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מבני נתונים ומבוא "כאן זה , סליחה
?"לאלגוריתמים

אוסף השקפים הזה מיועד להוראה וללימוד של קורס אקדמי ראשון  

,  במסלולי לימודים למדעי המחשב, נתונים ואלגוריתמיםבמבני 

. הנדסת מערכות מידע וכדומה, הנדסת תוכנה

באוניברסיטאות ובמכללות שונות נלמד קורס מקביל תחת שמות כדוגמת  

".  אלגוריתמים"או " מבני נתונים"
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".  אלגוריתמים"או " מבני נתונים"

לרוב כוללים קורסים אלו הן פרקים במבני נתונים והן  , י כן"אעפ

שני הנושאים קשורים זה לזה קשר  , למעשה. פרקים באלגוריתמים

.שלא ניתן כמעט ללמד את האחד ללא השני, הדוק עד כדי כך

:לפיכך השם שמתנוסס בעמודי הפתיחה של מצגות אלו הוא

".מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים"

מבני נתונים 
ומבוא לאלגוריתמים

הקדמה

אמיר רובינשטיין

?מה נלמד בקורס

למבני נתונים ולאלגוריתמים בסיסיים   ספציפיותכמה דוגמאות •

..., trie, טבלת גיבוב, עץ חיפוש, ערימה, רשימה, מערך: מבני נתונים•

..., Select, ...),בסיס, ערימה, מהיר, מיזוג(מיונים , חיפושים: אלגוריתמים•

ל"שילובים מורכבים של הנ•

קיימים הרבה יותר שלא נלמד, כמובן•

)ואלו שכן נלמד הם בסיס טוב להמשך, אבל צריך להתחיל איפשהו(

4

,          בתכנון מבני נתונים ואלגוריתמים יעילים שיקולים כלליים•

בהתאם לדרישות הבעיה

...)זה החלק המתמטי בקורס( פורמליבאופן  יעילותנידרש להגדיר את מושג ה•

: בתכנון מבני נתונים ואלגוריתמים כללייםהיבטים / נכיר כמה גישות •

..., תכנון דינמי, הרחבת מבני נתונים, חסם תחתון לבעיה, צרף-משול-גישת הפרד

?על מה הקורס

:פורמליבאופן לא 

שונות ביעילותכדי לבצע בעזרתם משימות , דרך לארגון נתונים– מבנה נתונים

י מניפולציה של נתונים"ע) חישובית(דרך לפתרון בעיה – אלגוריתם

יומן": מהחיים"דוגמה 

3

? קיימים) מבני נתונים �(אילו סוגי יומנים 

?קל לבצע בעזרת כל סוג) אלגוריתמים �(אילו משימות 
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דרישות לידע קודם

,         לימוד קורס אחד לפחות הכולל שימוש בשפת תכנות כלשהי•

.או שפה אחרת C ,C++ ,Javaכמו 

מיון  , חיפוש בינארי: היכרות עם מספר אלגוריתמים בסיסיים כגון•

).בחירה וכדומה, הכנסה, בועות(וכמה מיונים פשוטים , מיזוג

יכולת בסיסית לסיווג אלגוריתמים למחלקות סיבוכיות זמן           •

6

יכולת בסיסית לסיווג אלגוריתמים למחלקות סיבוכיות זמן           •

)'וכו אקספוננציאליים, ריבועיים, ליניאריים, אלגוריתמים לוגריתמיים(

תור  , רשימה מקושרת, היכרות עם מבני נתונים בסיסיים כמו מערך•

.ומחסנית

מבנה המצגות

:כל מצגת בנויה באופן הבא

.במתכונת של הרצאה, החלק העיקרי הוא הצגת הנושא החדש•

            ".  שאלות חזרה"בכל מצגת מופיעות לקראת סופה •

,  שמטרתן לאפשר ללומד וידוא של הבנתו, אלו שאלות קלות יחסית

.וחזרה על החומר ברמת הבנה בסיסית
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.וחזרה על החומר ברמת הבנה בסיסית

כ ישנה הפניה לתרגילים מומלצים מספר הלימוד המלווה את  "אח•

רוב התרגילים בספר נמצאים  ). פרטים על הספר בהמשך(המצגות 

-וכך הם מאפשרים תרגול תתי, סעיף מסוים בפרק הרלוונטי-תחת תת

.רמת הקושי שלהם מגוונת. נושאים מתוך הפרק

כ ברמת קושי  "בד, לבסוף מופיעים מספר תרגילים נוספים עם פתרונות•

.בינונית ומעלה

הנושאים

מספר  
מצגת

הנושא                         

מבוא ויסודות  1

מתמטיים

סיבוכיות של אלגוריתמים, מבוא

מבני נתונים בסיסיים 2

רקורסיה ואלגוריתמים רקורסיביים3

4

בעיית המיון  

והוכחת נכונות של אלגוריתמים, מהירמיון 

עדיפויותערימה ותור מיון 5

8

ובעיית הבחירה
ליניארייםומיונים , המיוןחסם תחתון לבעיית 6

)i -מציאת האיבר ה(בעיית הבחירה 7

8

מבני נתונים  

למילון

עצי חיפוש בינאריים

AVLעצי 9

ועצי דרגות, נתוניםהרחבת מבני 10

)ערבול(גיבוב טבלאות 11

LCSואלגוריתם  trie–מחרוזות 12

מתבססים על פרקים מספרי לימוד אחרים  12 -ו 10, 9נושאים * 

ספר הלימוד

:המצגות הינו) אבל לא כל(ספר הלימוד העיקרי עליו מתבססות רוב 

2008, מהדורה שנייה, 1-14פרקים , מבוא לאלגוריתמים

)הוצאת האוניברסיטה הפתוחה(

:הפרקים הראשונים מהספר 14זהו תרגום של 

7

:הפרקים הראשונים מהספר 14זהו תרגום של 

Introduction to Algorithms, 2nd ed. (MIT Press, 2000).

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein

אולם המצגות ומספרי  , לספר קיימת מהדורה ישנה: שימו לב

.התרגילים תואמים את המהדורה השנייה

אמיר רובינשטיין © 02012. הקדמה



בתוכנית

בספר הלימוד 1-3פרקים 

נכיר כמה מושגים בסיסיים בתחום האלגוריתמים•

נפגוש שוב כמה אלגוריתמים מוכרים•

,  של אלגוריתמים) זמן בעיקר(נלמד לנתח סיבוכיות •

Θ, O, Ω, o, ω:  ונעזר לשם כך בסימונים

2

נתונים מבני 
ומבוא לאלגוריתמים

1נושא 

סיבוכיות של אלגוריתמים, מבוא
Introduction, complexity of algorithms

אמיר רובינשטיין

מבוא ומושגים בסיסיים

בעיית עוגת התפוחים

...,כוס סוכר½  ,  ביצי חופש 3, תפוחים 5, כוסות קמח 2½ :  קלט

.עוגת תפוחים: פלט

:אלגוריתם שפותר את הבעיה

:רמת פירוט גבוהה מדיי 

.פתח את המגירה - 

.הוצא את שקית הקמח מהמגירה - 

.פתח את שקית הקמח - 

 - ...

:רמת פירוט נמוכה מדיי 

הכן מהמצרכים עוגת תפוחים -

4

מבוא ומושגים בסיסיים
) computational problem(בעיה חישובית 

).  output(לקבוצת פלט ) input(התאמה של קבוצת קלט 

פלטקלט:      דוגמאות      

ערכו המוחלט  , לכל מספרמספרים שלמים 

המערך כאשר הוא ממויןמערכים של מספרים ממשיים 

לכל מילה קבוצת התמורות שלהמילים באנגלית 

)algorithm(אלגוריתם 

. אשר מייצרת לכל קלט חוקי פלט מתאים, סדרה של חישובים

.אלגוריתם הוא למעשה פתרון לבעיה חישובית

. תלוי בהקשר? מהם החישובים המותרים

:ישנן רמות שונות של רזולוציה

)bits(פעולות על סיביות  -    

...,השוואה, )כתיבה/קריאה(פנייה למשתנה , חילוק, כפל, חיסור, חיבור -    

..., מיון מערך -    

כ  "מבחינתנו בד

אלו יהיו  

פעולות "ה

"היסודיות

3
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חיפוש במערך ממוין
ממוייןבעיית החיפוש במערך : דוגמה

:  הבעייההגדרת 

.keyוערך נוסף כלשהו , איברים nשל  Aמערך ממוין : קלט    

.אם קיים כזה, keyשהמפתח שלו הוא  Aאינדקס של : פלט    

Linear-Search1(A, n, key)אלגוריתם טריוויאלי הפותר את הבעיה  

1. for  i ← 1 to n
אלגוריתם טריוויאלי הפותר את הבעיה  

.1):חיפוש ליניארי( for  i ← 1 to n

2. if A[i] = key

3. return i

4. return  Nil

לתיאור אלגוריתמים המאפשרת להתרכז  " שפה"הוא  )code-pseudo( קוד-פסאודו

. מבלי להתחשב במאפיינים הייחודיים של כל שפת תכנות, במבנה האלגוריתם

אבל הוא צריך להיות כתוב כך שניתן לתרגמו  , קוד לא ניתן להריץ על מחשב-פסאודו

).בספר 16-17' בעמפירוט (בקלות לשפת תכנות כלשהי 

0.6ולא  1כ "האינדקס הראשון של מערך בקורס שלנו יהיה בד, מאותן סיבות: הערה

מבוא ומושגים בסיסיים

)implementation(מימוש של אלגוריתם 

.ייצוג מדויק של אלגוריתם בשפת תכנות כלשהי, תכנית מחשב

  

)execution(הרצה של אלגוריתם 

.לבצע את ההוראות המופיעות במימוש של האלגוריתםלמחשבים ספציפיים מתן פקודה 

  

?אילו בעיות הם פותרים? כבר מכיריםאילו אלגוריתמים אתם 

5

מדדים להערכת יעילותם של אלגוריתמים

:הערכת אלגוריתמים והשוואה ביניהם ניתנת לביצוע במישורים שונים

?עד כמה האלגוריתם קל להבנה  •

?עד כמה האלגוריתם קל למימוש  •

?עד כמה קל להוכיח נכונות האלגוריתם  •

אורך המימוש  •

"אלגנטיות"  •

כמות פעולות שמבצע האלגוריתם–סיבוכיות זמן ריצה   •

כמות משאבי זיכרון המחשב הדרושים–סיבוכיות זיכרון   •

...ועוד  •

אבל תמיד נשאף לשפר את האלגוריתמים שלנו , בסיבוכיות זמן וזיכרוןאנו נתמקד בעיקר 

...).אם ביתר המדדים אין הבדל, יותר" אלגנטי"תמיד נעדיף אלגוריתם , למשל(בכל המדדים 

8

ממוייןחיפוש במערך 

:  1שיפור 

:חיפוש בינארי - 2שיפור 

Binary-Search(A, n, key) 

Linear-Search2(A, n, key)

1. i ← 1

2. while  i ≤ n   and A[i] ≤ key 

3. if A[i] = key

4. return i

5. i ← i+1

6. return  Nil

Binary-Search(A, n, key) 

1. p ←1,  q ←n

2. while p ≤ q ► sub-array to search not empty

3.              mid ← (p + q) / 2
4.               k ← A[mid]

5.               if key = k

6. return mid ► found!

