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־ אחרים סטודנטים עם להתייעץ מותר בעצמו. התרגיל את ולכתוב לפתור לחשוב, נדרש סטודנט כל ביחידים. ההגשה
אחר, של כתוב תרגיל על להסתכל מוחלט איסור חל אופן, בכל לבד. התרגיל על לשבת כוחך בכל שניסית אחרי רק

לבדו. התרגיל את לכתוב סטודנט כל על וחובה
הקרוב בתרגול הגשה: תאריך

הבאות: הנסיגה לנוסחאות (Θ) אסימפטוטית הדוק חסם הצג .1 שאלה
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כלשהו. קבוע 0 < α < 1 כאשר

אחרת. ו־1 ,2 של חזקה הוא i אם i היא iה־ הפעולה של העלות כאשר פעולות n של סדרה נתונה .2 שאלה

.O(1) היא פעולה כל של לשיעורין שהעלות הצבירה שיטת בעזרת הראו .1

.O(1) היא פעולה כל של לשיעורין שהעלות פוטנציאל פונקציות בעזרת הראו .2

הפריכו או הוכיחו ב־1). (להחסיר decrement פעולת את הוספנו בתגול שהוגדר בינארי שלמונה נניח .3 שאלה
פעולה. לכל O(1) עדיין היא לשיעורין העלות הבאה: הטענה את

כל של לשיעורין שהעלות כך ,(LIFO) מחסניות שתי בעזרת (FIFO) תור לממש ניתן כיצד הראו .4 שאלה
לשיעורין. ניתוח והצג אלו, לפעולות פסאדו־קוד הצג .O(1) תהיה הוצאה) הכנסה, ־ dequeue ,enequeue) פעולה

1



הבאות: בפעולות התומך S לקבוצה נתונים מבנה לממש מעוניינים ואנו נניח .5 שאלה

.S ־ לתוך x האיבר את מכניס :INSERT (x) •
אחרת. 0 ־ ו x ∈ S אם 1 מחזיר :SEARCH(x) •

הינו n של הבינארי שהייצוג נניח .k = dlog(n + 1)e ויהי n = |S| יהי לבעיה. הבא המימוש את הנח
Ai של האורך 0 ≤ i ≤ k− 1 לכל כאשר ,A0, A1, . . . , Ak−1 ממויינים מערכים k לנו יש .〈nk−1, nk−2, . . . , n0〉
המערכים בכל הכולל האיברים שמספר שהבנת (בדוק מלא. Ai ־ אחרת ריק. הוא Ai אזי ,ni = 0 אם .2i הוא
מערכים שני בין האיברים סדר לגבי הבטחה אין אך עצמו, בפני ממויין הוא מערך שכל יודעים אנו .(n אכן הוא

שונים.

מהי קוד. פסאדו הצג שהוצג. הנתונים מבנה בעזרת SEARCH(x) הפעולה את לממש ניתן כיצד הסבר .1
ביותר? הגרוע המקרה של זמן סיבוכיות

של הזמן סיבוכיות מהי הנ"ל. הנתונים מבנה בעזרת INSERT (x) ־ ה פעולת את לממש ניתן כיצד הסבר .2
לשיעורין? בניתוח הזמן סיבוכיות מהי ביותר? הגרוע המקרה

C (ריק) חדש מערך אל בהתאמה, n ־ ו m אורכים בעלי ,B ו A ממוינים מערכים שני למזג שניתן זכרו הערה:
ממוין. והינו ,B ־ ו A של האיברים כל את מכיל C המיזוג, פעולת בסוף .O(n + m) בזמן

הנתונים מבנה בעזרת (S ־ מתוך x האיבר את (הוצא DELETE(x) פעולת את לממש ניתן כיצד הסבר .3
ריצה. זמן ניתוחי הראה הנ"ל.

במקרה O(1) תהיה הוספה כל שעלות כך בתרגול) שהוגדרה (כפי דינמית טבלה לממש ניתן כיצד הראו .6 שאלה
במחיקה. לתמוך צורך אין הגרוע.
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