוע הנתון בבית הספר הנתון ובעוד 

 בתי ספר,2מלמד את המקצוע הנתון בבית הספר הנתון ובעוד 
.Z,X,Yאזי הפלט יהיה (לפי הסדר משמאל לימין):  

בהינתן מספר מקצוע ותעודת זהות של מורה, הדפסת כל בתי.4
הספר בהם מלמד המורה את המקצוע (ללא חשיבות לסדר)  בזמן

O(b) בממוצע כאשר כאשר bמציין את מספר בתי הספר 
שיודפסו. 
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.  הפעולות האחרונות3תאר/י באופן מילולי איך מתבצעות 
5  פתרון שאלה 

להלן ציור שמתאר את מבנה הנתונים המוצע:
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 של מורים, מפתח: מס' תעודת זהות שלHash:  טבלת המבנה המוצע
 ראשון של מקצועות2-3מורה. כל איבר בטבלה מכיל מצביע לעץ 

 שני של מספרים. כל איבר בעץ2-3שאותם מלמד המורה ומצביע לעץ 
 השני שווה2-3 הראשון מיצג מקצוע והמספר המתאים לו בעץ 2-3

2-3למספר בתי הספר שבהם המורה מלמד את המקצוע. לכל איבר בעץ 
הראשון יש מצביע למספר המתאים לו בעץ השני ולהיפך. בין העלים

 יש מצביעHash השני ישנה רשימה מקושרת. מהאיבר ב- 2-3בעץ 
לעלה השמאלי ביותר בעץ השני.

 מקצוע-בית ספר, מפתח: צרוף של מספר מקצוע ושם ביתHashטבלת 
ספר. 

 ראשון של מיצגים של מורים,2-3כל איבר בטבלה מכיל מצביע לעץ 
 הראשון מיצג2-3 שני של מספרים. כל איבר בעץ 2-3ומצביע לעץ 

2-3מורה שמלמד את המקצוע בבית הספר והמספר המתאים לו בעץ 
השני שווה למספר בתי הספר שבהם המורה מלמד את המקצוע. לכל

 הראשון יש מצביע למספר המתאים לו בעץ השני2-3איבר בעץ 
 השני ישנה רשימה מקושרת. מהאיבר ב-2-3ולהיפך. בין העלים בעץ 

Hash.יש מצביע לעלה השמאלי ביותר בעץ השני 

 מורה-מקצוע, מפתח: צרוף של מספר תעודת זהות של מורהHashטבלת 
ומספר מקצוע. כל איבר בטבלה מכיל מצביע לרשימה מקושרת לא

ממוינת של בתי ספר שמכילה את כל בתי הספר שבהם מלמד המורה את
המקצוע. 

 הפעולות האחרונות:3להלן תאור 

בהינתן מספר תעודת זהות של מורה, הדפסת רשימת כל המקצועות
אותם מלמד המורה מתבצעת באופן הבא: מחפשים את המורה בטבלת

2-3 בממוצע), ממנו מגיעים לעלה השמאלי ביותר בעץ O(1)המורים (
 השני משמאל לימין ולכל עלה2-3השני. עוברים על העלים בעץ 

O(p)מדפיסים את ערכו ואת המקצוע המתאים לו בעץ הראשון (
בממוצע).

בהינתן מספר מקצוע ומספר בית ספר, הדפסת כל המורים  שמלמדים
מקצוע זה בבית ספר זה מתבצעת באופן הבא: מחפשים את האיבר

 בממוצע).O(1)המתאים למקצוע ולבית הספר בטבלת מקצוע-בית ספר (
 השני. עוברים על העלים2-3ממנו מגיעים לעלה השמאלי ביותר בעץ 

 השני משמאל לימין ולכל עלה מדפיסים את המורה שמתאים2-3בעץ 
). לכן, סך הכול סיבוכיות הזמן של הפעולהO(qלו בעץ הראשון (

 בממוצע.O(q)היא 

בהינתן מספר מקצוע ותעודת זהות של מורה, הדפסת כל בתי הספר
בהם מלמד המורה את המקצוע (ללא חשיבות לסדר) מתבצעת באופן

 בממוצע)O(1)הבא: מחפשים את האיבר המתאים בטבלת מורה-מקצוע, (
ובעזרת המצביע מדפיסים את כל הרשימה המקושרת של בתי 

 מציין את מספר בתי הספר שיודפסו.b) כאשר כאשר O(b)הספר (
 בממוצע.O(b)לכן, סך הכול סיבוכיות הזמן של הפעולה היא 
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