7.               if key < k

8. q ← mid – 1

9.               else          p ← mid + 1

10. return  Nil ► not found7
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Θהסימון 
?nכמה פעולות יבוצעו על מערך בגודל 

.נמצא האיבר שמחפשים) אם בכלל(תלוי איפה 

:לא נמצא כלל keyאם   •

    

כמות פעולותמספר פעמיםשורה

1n+1c1

2nc2

30c3

41c4

Linear-Search1(A, n, key)

1. for  i ← 1 to n

2. if A[i] = key

3. return i

4. return  Nil

.  n -זאת אומרת פונקציה ליניארית ב, an+bקיבלנו ביטוי מהצורה 

, 2פי  nכאשר נגדיל את , למשל .n -של זמן הריצה היא ליניארי ב קצב הגידולכלומר 

).גדול יותר n -הדבר מדויק יותר ככל ש( 2יגדל זמן הריצה בערך פי 

.T(n) = Θ(n):    תטאמסמנים זאת באמצעות האות היוונית 

.Θ(1): סימון). n -לא תלוי ב(של פעולות  קבועכ מספר "יבוצעו בסה A[1] -נמצא ב keyאם  •

)()()1()( 4121421 ccncccncncnT +++=+++=

10

ניתוח סיבוכיות זמן
למעשה סופרים את, כאשר מנתחים את סיבוכיות זמן הריצה של אלגוריתם

.שלו בגודל הקלטכתלות , שהוא מבצעכמות הפעולות היסודיות  

?  מדוע סופרים פעולות ולא זמן  �

מספר מחזורי שעון  , למשל מהירות מעבד(כדי להתעלם ממאפיינים של מחשב ספציפי 

).לפעולות יסוד

  

של   מספר קבועדורשת ) 'העתקה וכו, השוואה, כפל, חיבור(נסכים כי כל פעולה יסודית 

).או ניקח חסם עליון על כולם(ומעתה נתעלם מקבועים אלו , מחזורי שעון

?  מדוע כתלות בגודל הקלט  �

.  גם זמן הריצה עולה, כי באופן כללי ככל שגודל הקלט עולה     

.10ככל הנראה ידרוש יותר פעולות ממערך באורך  100מיון מערך באורך , למשל    

. המושג גודל הקלט תלוי באופי הקלט של הבעיה          

מספר התאים במערך       : מערך -: למשל          

את המספרכמות הביטים שמייצגים :   מספר שלם -

מספר התאים, או מספר העמודות/ומספר השורות :       מטריצה -

9הקשתותאו מספר /ומספר הצמתים        :  גרף -

תלות זמן ריצה בקלט באורך מסוים
.  יש זמן ריצה שונהאותו גודל גם לקלטים שונים בעלי , לפעמים, כפי שראינו

).ולא רק בגודלו(כלומר כמות הפעולות תלויה לפעמים גם בקלט עצמו 

)נסמן ב- )nΚ את קבוצת כל הקלטים בגודל n של האלגוריתם Alg  .

)לכל קלט  )I n∈Κ ,( )T I .יציין את זמן הריצה של האלגוריתם הרץ על הקלט הזה 

): ) הואworst-case( במקרה הגרוע Algזמן הריצה של  • ) max{ ( ) ( )}worstT n T I I n= ∈Κ            

) n על קלט באורך Alg(זמן הריצה הארוך ביותר של 

)       הוא:) best-case( במקרה הטוב Algזמן הריצה של  • ) min{ ( ) ( )}bestT n T I I n= ∈Κ            

) n על קלט באורך Alg(זמן הריצה הקצר ביותר של 

                  :)average( בממוצע Algזמן הריצה של  •
( )

( ) ( ( )) / ( )
average I n

T n T I n
∈Κ

= Κ∑           

) , נקרא גם תוחלת זמן הריצהnהקלטים באורך כל  על Alg(זמן הריצה הממוצע של 

פה הנחנו שהקלטים מופיעים בסיכויים שווים. הערה: 

12.כ נתעניין יותר בזמן הריצה במקרה הגרוע"בד

מחלקות סיבוכיות–Θהסימון 

כך אפשר להשוות  –נוח מאוד כאשר משווים את ביצועיהם של אלגוריתמים  Θ -השימוש ב

.של זמן הריצה שלהם סדרי גודלאו , קצבי גידול

:כמות פעולות של אלגוריתמים שונים כתלות בגודל הקלט

T5(n) = 2nT4(n) = n2+2nT3(n) = n2T2(n) = 50n+30T1(n) =140

1024 120100530140n=10

10485764404001030140n=20

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang: בויקיפדיה Big Bangקישור לערך * 

):כרגע פורמליותלא (מסקנות 

אפשר להזניח קבועים -

אפשר להתעלם מאיברים בסדר גודל קטן יותר -

10485764404001030140n=20

1.26*1030 *10200100005030140n=100

Θ(2n)Θ(n2)Θ(n2)Θ(n)Θ(1)complexity

11
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:הם ליניאריים) קבוע k >0(אלגוריתמים בעלי מבנה מהצורה הבאה       

:הם לוגריתמיים) קבוע k >1(אלגוריתמים בעלי מבנה מהצורה הבאה       

1. i ← 1

2. while i < n

3. i ← i +1

כמה כללים שימושיים לניתוח סיבוכיות

1. i ← 1

2. while  i < n

3. i ← i +k

1. i ← n

2. while i > 1

3. i ← i - k

1. i ← 1 1. i ← 1 1. i ← n

Θ(n)

:ומה לגבי     

1. i ← 1

2. while i < n

3. i ← i *2

1. i ← 1

2. while  i < n

3. i ← i *k

1. i ← n

2. while i > 1

3. i ← i / k

1. i ← 2

2. while i < n

3. i ← i * i

1. i ← 2

2. while i < n

3. i ← ik

1. i ← n

2. while i > 2

3. i ←  k√i

Θ(logn)

:הוכיחו

Θ(loglogn)

14

ניתוח חיפוש בינארי

.A -לא נמצא כלל ב keyכאשר : המקרה הגרוע •

.לכל היותר n/2 -המערך בו מחפשים קטן ל-הראשונה גודל תת האיטרציהבסוף       

.לכל היותר n/4:   השניה האיטרציהבסוף       

.לכל היותר  k    :n/2k  -ה האיטרציהבסוף       

:האחרונה האיטרציהבסוף  k -נחפש את ה? כמה איטרציות      

log

2

1
2

<⇒

<⇒

<

kn

n

n

k

k

)k  שגדול ממש מ המינימליהוא השלם- logn(

    

T(n) = c· logn+1:  ולכן, )cנסמן (בכל איטרציה מתבצע מספר קבוע של פעולות        = Θ(logn).

.Θ(1)כלומר , של פעולות קבועכ מספר "יבוצעו בסה ,Aנמצא באמצע  keyאם : המקרה הטוב •

.זהו אלגוריתם אופטימלי מבחינת סיבוכיות זמן עבור בעיית החיפוש במערך ממוין: הערה

  1log

log

+=⇒

<⇒

nk

kn

13

מיון הכנסה

הדגמת איטרציה חיצונית אחת של מיון הכנסה

2 4 5 6  

ji

1 3

2 4 5  61 3

1 2 4 5 61 3

1

key

2 4  5 61 3

2  4 5 61 3

 2 4 5 61 3

1 2 4 5 6 1 3

j

16

מיון הכנסה
בעיית המיון: דוגמה

:  הבעייההגדרת 

.שמוגדר עליהם סדר (a1, a2, ..., an)של איברים  A) למשל מערך(רשימה : קלט    

:  כך שהם מסודרים מקטן לגדול. A:  (a1’, a2’, ..., an’)של ) permutation(תמורה : פלט    

a1’ ≤ a2’ ≤ ... ≤ an’

.מיון הכנסה  :אלגוריתם

    

  Insertion-Sort(A, n)

1. for  j ← 2  to n

2. key ← A[j]

3. ► insert A[j] into the sorted sequence A[1..j-1]

4. i ←  j -1

5. while i > 0  and A[i] > key

6. A[i+1] ← A[i]

7. i ←  i – 1

8. A[i+1] ← key
15
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חסמים עליונים ותחתונים

.תחתון לזמן ריצה של אלגוריתם/ לפעמים אנו מעוניינים לתת חסם עליון 

מלמטה/ אבל קל לחסום אותו מלמעלה , של זמן הריצה) Θ(כי קשה לחשב את סדר הגודל   •

)?דוגמאות(תחתון לזמן הריצה / כי מעניין אותנו רק חסם עליון   •

סוג החסםמשמעותשם הסימוןסימון

t(n) = O(g(n))או גדולהt  מ אסימפטוטיתלא גדולה- gעליון

t(n) = Ω(g(n))אומגה גדולהt  מ אסימפטוטיתלא קטנה- gתחתון t(n) = Ω(g(n))אומגה גדולהt  מ אסימפטוטיתלא קטנה- gתחתון

t(n) = o(g(n))או קטנהt  מ אסימפטוטיתקטנה- gעליון לא הדוק

t(n) = ω(g(n))אומגה קטנהt  מ אסימפטוטיתגדולה- gתחתון לא הדוק

t(n) = Θ(g(n))הדוקאסימפטוטיאותו קצב גידול תטא

והן לזמן  , הן למקרה הטוב, תחתונים הן למקרה הגרוע/ שניתן לחשב חסמים עליונים , נעיר

18.הריצה הממוצע

ניתוח מיון הכנסה
Insertion-Sort(A, n)

1. for  j ← 2  to n

2. key ← A[j]

3. ► insert A[j] into the sorted sequence A[1..j-1]

4. i ←  j -1

5. while i > 0  and A[i] > key

6. A[i+1] ← A[i]

7. i ←  i – 1

).מגדול לקטן(הוא כאשר המערך ממוין הפוך            

.n -ל 2בין  jלכל ערך של , איטרציות j-1במקרה זה מבצעת הלולאה הפנימית  

.איטרציות n-1הלולאה החיצונית מבצעת       

פעולות  c2וכל איטרציה חיצונית , פעולות c1נניח שכל איטרציה פנימית דורשת 

).ללא האיטרציות הפנימיות(

   

).בסדר עולה, כרגיל(הוא כאשר המערך ממוין           

.איטרציות כל פעם 0הפעם הלולאה הפנימית מבצעת   

)()1(
2

)1(
)1()1()( 2

212

2

1 nnc
nn

cncjcnT
n

j

ΘΘΘΘ====−−−−++++
−−−−

====−−−−++++−−−−==== ∑∑∑∑
====

)()1()( 2 nncnT ΘΘΘΘ====−−−−====

8. A[i+1] ← key

 המקרה הגרוע  •

 המקרה הטוב  •

17

גדולה O–חסם עליון 

.אסימפטוטיתשתי פונקציות חיוביות  g(n) -ו t(n) תהיינה

t(n) = O(g(n))  אם קיימים קבועים חיובייםc, n0  כך שלכלn>n0  :t(n) ≤ c∙g(n)  

c ∙ g(n)

t(n)

n0

t(n) = O(g(n))
:לדוגמה

t(n) = 10n2 + 30 = O(n2) 

t(n) = 10n2 + 30 = O(n3) 

20

ואז ננסה לחשב חסם עליון ותחתון , לפעמים קשה לחשב את סדר הגודל של זמן הריצה, כאמור

ואז סדר , שהחסם העליון והתחתון שלהם לא מתלכדים) מסובכים(ישנם אלגוריתמים . בנפרד

.  הגודל של זמן הריצה שלהם לא ידוע

חסמים עליונים ותחתונים

t(n)=O(n2)

t(n)=O(n3)

חסמים 

עליונים

:בקורס שלנו ברוב המקרים

באופן ישיר) Θ(או שנוכל לחשב חסם הדוק  - 

או שנוכל לחשב חסם עליון וחסם תחתון שמתלכדים - 

t(n)אלגוריתם שזמן ריצתו 

t(n)=Ω(nlogn)

t(n)=Ω(n)

