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עצמאי. באופן הפתרונות את לכתוב יש אך בקבוצה התרגילים את ולפתור להתייעץ מותר ביחידים. ההגשה
אחר. סטודנט של כתוב פתרון להחזיק מוחלט איסור חל

באיחור. הגשה אין בתאים, הגשה אין לחדד: מבקשים אנו
בלבד. התרגול בשיעור התרגילים את להגיש יש
התרגיל. של פסילה יגרור אלו מהוראות סטייה כל

מודפס. לתרגיל יינתן נקודות 5 של בונוס

עוברים .{1, . . . , n} המספרים: n את מכיל מהם אחד שכל וידוע T1, T2, T3 בינאריים עצים 3 נתונים .1 תרגיל
בשלושת 1, . . . , n סדרה אותה את כתוצאה ומקבלים postorder-ב T3 ועל preorder-ב T2 על ,inorder-ב T1 על

הבאות: הטענות את הפרכ/י או הוכח/י עולה. בסדר מודפסים המספרים כלומר המעברים,

בינארי. חיפוש עץ בהכרח הוא T1 .1

בינארי. חיפוש עץ בהכרח הוא T2 .2

הסדרה. אותה את נקבל preorder-ב T3 ועל postorder-ב T2 על נעבור אם .3

i מסדר בינומי עץ בודד. קודקוד הוא 0 מסדר בינומי עץ הבאה: בצורה מוגדר i מסדר בינומי עץ .2 תרגיל
אינו העץ לב (שימו B של השורש של בנו הוא A של השורש כאשר ,A,B ,i− 1 מסדר בינומיים עצים מ-2 מורכב

בינארי).

.3 מסדר בינומי עץ צייר .1

הוכח/י. ?n מסדר בינומי בעץ הקודקודים מספר מה .2

טענתך. את הוכח/י קודקודים? M בו שיש בינומי עץ של עומק מה .3

בשבוע. האחרון התרגול את מקבלת רביעי ביום הקבוצה הפעם לב! ∗שימו
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,L,R עצים שני ובהינתן הריק, העץ את ב-⟨⟩ נסמן האפשריים, הבינאריים העצים כל מרחב BT יהי .3 תרגיל
את נגדיר .R הוא הימני העץ ותת L הוא שלו השמאלי העץ תת ,x הוא ששורשו העץ את ⟨L, x,R⟩-ב נסמן

הבאה: בצורה f : BT → N הפונקציה

f (⟨⟩) = 0

f (⟨L, x,R⟩) =

{
1 ifL = R = ⟨⟩
f(L) + f(R) otherwise

אינדוקציה בעזרת תשובתך את והוכח/י רקורסיה), ללא (כלומר, מחשבת הפונקציה מה פשוטה בצורה תאר/י .1
העץ. מבנה על

מה לעיל. שרשום הסכום במקום f(⟨L, x,R⟩) = f(L) + f(R) + 1 ש- כך f הגדרת את שנשנה נניח .2
תשובתך. את הוכח/י זה? במקרה מחשבת הפונקציה

האב את ומוצא ,k1, k2 בעץ צמתים וזוג בינארי חיפוש עץ כקלט המקבל לאלגוריתם קוד פסאדו כתבו .4 תרגיל
לאביו). מצביע גם מחזיק צומת כל להניח (ניתן ביותר הקרוב הקדמון

האפשריים הבינאריים החיפוש עצי מספר את כפלט ומחזיר ,n מספר כקלט המקבל אלגוריתם כתבו .5 תרגיל
עבור אפשריים. עצים שני נקבל n = 2 עבור בודד. עץ נקבל ,n = 1 עבור לדוגמא, .{1, . . . , n} מפתחות בעלי
לא אתם - לב שימו לפונקציה. קוד פסאדו לכתוב עליכם הלאה. וכן אפשריים, עצים שישה כבר נקבל ,n = 3

העצים. מספר את להחזיר רק העצים; את ליצור אמורים
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