חסמים 

תחתונים

???חסם הדוק

19
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קטנה" אומגה"קטנה ו" או"

.אסימפטוטיתשתי פונקציות חיוביות  g(n) -ו t(n) תהיינה

t(n) = o(g(n))  אם limn→∞ t(n)/g(n) = 0

:לדוגמה

t(n) = 10n2 + 30 = o(n3) 

t(n) = 10n2 + 30 ≠ o(n2) 

:לדוגמה

t(n) = 10n2 + 30 = ω(n) 

t(n) = 10n2 + 30 ≠ω(n2) 

t(n) = ω(g(n))  אם limn→∞ t(n)/g(n)	=	∞

22

גדולה Ω–חסם תחתון 

.אסימפטוטיתשתי פונקציות חיוביות  g(n) -ו t(n)תהיינה 

t(n) = Ω(g(n))  אם קיימים קבועים חיובייםc, n0  כך שלכלn>n0  :t(n) ≥ c∙g(n)  

t(n)

:לדוגמה

t(n) = 10n2 + 30 = Ω(n2) 

t(n) = 10n2 + 30 = Ω(n) 

n0

c ∙ g(n)

t(n) = Ω(g(n))

21

)1(כללים שימושיים –חסמים 

:אז    f2(n) = O(g2(n)) וגם          f1(n) = O(g1(n))   אם:   הוכיחו

f1(n) + f2(n) = O(max{g1(n), g2(n)})    . א

· f1(n)    . ב  f2(n) = O(g1(n) ·  g2(n))

24

  Θ–חסם הדוק 
:Θאת  פורמליתנגדיר ) סוףסוף (כעת 

.אסימפטוטיתשתי פונקציות חיוביות  g(n) -ו t(n) תהיינה

t(n) = Θ(g(n))  אם קיימים קבועים חיובייםc1 ,c2 ו- n0 לכלכך שמתקיים n ≥ n0

  c1g(n) ≤ t(n) ≤ c2g(n)

c2 ∙ g(n)

t(n)t(n)

n0

c1 ∙ g(n)

•t(n) = Θ(g(n))   ם"אם    t(n) = O(g(n))      וגםt(n) = Ω(g(n)) 

•t(n) = Θ(g(n))   ם"אם   t(n) = O(g(n))       וגםt(n)	≠	o(g(n))

•t(n)	=	Θ(g(n))   ם"אם   t(n) = Ω(g(n))      וגםt(n)	≠	ω(g(n))23
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)3(כללים שימושיים –חסמים 

•    logkn = o(nε)     לכלε, k>0  ) לופיטלהוכחה בעזרת כלל(

log2n: למשל = o(n0.001)

•    nk = o(an)  עבורa>1  

•    an = o(bn)  0עבור<a<b

)1()(:טור חשבוני    • 2

2
1 nnni

n
ΘΘΘΘ====++++====∑∑∑∑ :טור חשבוני    •

:טור גיאומטרי  •

:טור גיאומטרי מתכנס   •

:הטור ההרמוני   •

:dפולינום מדרגה  •

)()1(
21

nnni
i

ΘΘΘΘ====++++====∑∑∑∑ ====

)(
1

1)1(
1

0

n
nn

i

i x
x

xxx ΘΘΘΘ====−−−−
−−−−====≠≠≠≠

++++

====∑∑∑∑
)1()1/(1)10(

0
ΘΘΘΘ====−−−−====<<<<<<<< ∑∑∑∑

∞∞∞∞

====
xxx

i

i

)()0(
0

dd

i

i

id nnaa ΘΘΘΘ====≠≠≠≠ ∑∑∑∑ ====

)(log1
1

n
i

H
n

in ΘΘΘΘ========∑∑∑∑ ====

26

)2(כללים שימושיים –חסמים 

: אז, אסימפטוטיתפונקציות חיוביות  f1(n), … fk(n)תהיינה , קבוע כלשהו kעבור : טענה

           

74logn: לדוגמה + 2n3 + 15n = Θ(n3)

)})((max{)(...)()( 21 nfnfnfnf ik ΘΘΘΘ====++++++++++++

:מספיק גדול nעבור : הוכחה

?n -אלא תלוי ב, קבועהאם הטענה נכונה גם כאשר מספר המחוברים אינו בהכרח : שאלה

)})((max{)(...)()()}(max{ 21 nfknfnfnfnf iki ≤≤≤≤++++++++++++≤≤≤≤

25

היררכיה של סיבוכיות

   log(n!) = Θ(nlogn): טענה חשובה

• log(n!) = O(nlogn)

•  nnn n )12......)1(log()!log( ≥⋅⋅⋅⋅−⋅=

nnnn
n

log)log()!log( =≤

•

log(n!) = Ω(nlogn)

 
     

  

nnnnn

nn

nnn

nn

nnnn

nnn

n

nn

log)log(log)1(log

)log()log()log(

)...log()...)1(log(

)12......)1(log()!log(

4

1

2

1

22

222

1

2

222

2

22

=−≥−

==≥

=⋅⋅≥⋅⋅−⋅

≥⋅⋅⋅⋅−⋅=

+
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היררכיה של סיבוכיות

Θ(1)

Θ(logn)

Θ(n)

קבוע

לוגריתמי

לוגריתמי-פולי

ליניארי

Θ(log2n)

Θ(nlogn)

Θ(loglogn)

Θ(n2)

Θ(2n)

ריבועי

  אקספוננצילי

)מעריכי(
Θ(3n)

Θ(nlogn)

Θ(n2logn)

27
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Alg-Search(A, n, key)

1. for i ← 1 to n

2. found ← Binary-Search(A, i, key)

3. if found ≠ Nil

4. print(key  is located at index  found )

קביעת סיבוכיות זמן של אלגוריתמים

ננתח את סיבוכיות הזמן של האלגוריתם  

,       nגודלו , Aהמקבל מערך ממוין , הבא

:keyומפתח לחיפוש 

אף חיפוש לא מצליח–המקרה הגרוע 

: O(logn)-לכן כל חיפוש מתבצע ב. n ≤קריאות לחיפוש בינארי על תת מערך בגודל n: ניתוח גס : O(logn)-לכן כל חיפוש מתבצע ב. n ≤קריאות לחיפוש בינארי על תת מערך בגודל n: ניתוח גס

T(n)  =  n·O(logn) = O(nlogn) 

:Θ(logi)היא  iמערך באורך -סיבוכיות הזמן של חיפוש על תת: ניתוח זהיר יותר

כל החיפושים מצליחים מייד–המקרה הטוב 

n שמבצע , קריאות לחיפוש בינאריΘ(1) כ"סה. פעולות Θ(n).

?איך נראה הקלט שנותן את המקרה הטוב

)log())!(log()(log)(
1

nnninT
n

i

Θ=Θ=Θ=∑
=

30

Alg(A, n)

1. s ← 0

2. for i ← 1 to n

3. j ← 1

4. while j ≤ n

5. j ←  j + i

6. s ← s + A[i] 

קביעת סיבוכיות זמן של אלגוריתמים

:nשל ' כפונננתח את סיבוכיות הזמן של האלגוריתם הבא 

).אחת בתוך השנייה(לולאות מקוננות  2ישנן 

?טוב? גרוע? איזה מקרה ננתח

!הפעם אין הבדל

.בכל מקרה מתבצעת אותה כמות של פעולות

איטרציות nלולאה חיצונית שמבצעת :  ניתוח גס

:איטרציות כל פעם n  לכל היותרלולאה פנימית שמבצעת 

T(n)  ≤ c1  + n (c2 + n·c3)  =  O(n2)

n/i -והוא שווה ל iמספר האיטרציות הפנימיות תלוי בערכו של : ניתוח זהיר יותר .

  )log()())...1(()/()( 1

3

1

2

1

1

nnHnninnT nn

n

i

Θ=⋅Θ=++++⋅Θ=Θ= ∑
=

29

חזרהתשובות לשאלות 

הן עבור המקרה  , אותו אפשר לחשב הן עבור המקרה הגרוע, הוא חסם עליון O, למשל.   1

.והן עבור זמן הריצה הממוצע, הטוב

, למעשה. Θ(1)ואילו של הימני היא  Θ(n)סיבוכיות הזמן של קטע הקוד השמאלי היא .  2

אם , כלומר. n -השאלה שנשאלת כאן היא מהו קצב הגידול של זמן הריצה כתלות ב

 -בקטע הימני זמן הריצה ליניארי ב? כמה יגדל זמן הריצה פי, 2פי  nלמשל מגדילים את 

n  כלומר הוא אינו תלוי  , ואילו בקטע השמאלי זמן הריצה כלל לא ישתנה, 2ויגדל בערך פי

.n -כלל ב

3  .n  בסדר גודל מ אסימפטוטיתקטן- m .לדוגמה ,n=logm  אוn=m0.99  אבל לאn=½m 3  או  .n  בסדר גודל מ אסימפטוטיתקטן- m .לדוגמה ,n=logm  אוn=m0.99  אבל לאn=½m או  
n=m-10.

:n=100תשובה עבור . 109 -יש לחלק כל מספר ב.4

T5(n) = 2nT4(n) = n2+2nT3(n) = n2T2(n) = 50n+30T1(n) =140

1.26*1021

.שנים טריליון 40 -כ

 - המפץ הגדול ארע לפני כ

.מיליארד שנים 15

∼10-4 sec10-4 sec∼5*10-6 sec1.4*10-7 secn=100

32

שאלות חזרה

בממוצע לבין חסם /טוב/מה ההבדל בין זמן ריצה במקרה גרועאתם מבינים האם .  1

?הדוק/תחתון/עליון

שימו לב ששני הקטעים ? של שני הקטעים הבאים n -מהי סיבוכיות הזמן כתלות ב. 2

.מבצעים בדיוק אותו דבר

1. n ← 100

2. for i ← 1 to n

3. …

1. n ← 100

2. for i ← 1 to 100

3. …

.המקיימים אותו m -ול n -תנו דוגמה ל? n=o(m)מה המשמעות של השוויון .  3

נניח שבידנו מחשב ". מחלקות סיבוכיות–Θהסימון "הסתכלו שוב בשקף שכותרות .4

כמה זמן יידרש להרצת האלגוריתמים שזמני  . המבצע מיליארד פעולות בסיסיות בשנייה

?n=10, 20, 100השונים עבור  Ti  -י ה"הריצה שלהם מתוארים ע

31
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חוקי חזקות ולוגריתמים שימושיים
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טורים וכללים שימושיים

:טור אריתמטי

:גאומטריטור 

:אינסופי יורד גאומטריטור 

:טור ריבועים

)()1( 2

2
1

1
nnni

n

i
ΘΘΘΘ====++++====∑∑∑∑ ====

)(
1

1)1(
1

0

n
nn

i

i x
x

xxx ΘΘΘΘ====−−−−
−−−−====≠≠≠≠

++++

====∑∑∑∑

)1()1/(1)10(
0

ΘΘΘΘ====−−−−====<<<<<<<< ∑∑∑∑
∞∞∞∞

====
xxx

i

i

6

)12)(1(
1

2 ++++++++
====∑∑∑∑ ====

nnn
i

n

i

:טור מעוקבים

:ליניאריות של סכום

:האסימפטוטייםליניאריות הסימונים 

61∑∑∑∑ ====i

4

)1( 22

1
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תרגילים מומלצים מהספר

1פרק 

1.2-2

1-1בעיה 

2פרק 

2.2-2

2.2-4

2.3-6

2.3-7

3פרק 

3.1-1

3.1-2

3.1-3

3.1-4

3.2-3

3.2-4

3-1בעיה 
2.3-7

2-1בעיה 

2-3בעיה 

2-4בעיה 

3-1בעיה 

3-2בעיה 

אפשר לוותר על ביטויים המכילים את  ( 3-3בעיה 

)*logפונקצית הלוגריתם החוזר 

3-4בעיה 

36

תרגילים

35
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תרגילים נוספים

:    אסימפטוטייםתוך שימוש בהגדרות לחסמים , פורמליהוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות באופן .4

22logn. ב  log(n-logn) = Θ(logn). א = Θ(nlogn) 

22n+1. ג +3n = O(22n) ד.

:אסימפטוטיסדרו את הפונקציות הבאות לפי סדר גודל .  5

)(
3

3
n

n
Θ=









nnn
nntnnntnt

log

321 )log(log)()!log()(2)( =⋅==

.מספר הלימוד 3-4שני סעיפים מתוך בעיה .  6

:הוכיחו או הפריכו. אסימפטוטיתשתי פונקציות חיוביות  g(n) - ו f(n)יהיו 

.נתון גם כי שתי הפונקציות אינן חסומות. log(f(n))=O(log(g(n))) אז   f(n)=O(g(n))אם . ג

2f(n) אז   f(n)=O(g(n))אם . ד = O(2g(n))

.  f(n)=Ω(g(n))וגם לא מתקיים   f(n)=O(g(n))שעבורן לא מתקיים  g(n) - ו f(n)פונקציות  2 - הראו דוגמה ל.  7

:      מתקיים לפחות אחד מהשניים x, yלכל שני ממשיים , כזכור: ומכאן שהאנלוגיה לאלגברה לא תמיד עובדת(

)x≥yאו  x≤yאו 
38

תרגילים נוספים

- n  - ידוע ש. nבגודל  Aנתון מערך .  1 √n האיברים הראשונים שלו ממוינים  .

.בסיבוכיות זמן ליניארית Aהציעו אלגוריתם שממיין את 

.  zומספר ממשי נוסף , של מספרים ממשיים nבגודל  Aנתון מערך .2

.A[i]+A[j] = z - כך ש j - ו iקיימים שני אינדקסים שונים  האםהציעו אלגוריתם שמכריע . א

?  אם הם קיימים, ל"הנ j -ו iמה צריך לשנות באלגוריתם כדי שיחזיר גם את . ב

Alg1נתחו את סיבוכיות הזמן של . א.  3

.n - כתלות ב          

                Alg2נתחו את סיבוכיות הזמן של . ב

.m - ו n - כתלות ב .n - כתלות ב          

Alg1 (n)

1. k ← n

2. while k > 0

3. k ← k/5
4. for j ← 1 to logn
5. for i ← 1 to n/2
6. print(i)

Alg2 (n, m)

1. while n > 0

2. a ← mn

3. i ← 1

4. while i ≤ a

5. i ←  i *2

6. n ←  n -1

.m - ו n - כתלות ב

.Θ(b)דורש זמן  abהניחו כי חישוב ביטוי מהצורה  

37

2פתרון 

.ונבדוק את סכומם) לולאה בתוך לולאה(נעבור על כל הזוגות האפשריים :  פתרון ישיר

.Θ(n2)ולכן סיבוכיות הזמן היא , יש      זוגות אפשריים    

:פתרון יעיל

.  בעזרת מיון מיזוג Aבשלב הראשון נמיין את 

אם . z-A[i]את  A -י חיפוש בינארי ב"נחפש ע A[i]ולכל איבר , Aלאחר מכן נעבור על איברי 










2

n

אם . z-A[i]את  A -י חיפוש בינארי ב"נחפש ע A[i]ולכל איבר , Aלאחר מכן נעבור על איברי 

.falseאחרת , trueנחזיר , החיפוש הצליח מתישהו

.Θ(nlogn) -פעמים חיפוש בינארי  nבנוסף . Θ(nlogn)שלב המיון ידרוש : סיבוכיות זמן

.Θ(nlogn)כ "סה

40

1פתרון 

.בעזרת מיון בועות למשל, Aהאיברים האחרונים של √nתחילה נמיין את  

..A[1המערך -לאחר מכן נמזג את תת n - √n] המערך -עם תתA[n - √n+1 .. n].

:סיבוכיות זמן

.  Θ((√n)2) = Θ(n)שלב המיון ידרוש  -

- Θ((nשלב המיזוג ידרוש   - √n) + √n) = Θ(n).

.Θ(n)כ "סה .Θ(n)כ "סה

.Θ(n+m)היא  m -ו nסיבוכיות הזמן של מיזוג שני מערכים ממוינים בגדלים : תזכורת

39
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2המשך פתרון 

.מתאימים פשוט נחזיר אותם j -ו iאם מצאנו , בפתרון הראשון.  ב

, מתאימים j -ו iולכן אם מצאנו  , נשים לב שבפתרונות היעילים יותר אנו ממיינים את המערך

. במערך המקוריאלו לא בהכרח האינדקסים של איברים אלו 

בזמן . שישמור לכל איבר את האינדקס המקורי שלו, nנשתמש במערך עזר בגודל , לפיכך

נשנה יחד איתם גם את מיקומם של , כאשר אנו משנים את מיקומם של איברים, המיון נשנה יחד איתם גם את מיקומם של , כאשר אנו משנים את מיקומם של איברים, המיון

). אם מצאנו(וכך בסוף המיון נחזיר את האינדקסים המקוריים של האיברים , האינדקסים הללו

42

2המשך פתרון 

:)דמה-מתואר בקוד(פתרון יעיל יותר 

:  סיבוכיות זמן

.Θ(n)לוקחות  2-10שורות . Θ(nlogn)שלב המיון ידרוש 

Find-Sum (A, n, z)

1. Merge-Sort(A, n) 

2. l←1, r←n

3. while l < r

4. if A[l]+A[r] = z

5. return true

6. if A[l]+A[r] < z

7. l ← l+1

8. else .Θ(n)לוקחות  2-10שורות . Θ(nlogn)שלב המיון ידרוש 

.Θ(nlogn)כ "סה

8. else

9. r ← r-1

10. return false

:הערות

שלב המיון  (אלא בקבועים , אבל לא בסדר גודל, הפתרון השני יעיל יותר מבחינת זמן ריצה•

").בקבוק-צוואר"הוא 

.pseudo-code -ואילו את פתרון השני ב, שימו לב שהצגנו פתרון אחד במילים•

ונובעת מנכונותם של מיון מיזוג וחיפש , הוכחת הנכונות של הפתרון הראשון היא טריוויאלית•

41.בשביל להוכיח את נכונות הפתרון השני יש לנסח שמורת לולאה מתאימה. בינארי

3פתרון 

Θ(nlog2n). א   

:מבצעים, n -ל 1בין  kלכל . ב   

Θ(k)בזמן , פעם אחת mkחישוב   -

- log(mk) שבכל אחת מספר קבוע של פעולות, איטרציות של הלולאה הפנימית.

:  כ"בסה       

( ) ( ) )log()log(log()()(log()(
2

111

mnmkmkkmk
n

k

n

k

n

k

k Θ=Θ=Θ+Θ=Θ+Θ ∑∑∑
=== 111 kkk ===

'א 4פתרון 

log(n-logn) ≤ logn (c=1, n0=1)

log(n-logn) ≥ log(n-½n) = log(½n) = logn-1 ≥ logn - ½logn = ½logn (c= ½, n0=4)

n ≥ 4n ≥ 4

43
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בתוכנית

בספר הלימוד 10פרק 

:נכיר ונדגים את המושגים•

)ADT=abstract data type(טיפוס נתונים מופשט  -

)data structure(מבנה נתונים  -

2

:נחזור ונעמיק בנושא של מבני נתונים בסיסיים•

.עץ, רשימה מקושרת, מערך, תור, מחסנית

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

2נושא 

מבני נתונים בסיסיים
Basic data structures

אמיר רובינשטיין

מימוש מחסנית באמצעות מערך
Push(S, x)

1. if StackFull(S)

2. error “overflow”

3. top[S] ← top[S] + 1

4. S[top[S]] ← x

Pop(S)

1. if StackEmpty(S)

2. error “underflow”

a r r aS

top[S]

1 2 3 4 5 n

a r r a yS

1 2 3 4 5 n

Push(S, ‘y’)

4

2. “underflow”

3. x ← S[top[S]]

4. top[S] ← top[S] – 1

5. return x

StackFull(S)

1. return (top[S] = length[S])

StackEmpty(S)

1. return (top[S] = 0)

a r r a yS

top[S]

a r r a yS

top[S]

1 2 3 4 5 n

Push(S, ‘y’)

2 x Pop(S)

 Data Structures-מבני נתונים  

   :)Abstract Data Type = ADT(נתונים אבסטרקטי טיפוס 

.  נתונים כלשהםאוסף של פעולות על 

.על הנתוניםוהשפעתן מכיר את הפעולות  ADT-בהמשתמש  -

.נדרש להכיר את פרטי המימושאינו  -

:לדוגמה

)Stack(מחסנית 

:י הפעולות הבאות"מוגדרת ע

3

:י הפעולות הבאות"מוגדרת ע

• Push(S, x)– כולל בדיקת (הכנסת איבר לראש המחסניתoverflow(

• Pop(S)– כולל בדיקת (הוצאת האיבר שבראש המחסניתunderflow(

• StackEmpty(S) ו- StackFull(S) –מלאה/בדיקה אם המחסנית ריקה

שיטת אחסון וארגון של נתונים שמאפשרת ביצוע   ):data structure(מבנה נתונים 

.ADT -מבנה נתונים הוא מימוש ל. פעולות מסוימות

:מבני נתונים אפשריים למימוש מחסנית

מערך1.

רשימה מקושרת2.
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מימוש תור באמצעות מערך
Enqueue(Q, x)

1. if QueueFull(Q)

2. error “overflow”

3. Q[tail[Q]] ← x

4. tail[Q] ←(tail[Q] mod n) +1

Dequeue(Q)

1. if QueueEmpty(Q)

2. error “underflow”

3. x ← Q[head[Q]]

1 2 3 4 5 n

l g o r aQ

tail[Q]

head[Q]

l g o r i aQ

1 2 3 4 5 n

Enqueue(Q,’i’)

6

3. x ← Q[head[Q]]

4. head[Q] ←(head[Q] mod n) +1

5. return x

QueueEmpty(Q)

1. return (head[Q] = tail[Q])

QueueFull(Q)

1. return ((tail[Q] mod n) +1 = head[Q])

tail[Q]

head[Q]

l g o r i aQ

tail[Q]

1 2 3 4 5 n

head[Q]

Dequeue(Q)

 Data Structures-מבני נתונים  

)Queue(תור 

:י הפעולות הבאות"מוגדר ע

• Enqueue(Q, x)– כולל בדיקת (הכנסת איבר לסוף התורoverflow(

• Dequeue(Q) – כולל בדיקת (הוצאת האיבר שבראש התורunderflow(

• QueueEmpty(Q) ו- QueueFull(Q)–מלא/בדיקה אם התור ריק

:מבני נתונים אפשריים למימוש תור

5

:מבני נתונים אפשריים למימוש תור

מערך1.

רשימה מקושרת2.

גרסאות של רשימות מקושרות

:כיוונית-רשימה מקושרת דו •

,)ולא לאיבר שלפניו(אליואפשר להוציא איבר בהינתן מצביע : יתרון

.איבר נתוןוכן להכניס איבר לפני או אחרי           

nextkey + infokey + infoprev

8

.איבר נתוןוכן להכניס איבר לפני או אחרי           

.172-173' עמ, כיוונית בספר הלימוד- הכנסה ומחיקה מרשימה מקושרת דו, מימוש חיפוש

List-Search(L, k) ,List-Insert(L, x) ,List-Delete(L, x): שמות הפעולות

.בה סדר הרשומות מתאים לסדר המפתחות, רשימה מקושרת ממוינת  •

:רשימה מקושרת מעגלית  •
head

Linked lists–רשימות מקושרות 

שבכל אחת יש מצביע  , רשומותהיא מבנה נתונים המורכב מסדרת  רשימה מקושרת

.לרשומה הבאה

ואינם בהכרח (אבל בעזרת מצביעים , האיברים מסודרים בסדר ליניארי, כמו במערך

).רצופים בזיכרון

.וראש הרשימה הוא מצביע לאיבר הראשון, Nil -הרשומה האחרונה מצביעה ל

nextkey + infokey + info

7

פעולות על רשימות מקושרות

עד שנמצא איבר בעל המפתח    , י מעבר ליניארי על הרשימה"ע: חיפוש•

. או עד שמגיעים לסוף הרשימה, המבוקש

.Θ(n): זמן

.    מקום ההכנסה שלפניבהינתן מצביע לאיבר : הכנסה •

Θ(1): זמן

.האיבר למחיקה שלפנילאיבר בהינתן מצביע : הוצאה •

Θ(1): זמן
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גרסאות של רשימות מקושרות
תרגיל

לצורך מחיקת איבר מרשימה מקושרת חד כיוונית צריך להיות בידינו מצביע  , כאמור

:שלפניולאיבר 

.אליוהציעו שיטה למחוק איבר מרשימה חד כיוונית בהינתן מצביע 

?מה החסרונות של השיטה

10

גרסאות של רשימות מקושרות
.בחירת סוג הרשימה בה נשתמש תלוי באילוצים ובמטרות

.איחוד רשימות קל לביצוע בזמן קבוע ברשימות מעגליות, למשל

3 4 7 6

head2

9

6 8

head1

1

2 6

רשימות מקושרות לעומת מערכים
.מחסנית ותור ADT’s -רשימה מקושרת היא מבנה נתונים אפשרי עבור ה, כאמור

)איברים יוכנסו ויוצאו מתחילת הרשימה(כיוונית -מחסנית תמומש למשל כרשימה מקושרת חד  •

.כיוונית עם מצביע נוסף לסוף הרשימה-תור ימומש למשל כרשימה מקושרת חד  •

לרשימהיתרונות 

.דינמית בעת הצורךהקצאת זיכרון מאפשר 1.

.אין צורך להקצות מקום זיכרון רצוף2.

יתרונות למערך

אינדקס בזמן  גישה לאיבר לפי 1.

(1)

?מערך או רשימה מקושרת–מה עדיף 

12

.אין צורך להקצות מקום זיכרון רצוף2.

". חור"הוצאת איבר מאמצע רשימה לא מותירה 3.

.לכן סריקת האיברים בזמן ליניארי במספרם

.1
Θ(1).

.לכל היותר 6נניח שברצוננו למצוא שיטה יעילה לייצוג פולינומים ממעלה : דוגמה

?מה יותר חסכוני?  3x4+2x+5איך ייוצג הפולינום   

5200300

0123456

מקדמים

מעריכים

מקדמים מעריכים

3,4head 2,1 5,0

זקיף ברשימה מקושרת

יש לעדכן את  , או מכניסים איבר לראש רשימה, כאשר מוחקים איבר מראש רשימה

.המצביע לראשה

.עקב הטיפול במקרי הקצה האלו, הדבר יוצר קוד מסורבל יותר

ואז מקרי קצה אלו מטופלים , ניתן להוסיף רשומה ריקה בראש הרשימה המקושרת

.)sentinel(זקיף רשומה כזו נקראת . במסגרת המקרים הרגילים

head key1 key2

11

:רשימה ריקה
head

key2head  

new

key1

):לא משתנה head(כעת אין הבדל בין הכנסה בראש הרשימה להכנסה רגילה 
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ADT - כ מימדיים-רב/- מערכים דו

,     איזור רציף בזיכרוןהוא  m×nמימדי מסדר -מבנה נתונים סטנדרטי עבור מערך דו

.כל אחד nבאורך  מימדיים-מערכים חד m -המורכב מ

baseי  "מחושב ע (i, j) -המיקום ה• + ((i-1)·n+(j-1))· sizeof(Type)

מימדי-מערך דו

• Get(A, i , j)

• Put(A, i, j, x)

• ArrayEmpty(A) ו- ArrayFull(A)

מימדי- kמערך 

• Get(A, i1 , i2 ,…, ik)

• Put(A, i1 , i2 ,…, ik , x)

• ArrayEmpty(A) ו- ArrayFull(A)

14

baseי  "מחושב ע (i, j) -המיקום ה• + ((i-1)·n+(j-1))· sizeof(Type)

שאלה

.  Θ(n2)היא ) transpose(סיבוכיות הזמן של פעולת השחלוף , n×nבמימוש הסטנדרטי של מטריצה 

מבלי לפגוע בסיבוכיות של  , Θ(1)שבו סיבוכיות השחלוף היא , n×nהציעו מימוש אחר למטריצה 

.Put -ו Getהפעולות   

ADT - מערך ורשימה מקושרת כ

,  ADT’sאפשר להתייחס למערך ולרשימה מקושרת לא רק כאל מבני נתונים למימוש  , למעשה

:עבור מערך, למשל. בעצמם ADT’sאלא גם כאל 

)array(מערך 

:י הפעולות הבאות"מוגדר ע

• Get(A, i)– החזרת האיבר בעל אינדקסi

• Put(A, i, x)– אחסן באינדקסi  את האיברx

13

• ArrayEmpty(A) ו- ArrayFull(A)–מלא/בדיקה אם המערך ריק

:מבני נתונים למערך

baseי  "מחושב ע iכאשר אינדקס , איזור רציף בזיכרון1. + (i-1)·sizeof(Type)

ואז חישוב האינדקס מסובך יותר, איזור לא רציף בזיכרון2.

)...כ לא סביר"בד(רשימה מקושרת 3.

.ומבנה נתונים תלויים בהקשר ADTאם כן המושגים 

מימדיים-רב/- מערכים דו

?מבנה נתונים יעיל יותר

.אחד מכל אלכסון" נציג"נשמור רק 

.2n-1כלומר נשמור מערך באורך 

-124

240

407

1 -124

0

7

2n-1

2

3

1 2 3

16

סיבוכיות מקום Put(i, j, x) Get(i, j) 

Θ(n) Θ(1) Θ(1)

Get(i, j)

1.     return A[j-i+n]

Put(i, j, x)

1.      A[j-i+n] ← x

-12407

j-i    2-     1-      0     1      2:       קבוע בכל אלכסון j-i -נשים לב ש =

A

מימדיים-רב/- מערכים דו

)Toeplitzמטריצת (מטריצת אלכסונים 

. שאיברי כל אלכסון בה זהים זה לזה n×nמטריצה ריבועית  

:י הפעולות הבאות"מוגדרת ע

•   Get(i, j) -   במיקום החזרת האיבר(i, j).

•Put(i, j, x)– שמירת האיברx  במיקום(i, j) .יש לעדכן את כל האלכסון.

:הבא ADT -נגדיר את ה

15

סיבוכיות מקום Put(i, j, x) Get(i, j) 

Θ(n2) Θ(n) Θ(1)

מימוש סטנדרטי   

)n מימדיים-מערכים חד:(

-124

240

407

n

n
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מערך בזמן קבוע איתחול
פתרון

.נחזיק שני מערכים נוספים ומשתנה נוסף

".זבל"כל התאים מזוהים כ–מצב התחלתי 

XXXXXXXX

XXXXXXXX

A

from

Get(A, i)

XXXXXXXXto

top=1

87654321

←

Is-Garbage(i)

1.  if   1≤ from[i]<top  and    to[from[i]]=i 

2. return “not garbage” 

3.  else return “garbage”

18

Get(A, i)

1.  if Is-Garbage(i)

2.         return  0 (or other initial value)

3.  else return A[i]

XXX3XXXX

XXX1XXXX

A

from

XXXXXXX5to

top=2

87654321

Put(A, i, x)

1.   A[i] ← x

2.   if Is-Garbage(i)

3. from[i]  ← top

4. to[top] ← i

5. top ← top +1

← A[5]לדוגמה    • 3

      Get  עבור  3תחזירi=5  

0אחר תחזיר  iלכל      

מערך בזמן קבוע איתחול
.זמן Θ(n)דורש ) או כל ערך התחלתי אחר(באפסים  nבאורך  Aמערך  איתחול

שרק חלק קטן מאיבריהם יהיו  , הדבר בעייתי במיוחד כאשר מדובר על מערכים גדולים

".יקר"יהיה  האיתחולאך , "זולות"כלומר פעולות קריאה וכתיבה יהיו . בשימוש

.ובתמורה נשתמש בעוד זיכרון,  Θ(1)מערך בזמן  לאיתחולנראה כעת שיטה 

פתרון שגוי

17

פתרון שגוי

מכיל  Aרק במקומות בהם  1ונרשום בו  INITנחזיק מערך נוסף  , Aבמקום לאפס את 

.0שאינו מכיל ערך אמיתי נחזיר  Aבעת גישה לאיבר של ". אמיתי"ערך 

???3??8?

11

A

INIT

: הבעיה

!ולכן יש לאתחל אותו, 1עלולים גם להכיל  INIT שאר המקומות של

)binary trees(עצים בינאריים 
).ילד-הורה( היררכיהוא מבנה נתונים שמורכב מרשומות המסודרות בסדר  עץ בינארי

).הבא-הקודם(ליניארית בה הרשומות מסודרות , בניגוד למשל לרשימה מקושרתזאת 

:ניתן להגדיר עץ בינארי רקורסיבית

שורש:עץ בינארי

20

:עץ בינארי

)עץ בינארי ריק(או שהוא אינו מכיל כלל רשומות -

:קבוצות זרות של רשומות 3או שהוא מכיל -

)root( שורשרשומה אחת הנקראת 1.

העץ השמאלי-תתעץ בינארי הנקרא 2.

העץ הימני-תתעץ בינארי הנקרא 3.

שורש

עץ  -תת

שמאלי

עץ  -תת
ימני

מערך בזמן קבוע איתחול

← A[8]:  עוד דוגמה  • 12

      Get  עבור  12תחזירi=8  

 i=5עבור  3        

0אחר תחזיר  iלכל      

Get(A, i)

1.  if Is-Garbage(i)

2.         return  0 (or other initial value)

Is-Garbage(i)

1.  if   1≤ from[i]<top  and    to[from[i]]=i 

2. return “not garbage” 

3.  else return “garbage”

19

12XX3XXXX

2XX1XXXX

A

from

XXXXXX85to

top=3

87654321
2.         return  0 (or other initial value)

3.  else return A[i]

Put(A, i, x)

1.   A[i] ← x

2.   if Is-Garbage(i)

3. from[i]  ← top

4. to[top] ← i

5. top ← top +1
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)binary trees(עצים בינאריים 
מונחים

.בעץ הוא סדרת צמתים שבין כל שניים יש קשת) path( מסלול•

.אורך מסלול הוא מספר הקשתות שבו

3הוא  (a, b, e, h)אורך המסלול : לדוגמה

של צומת הוא אורך המסלול משורש העץ עד אליו) depth( עומק•

a

b c

d e f

g h

22

של צומת הוא אורך המסלול משורש העץ עד אליו) depth( עומק•

  = depth(e):לדוגמה

depth(a) =  

של צומת הוא אורך המסלול לעלה הכי עמוק שהוא צאצא שלו) height( גובה•

  = height(b):לדוגמה

height(a) =  

.גובה של עץ הוא גובה השורש שלו

)binary trees(עצים בינאריים 
מונחים

)node( צומתרשומה בעץ בינארי נקראת •

)edge( קשתבין שתי רשומות נקרא " חיבור"•

:  vעבור צומת •

העץ השמאלי שלו-הוא שורש תת vשל ) left child( הבן השמאלי-

העץ הימני שלו  -הוא שורש תת vשל ) right child( הבן הימני-

a

b c

d e f

g h

21

העץ הימני שלו  -הוא שורש תת vשל ) right child( הבן הימני-

-v  האבנקרא )parent (אחיםוהם נקראים , של בניו.

הוא צומת שנמצא בינו לבין השורש vשל ) ancestor( אב קדמון-

שורשו v -הוא צומת שנמצא בתת העץ ש vשל ) descendant( צאצא-

).internal node( צומת פנימיאחרת ייקרא , )leaf( עלהצומת ללא בנים ייקרא •

סיווג עצים בינאריים

.בנים 0או  2לכל צומת יש ) full( עץ מלאב•

.הוא עץ מלא שבו על העלים באותו עומק) complete( עץ שלם•

24

הוא עץ שלם שבו חסרים עלים ברצף מצד ימין עץ כמעט שלם•

אכסון במערך מתאים יותר עבור עצים שלמים או                   

".חורים"כי אז אין , כמעט שלמים

אכסון בזיכרון של עצים בינאריים
.רמה אחרי רמה משמאל לימין, ניתן לאכסן עץ בינארי במערך

ייוצגו כתאים ריקים" חסרים"בנים , כדי לשמור על המבנה ההיררכי

):מה שעלול לגרום בזבוז זיכרון(

a

b c

d e f

g h

151413121110987654321

hgfedcba

2i
2i+1

i

23

:ברוב המקרים יעיל יותר להשתמש ברשומות עם מצביעים

.בכל רשומה יש מצביעים לבן השמאלי ולבן הימני•

.לעיתים גם מצביע לאב•

.parent=NILבשורש העץ 

.left=right=NILבעלים 

parent

left

key + info

rightright a

b c

d fe

root

g h
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2> עצים עם דרגה 

ניתן לייצג , טבעי כלשהו k -שווה ל) של צומת המקסימלימספר הבנים (שדרגתו , כל עץ•

:כעץ בינארי

26

, פרטים בספר הלימוד(גם עצים מדרגה לא חסומה ניתן לייצג כעצים בינאריים , למעשה•

).180-181' עמ

2> עצים עם דרגה 

.2 -לפעמים נרצה להשתמש בעץ בעל דרגה גדולה מ

לית"מנכ

ל  "סמנכ ל  "סמנכ ל  "סמנכ ל  "סמנכ

25

ל  "סמנכ
ייצור

ל  "סמנכ
מחקר

ל  "סמנכ
כספים

ראש 
מחלקת 
השקעות

ראש 
מחלקת  
חשבונאות

ראש 
מחלקת  
שכר

ל  "סמנכ
שיווק

חזרהתשובות לשאלות 

בעת . של ערכים לפי שני אינדקסים ואיחסוןמימדי מאפשר קריאה -מערך דו ADT -ה.  1

  10באמצעות איזור רציף בזיכרון הכולל , כזה ADT -נוצר מימוש ל, ל"ביצוע השורה הנ

.כל אחד 10באורך  מימדיים-מערכים חד

 Θ(1)בחיפוש בינארי במערך ממוין יש הנחה שניתן לגשת לכל איבר במערך בזמן .  2

כדי להגיע , למשל. ברשימה מקושרת הנחה זו לא מתקיימת. באמצעות האינדקס שלו

.לאיבר האמצעי צריך לעבור על מחצית מהאיברים בערך

.בתים 110כ "סה. בתים 10תאים שכל אחד יתפוס  11 -נזדקק ל, במערך. 3

בתים עבור המפתח והמידע   10כל אחת תופסת , רשומות 8יש : ברשומות עם מצביעים

28

בתים עבור המפתח והמידע   10כל אחת תופסת , רשומות 8יש : ברשומות עם מצביעים

. בתים 176: כ"סה. המצביעים 3 -בתים עבור כל אחד מ 4הנוסף ועוד 

. כלומר עבור העץ הזה עדיפה הדרך הראשונה

.הרי שהמימוש במערך היה הופך לבזבזני ביותר, hאילו למשל הוספנו בן לצומת , אבל

שאלות חזרה

:באמצעות השורה 10x10מימדי בגודל -ניתן ליצור מערך דו Cבשפת .  1

int A[10][10];

מימדי לבין מבנה הנתונים שנוצר בעת ביצוע  -מערך דו ADT -הסבירו את ההבדל בין ה

.ל"השורה הנ

.  Θ(logn)בזמן , ניתן לבצע חיפוש בינארי על רשימה מקושרת ממוינת לאהסבירו מדוע .  2

?איזו תכונה של מערך לא מתקיימת ברשימה מקושרת

.ורשומות עם מצביעים, מערך: ראינו שתי שיטות לאכסון עצים בינאריים. 3

27

.ורשומות עם מצביעים, מערך: ראינו שתי שיטות לאכסון עצים בינאריים. 3

.בתים 4וכל מצביע תופס , בתים 10תופסת ) עם המידע הנוסף(נניח שכל רשומה 

:כמה בתים יתפוס כל אחד מהמימושים עבור העץ הבא
a

b c

d e f

g h
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תרגילים מומלצים מהספר

10פרק 

10.1-2

10.1-5

10.1-6

10.1-7

10.2-2

10.2-3

10.2-6

10.2-7

10-1בעיה 

30

10-1בעיה 

תרגילים

29

Relate (i , a)- האיבר פעולה שבודקת אםa  נמצא בקבוצה Fi.

.O(1): הזמן הנדרשת סיבוכיות

Insert (i , a)- פעולה שמוסיפה את האיברa   לקבוצהFi  .

.O(1): סיבוכיות הזמן הנדרשת

Fקבוצות   mנתונות . 3
1
, F

2
,…, Fm . מתוך כל קבוצה יכולה להכיל איברים{2 ,1,..., n}  .

תארו את מבנה הנתונים והסבירו איך  (שיתמוך בפעולות הבאות , לתכנן מבנה נתוניםעליכם 

):תתבצע כל אחת מהפעולות

32

Intersect (i , j , k)- פעולה שמבצעת חיתוך בין הקבוצותFi ו - Fjומכניסה את התוצאה ל - Fk

Fk:  כלומר(            = Fi ∩ Fj.(

.  היא קבוצה ריקה Fk,  לפני ביצוע הפעולה

.O(min( |Fi| , |Fj| )): הזמן הנדרשת סיבוכיות

Union (i , j , k)- פעולה שמבצעת איחוד בין הקבוצותFi ו - Fjומכניסה את התוצאה ל - Fk 

Fk:  כלומר(            = Fi ∪ Fj.(

.  היא קבוצה ריקה Fk,  לפני ביצוע הפעולה

.O(max( |Fi| , |Fj| )): הזמן הנדרשת סיבוכיות

תרגילים נוספים

.מספר הלימוד 10.1-6שאלה .  1

.נתחו את זמן הריצה של הפעולות על התור. הראו כיצד ניתן לממש תור באמצעות שתי מחסניות    

:התומך בפעולות הבאות ADT -כ" מחסנית מינימום"נגדיר .  2

�Create   - אתחול מבנה הנתונים כאשר הוא ריק.

�Insert(x)    -   הכנסת המספרx למבנה.

�RemoveLast  -  הוצאת המספר שהוכנס אחרון והחזרתו כפלט.

�Min   -  ללא הוצאתו(החזרת המספר הקטן ביותר במבנה.(

�ChangeMin(k)   -שינוי ערך המספר הקטן ביותר במבנה ל- k.

31

.מותר להניח כי בכל זמן נתון כל המספרים במבנה שונים זה מזה     

כאשר סיבוכיות הזמן הנדרשת לארבע הפעולות הראשונות , "מחסנית מינימום"הציעו מימוש ל. א

הינו מספר האיברים במבנה שהוכנסו אחרי  t -כש, ChangeMin O(t)ולפעולה , O(1)היא 

.המינימליהאיבר 

:הוחלט להוסיף את הפעולה הבאה. ב

�Add(d)   -  הוספתd סיבוכיות זמן נדרשת. לכל המספרים במבנה :O(1).

ומהם השינויים הדרושים במימוש הפעולות מסעיף  , הסבירו כיצד לממש את הפעולה החדשה

.בסיבוכיותןכך שלא יהיה שינוי ' א
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:מימוש הפעולות

Insert(x) -  המספר הוספתx השדה . לראש הרשימהmin  של האיבר החדש יהיה המינימום מביןx  

Create  -  רשימה מקושרת ריקהאתחול.

:מבנה הנתוניםתיאור 

.כיוונית-נשתמש ברשימה מקושרת דו

מבין ערכי כל   המינימלינשמור שדה נוסף ובו הערך , לערך האיברבנוסף , רשומה ברשימהבכל 

.minנקרא לשדה זה ). כולל האיבר עצמו(האיברים הותיקים יותר 

2פתרון 

34

.של ראש הרשימה הקודם minלבין השדה 

RemoveLast  - והדפסת ערכו, מחיקת ראש הרשימה.

Min  -  החזרת ערך השדהmin של ראש הרשימה.

ChangeMin(k) - איך יודעים  ( המינימליומתקדמים עד שמגיעים לאיבר , מתחילים מראש הרשימה

שלו כמו   min-ומעדכנים את שדה ה, k-ל המינימלימשנים את ערך האיבר ). ?שהגענו אליו

של כל   min-ובדרך מעדכנים את שדה ה, חוזרים אחורה עד לראש הרשימה. בהכנסה

.איבר כמו בהכנסה

.O(t) - למעט האחרונה שרצה ב, כל הפעולות מתבצעות בזמן קבוע

1פתרון 

:באופן הבא S2 - ו S1נממש את התור באמצעות שתי מחסניות 

  S1-איברים חדשים יוכנסו ל, כלומר. תייצג את ראש התור S2תייצג את סוף התור והמחסנית  S1המחסנית 

.S2והאיבר הוותיק ביותר יישלף מתוך 

ואז נשלוף את   S2 - ל S1-נעביר את כל האיברים בזה אחר זה מ, ריקה S2אם , בעת הוצאת איבר מהתור

! S1-שלאחר שנעשה זאת אין צורך להחזיר את כל האיברים ל, שימו לב. S2האיבר שבראש 

:underflow - ו overflowללא בדיקת , קוד של הפעולות על התור-להלן הפסידו

33

? QueueFull - ו QueueEmptyכיצד ימומשו 

?underflow - ו overflowכדי לבדוק  Dequeue - ו Enqueueכיצד יש לשנות את 

Enqueue(Q, x)

1.   Push(S1, x)

Dequeue(Q)

1. if StackEmpty(S2)

2. while not StackEmpty(S1)

3.                    Push(S2, Pop(S1))

4. return Pop(S2)

Θ(1): זמ� הריצה

.במקרה הגרוע Θ(n):  זמ� הריצה

mמערך בוליאני בגודל  -  n× בשם ElementsChart:כאשר , 

[ ],ElementsChart i j True=   אמ" מ   
ij F∈. 

 

 , כאשר:ElementsList של רשימות מקושרות בשם mמערך בגודל  - 

j מופיע ברשימה [ ]ElementsList i   אמ" מ   
ij F∈. 

 

] שבו m בגודל SetSizeמערך  -  ] iSetSize i F=. 

:תיאור מבנה הנתונים

3פתרון 
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] שבו m בגודל SetSizeמערך  -  ] iSetSize i F=. 

111

11

m

n

ElementsChart ElementsList

654321

4 5 2

0

3

0

0

2

0

0

SetSize

1

2

3

4

5

6

7

2 4

.  dנוסיף למשתנה זה  Add(d) - בכל קריאה ל. 0 - שיאותחל ל offsetמשתנה נחזיק 

:'שינוי בפעולות מסעיף א

Insert(x) -  במקום להכניס את הערךx   נכניס את(x - offset)  .

RemoveLast  -   נוסיף לערך המודפס אתoffset.

Min  -   נוסיף לערך המוחזר אתoffset.

ChangeMin(k) -  ל המינימליבמקום לשנות את ערך האיבר-k ,נשנה אותו ל - )(k - offset.

.offsetיש להפחית ) שינוי/ הוספה (ואילו בעת כתיבה של ערך , offsetכלומר בעת קריאת ערך יש להוסיף לו 

'ב 2פתרון 
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.offsetיש להפחית ) שינוי/ הוספה (ואילו בעת כתיבה של ערך , offsetכלומר בעת קריאת ערך יש להוסיף לו 
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:מימוש הפעולות

Intersect(i, j, k)

כך , Intersect(j,i,k) - נקרא ל SetSize[j] < SetSize[i]אם  , ראשית

כל  , פעולות min{|Fi|, |Fj|}מבצעים 
. Θ(1)אחת בזמן 

Θ(1)

Θ(1)

3המשך פתרון 

37

כך , Intersect(j,i,k) - נקרא ל SetSize[j] < SetSize[i]אם  , ראשית

.תהיה הקטנה Fiשבכל מקרה 

נבדוק האם  ) x )x∈Fiולכל איבר  ElementsList[i] כעת נעבור על 

Relate(j,x)=True ,ואם כן נקרא ל- Insert(k, x).

. Θ(1)אחת בזמן 

Θ(min{|Fi|, |Fj|}): כ"סה

Union(i, j, k)

.  Fj  - ו Fiנעבור על איברי שתי הרשימות 

.Insert(k, x) - נקרא ל xלכל איבר 
.  Θ(1)כל אחת בזמן , פעולות |Fi|+|Fj|מבצעים 

Fi|+|Fj|≤2max{|Fi|, |Fj|}|  -נשים לב ש

Θ(max{|Fi|, |Fj|}): כ"סהולכן 
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בתוכנית

בספר הלימוד 4פרק 

.לתכנון אלגוריתמים צרף-משול-הפרדניזכר בגישת •

נראה כיצד לבטא זמן ריצה של פונקציה רקורסיבית  •

נוסחת נסיגהבאמצעות 

)  גודלסדר ( אסימפטוטיפתרון שיטות לתת  4נלמד •

:לנוסחאות נסיגה

2

:לנוסחאות נסיגה

  האיטרציותשיטת 1.

שיטת עץ הרקורסיה2.

(Master Theorem)משפט האב 3.

שיטת ההצבה4.

)משתניםטכניקת החלפת (+ 

נתוניםמבני 
לאלגוריתמיםומבוא 

3נושא 

צרף-משול-רקורסיה וטכניקת הפרד
Recursion and 

divide-conquer-join technique

אמיר רובינשטיין

Binary-Search-Rec (A, l, r, key)

1. if l > r

2. return NIL

3. mid ← (l+r)/2
4. if key <  A[mid]

5. return Binary-Search-Rec(A,l,mid-1,key)

6. else if key > A[mid]

7. return Binary-Search-Rec(A,mid+1,r,key)

האיטרציותשיטת  -  1שיטה 

1דוגמה 

של  הזמן ננתח את סיבוכיות 

רקורסיבי חיפוש בינארי 

במקרה הגרוע

l r

4

= 2c + t(n/4) = ic + t(n/2i)

= Θ(logn)

= 3c + t(n/8) = .  .  . 

= c (logn+1) + t(0)

8. else return  mid

):הוא גודל המערך n(הקריאה הראשית 

Binary-Search(A, n, key)

1. return Binary-Search-Rec(A, 1, n, key)

?   n/2i < 1מתי 

=i: או במדויק( איטרציות Θ(logn)אחרי  logn+1 איטרציות.(

t(n) = c + t(n/2)

:בהרצאה זו נפגוש את אחת הטכניקות החשובות לתכנון אלגוריתמים

).divide-conquer-join(צרף -משול- טכניקת הפרד

:בטכניקה זו

הפרד �בעיות קטנות יותר- מפרידים את הבעיה המקורית לתת  -   

משול �בעיה בנפרד- פותרים כל תת  -   

צרף �הפתרונות לפתרון לבעיה המקורית-מצרפים את תת  -   

צרף- משול- טכניקת הפרד

צרף �הפתרונות לפתרון לבעיה המקורית-מצרפים את תת  -   

:במיון מיזוג, למשל

מחלקים את המערך לשני חצאים  -   

ממיינים כל חצי בנפרד  -   

ממזגים את שני החצאים  -   

.י נוסחת נסיגה"את זמן הריצה של אלגוריתם רקורסיבי ניתן לתאר ע

.נראה כעת כמה שיטות לפתרון נוסחאות נסיגה
3
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שיטת האיטרציות -  1שיטה 

2דוגמה 

:מקסימום מבין איברי מערךלפנינו פונקציה רקורסיבית המחשבת 

Max-Rec (A, l, r)

1.    if l = r

2. return A[l]

3. return maximum{ A[l]   , Max-Rec(A, l+1, r) }

l r

Max(A, l+1, r) A[l]

6

t(n) = c + t(n-1)

? n -כתלות ב Maxמה סיבוכיות הזמן של 

= 2c+t(n-2) = .   .   . = i·c+t(n-i) =  

= (n-1)·c + t(1) = Θ(n)

):הוא גודל המערך n(הקריאה הראשית 

Max-Array(A, n)

1.    return Max-Rec(A, 1, n)

האיטרציותשיטת  -  1שיטה 

שני פרטים טכניים

כ אפשר להתעלם מערכי  "בד, יחד עם זאת. גודל של בעיה הוא לרוב מספר שלם•

. אסימפטוטיכאשר מנתחים סדר גודל , רצפה ותקרה

.מאפשרת להוכיח שאכן מדובר בהבדל זניח) בהמשך(שיטת ההצבה     

.t(n)=Θ(1)ים קטנים מתקיים  -nאנו מניחים כי עבור , אם לא צוין אחרת•

5

שיטת האיטרציות -  1שיטה 

Merge-Sort(A, l, r)

1. if l < r

2. mid ← (l+r)/2
3.    Merge-Sort (A, l, mid)

4. Merge-Sort (A, mid+1, r)

5. Merge  A[l..mid]   with   A[mid+1..r]

3דוגמה 

מיון מיזוג

8

t(n) = 2t(n/2) + n = 2(2t(n/4) + n/2) + n = 4t(n/4) + 2n

= 2i·t(n/2i)  + i·n

= Θ(nlogn)= n·t(1)  + nlogn

Max-Rec-2(A, l, r)

1.    if l = r

2. return A[l]

3. mid ← (l+r)/2
4.    lmax ← Max-Rec-2(A, l, mid)

5. rmax ← Max-Rec-2(A, mid+1, r)

שיטת האיטרציות -  1שיטה 

2המשך דוגמה 

:הנה גרסה רקורסיבית אחרת למציאת מקסימום

l r

Max2(A, l, mid) Max2(A, mid+1, r) 

mid

2

n

7

5. rmax ← Max-Rec-2(A, mid+1, r)

6. return maximum{ lmax, rmax }

t(n) = c + 2t(n/2) = c +2c + 4t(n/4)

= c(1+2+ … +2i-1) + 2i·t(n/2i)

= Θ(n)

= c + 2c + 4c + 8t(n/8) = .  .  . 

= c(1+2+4+8+ …+ 2logn-1) + n·t(1)

סדרה הנדסית

= c·(2logn-1) + Θ(n)
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שיטת האיטרציות -  1שיטה 

4המשך דוגמה 

t(n)= cנמצא חסם עליון ותחתון + t(n-1) + t(n-2) 

t(n) ≤ c + 2t(n-1) = c +2c + 4t(n-2)

= c (1+2+ … +2i-1) + 2i·t(n-i)

= O(2n)

= c + 2c + 4c + 8t(n-3) = .  .  . 

n-1 n n n

10

= O(2n)= c (1+2+ … +2n-1) + 2n·t(0) = c ·(2n-1) + 2n

= Ω(√2n)

2

51)()( +=ΦΦΘ= n
nt

t(n) ≥ c + 2t(n-2) = c +2c + 4t(n-4)

= c (1+2+ … +2i-1) + 2i·t(n-2i)

= c + 2c + 4c + 8t(n-6) = .  .  . 

:ניתן גם למצוא חסם הדוק, שנלמדות בקורסים אחרים, אחרותבשיטות 

שיטת האיטרציות -  1שיטה 

4דוגמה 

י'בסדרת פיבונאצ n -חישוב האיבר ה

Fib(n) 

1. if n = 0  or n = 1

2. return n

3.     return Fib(n-1) + Fib(n-2)

t(n)= c + t(n-1) + t(n-2) 

9

t(n)= c + t(n-1) + t(n-2) 

t(n)= 2t(n/2) + n2

שיטת עץ הרקורסיה -  2שיטה 

12

שיטת עץ הרקורסיה -  2שיטה 
ומסכמים את , פורשים את עץ הקריאות הרקורסיביות. מעין גרסה ויזואלית של שיטת האיטרציות

.כמות העבודה בכל הצמתים

.י'פיבונאצ: דוגמה

O(n)

Ω(n/2)

11 = c(1+2+...+2(n/2)-1) = c(2n/2-1) = Ω(2n/2) = Ω(√2n)

= c(1+2+...+2n-1) = c(2n-1) = O(2n) 

.c -נסמנה ב. כמות העבודה בכל צומת היא קבועה
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)Master theorem(משפט האב : 3שיטה 

14

t(n)= t(n/3) + t(2n/3) + n

שיטת עץ הרקורסיה -  2שיטה 

13

.קבוע c>0 - ו  α,β<1   ,α+β=1>0כאשר ,   t(n) = t(αn) + t(βn) + cn: הכללה

? α+β<1מה משתנה כאשר : שאלה

nn
n

TnT log
4

3)(.3 +







=

)Master theorem(משפט האב : 3שיטה 

16
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)Master theorem(משפט האב : 3שיטה 

15
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שיטת ההצבה: 4שיטה 

.פתרון ומוכיחים אותו באינדוקציה מנחשיםבשיטה זו אנו 

השיטה לא מספקת פיתרון: חסרון

שקל לנחש עבורן פתרון, "קשות"מאפשר להוכיח פתרון לנוסחאות : חשיבות

:שקל לנחש עבורן פתרון" קשות"דוגמאות לנוסחאות 

18

t(n) = t( n/2 )+ t( n/2 ) + n

t(n) = 2t(n/2 + 17) + 1

t(n) = t( n/2 ) + 1 = Θ(logn)

= Θ(nlogn)

= Θ(n)

)Master theorem(משפט האב : 3שיטה 

f(n) f(n)

f(n/b) f(n/b)f(n/b) af(n/b)

a2f(n/b2)

):הוכחה מלאה מופיעה בספר הלימוד(למשפט  אינטואיציה

17

f(n/b2) f(n/b2) f(n/b2) a2f(n/b2)

h = Θ(logbn)

Θ(1)Θ(1)Θ(1)

∑∑∑∑
−−−−

====

ΘΘΘΘ++++====
1

0

log
)()()(

h

j

a

j

j bn
b

n
fanT

)(

)1(

log

log

a

n

b

b

n

a

ΘΘΘΘ====

ΘΘΘΘ

t(n) = 2t(     ) + logn n

m:נסמן = logn

t(2m) = 2t(2m/2) + m

החלפת משתנים

".קלה"לנוסחה " קשה"נוסחה שנראית טכניקה שמאפשרת לפעמים להפוך 

20

t(2m) = 2t(2m/2) + m

s(m) = t(2m):נסמן

s(m) = 2s(m/2) + m

s(m) = Θ(mlogm)

קל לפתור בכל אחת 
מהשיטות שראינו

t(n) = t(2m) = s(m) = Θ(mlogm) = Θ(logn·loglogn)

t(n) = O(nlogn)         :ננחש חסם עליון

nlogcn) ≤ n(tמספיק גדול          nכך שלכל  cקיים קבוע :nנוכיח באינדוקציה על 

t(n/2) ≤ c      :הנחת האינדוקציה n/2 log(n/2)

שיטת ההצבה: 4שיטה 

t(n) = 2t(n/2:נדגים את השיטה על הנוסחה הבאה ) + n

19

t(n) = 2t(n/2 ) +n ≤   2(c n/2 log(n/2)) + n

≤  cn log(n/2)) + n ≤   cn logn – cn + n ≤   cn logn

?מה לגבי הוכחת בסיס האינדוקציה

cעבור  ≥ 1

).בספר הלימוד 4.1-2תרגיל (באופן דומה מוכיחים חסם תחתון 
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Cדרוש אלגוריתם לכפל מטריצות • = A∙B

–A, B, C  מטריצות ריבועיות בגודלn x n

Cשל מטריצת המכפלה  Cijהאיבר : תזכורת– = A ∙ B י המכפלה  "מחושב ע

Cijהפנימית   = Σk=1
n AikBkj

:אלגוריתם פשוט–

Simple-Matrix-Multiply(A, B, C, n)

1. for i← 1 to n

מטריצותכפל  -דוגמה 

1. for i← 1 to n

2.       for j ← 1 to n

3. C[i, j] ← 0

4.                  for k ← 1 to n

5. C[i, j] ← C[i, j] + A[i, k] · B[k, j] 

6. return C

  Θ(1)זיכרון , Θ(n3)זמן ריצה –

22

t(n)=  4     t(     ) + n·logn·loglognnn

n:nn -נחלק ב
n

nt

n

nt
logloglog

)(
4

)(
⋅+=

החלפת משתנים

:נסמן

קל לפתור

mm
tt

m

m

m

m

log
2

)2(
4

2

)2(

2

2

⋅+=

:נסמן

nm log=

m

m
t

ms
2

)2(
)( =)(log)2/(4)(

2
mmmmsms Θ=⋅+=

)(log)()(
)( 22

nmms
n

nt
Θ=Θ==

)log()(
2

nnnt Θ=21

)Strassen, 1969( שטראסןהאלגוריתם של •

!מכפלות רבעים 7מספיקות רק –

P1 = A1·(B2 – B4)            C1 = P4 + P5 + P6 – P2

P2 = (A1 + A2)·B4          C2 = P1 + P2

P3 = (A3 + A4)·B1           C3 = P3 + P4

P4 = A4·(B3 – B1)           C4 = P1 + P5 – P3 – P7

P5 = (A1 + A4)·(B1 + B4)

המשך - כפל מטריצות 

P5 = (A1 + A4)·(B1 + B4)

P6 = (A2 – A4)·(B3 + B4)

P7 = (A1 – A3)·(B1 + B2)

T(n) = 7T(n/2) + 18(n/2)2:      נוסחת הנסיגה המתקבלת–

T(n) = Θ(nlog): של שיטת האב 1מקרה (פיתרון –
2

7) = Θ(n2.81)

nעבור , מעשית– האלגוריתם הפשוט עדיף, 45 >

Θ(n2.376)): בעל עניין תיאורטי בעיקר, 1990משנת (האלגוריתם הטוב ביותר כיום –

24

?מה לגבי אלגוריתם רקורסיבי•

)  n = 2mנניח (הפרד ומשול : הרעיון –

ונחבר, מכפלות הרבעים 8נחשב רקורסיבית את –

A1 A2

A4A3

B1 B2

B4B3
x

C1 C2

C4C3
=A x B = = C

המשך - כפל מטריצות 

ונחבר, מכפלות הרבעים 8נחשב רקורסיבית את –

C1 = A1·B1 + A2·B3 C3 = A3·B1 + A4·B3

C2 = A1·B2 + A2·B4 C4 = A3·B2 + A4·B4

T(n) = 8T(n/2) + 4(n/2)2:     נוסחת הנסיגה המתקבלת–

T(n) = Θ(n3)): של שיטת האב 1מקרה (פיתרון –

Θ(lgn)אך צריכת הזיכרון היא , אסימפטוטיאותו זמן ריצה –

!...המצב רק מחמיר–

23
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חזרהתשובות לשאלות 

.מיזוג שני החצאים: צרף. מיון רקורסיבי של כל חצי: משול. חציית המערך לשניים: הפרד.  1

סך ערכי הצמתים מייצג את . כל צומת מייצג זמן ריצה של שלב כלשהו בתהליך הרקורסיבי.  2

.סך זמן הריצה של כל התהליך הרקורסיבי

)?מדוע–1גם לא מקרה (כי לא מתקיים התנאי של אף אחד מהמקרים .  3

:למשל.  4

:גדול מספיק מתקיים nכך שלכל  c<1כלומר קיים . נניח בשלילה שמתקיים תנאי הרגולריות







=
elsen

evenisnifn
nf

3

2

)(
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:גדול מספיק מתקיים nכך שלכל  c<1כלומר קיים . נניח בשלילה שמתקיים תנאי הרגולריות

a f(n/b) ≤  cf(n)

:זוגי מתקיים-הוא אי n/2 -זוגי כזה ש nאבל לכל 

a f(n/b) = 2f(n/2) = 2(n/2)3 = n3/4   ≤  cn2

.וזה לא ייתכן כמובן

שאלות חזרה

? צרף -משול-מה עושים בכל אחד מהשלבים הפרד, במיון מיזוג.  1

?בעץסך ערכי הצמתים אנו מעוניינים למצוא את מדוע , בשיטת עץ הרקורסיה.  2

?T(n)=2T(n/2) + n/logn: הנסיגהלא ניתן להשתמש במשפט האב לפתרון נוסחת מדוע .  3

.T(n)=2T(n/2) + f(n)נתונה נוסחת הנסיגה . 4
אבל לא  , שעבורה מתקיים המקרה השלישי של משפט האב f(n)לפונקציה דוגמה תנו 

. מתקיים תנאי הרגולריות של מקרה זה

.זוגי-זוגי ואי nבפונקציה תהיה הפרדה למשל בין : רמז

25

.זוגי-זוגי ואי nבפונקציה תהיה הפרדה למשל בין : רמז

תרגילים מומלצים מהספר

4פרק 

4.1-1

4.1-2

4.1-6

4.2-1

4.2-2

4.2-3

4.2-4

4.2-5

4.3-1

28

4.3-1

4.3-2

4.3-3

4.3-4

4.3-5

4-1בעיה 

4-2בעיה 

4-3בעיה 

4-4בעיה 

תרגילים

27
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1פתרון 

T(n) = 3T(n/4) + n

= 3(3T(n/42) + n/4) +  n   =   32T(n/42)  +  n(1+3/4)

= 32(3T(n/43)+n/42) + n(1+3/4)   =  33T(n/43) + n(1+3/4+32/42)  =  

…

= 3iT(n/4i) + n(1+3/4+32/42+…+3i-1/4i-1)   

iכלומר  , n/4i=1הרקורסיה מגיעה לתנאי העצירה כאשר   = log4n .

30

n/4הרקורסיה מגיעה לתנאי העצירה כאשר   iכלומר  , 1= = log4n .

nnonnn

nTnT

k

k

n

n

k

k

n

4)(4)(
4

3
)1(3

4

3
)1(3)(

3log

0

log

1log

0

log

44

4

4

+=+Θ=







⋅+Θ⋅≤









⋅+=

∑

∑
∞

=

−

=

. T(n) = O(n):   ובכך מצאנו חסם עליון

< T(n) = 3T(n/4) + nבנוסף גם   n    ולכןT(n) = Ω(n).

.T(n) = Θ(n): כ קיבלנו"סה

תרגילים נוספים

.T(n) = 3T(n/4) + nהדוק לנוסחת הנסיגה   אסימפטוטיבשיטת האיטרציות חסם  מיצאו.  1

t(n) = n3:     לנוסחת הנסיגה הבאה אסימפטוטיתתנו חסם הדוק .  2 + t(n/3) + t(n/4) .

בספר הלימוד 2-4בעיה .   3

.פרט לאחד nעד  0 -מכיל את כל המספרים השלמים מ nבגודל  Aמערך 

.שמוצא מיהו המספר החסר O(n)הציעו אלגוריתם שזמן ריצתו . א

29

הפעולה היחידה המותרת היא גישה . ישירות A -כעת נניח שלא ניתן לגשת למספרים שב

ופעולה זו מתבצעת בזמן (המיוצג בבסיס בינארי  A -כלשהי של מספר ב) bit(לסיבית 

).קבוע

.תחת הנחות אלו' חיזרו על סעיף א. ב

שנו את אלגוריתם החיפוש הבינארי הרקורסיבי כך שבמקום לחלק את המערך לשני חלקים   .4

לחלק אחד בגודל שליש וחלק אחר בגודל  : כלומר, 1:2הוא יחלק אותו ביחס , שווים) כמעט(

.סיבוכיותוקוד ונתחו את -בפסאודואת האלגוריתם החדש  כיתבו. שני שלישים

3פתרון 

.הפרש זה הוא המספר החסר. n(n+1)/2 -ונחשב את ההפרש מ, A -את המספרים ב נסכום. א

:נשים לב לתכונות הבאות.  ב

:אז, nעד  0 -אילו הופיעו כל המספרים מ

.1 -מכמות המספרים שמסתיימים ב 1 -גדולה ב 0כמות המספרים שמסתיימים בביט , זוגי nאם  -

.1 -שווה לכמות המספרים שמסתיימים ב 0כמות המספרים שמסתיימים בביט , זוגי-אי nאם  -

לכמות המספרים   0 -נוכל להשוות את כמות המספרים שמסתיימים ב, מכיוון שחסר מספר אחד

.לדעת מהו הביט האחרון של המספר החסר nובהתאם לזוגיותו של , 1 -שמסתיימים ב

32

.ועם הביט הבא, לאחר מכן נמשיך רקורסיבית עם הקבוצה שבה חסר המספר

האלגוריתם

iנאתחל  - ← 1

של   i -נמצא את הביט ה. הכי פחות משמעותי של כל מספר i -ונבדוק את הביט ה Aנעבור על -

. בהתאם לתכונות שלעיל, המספר החסר

.i+1ועם , נמשיך רקורסיבית עם הקבוצה שבה חסר מספר-

t(n)= n3 + t(n/3) + t(n/4) 

2פתרון 

:חסם עליון

:חסם תחתון

).3מקרה (ניתן לפתור לפי משפט האב , בשני המקרים

.t(n) = Θ(n3)ומקבלים , שני החסמים מתלכדים

t(n) ≤ n3 + 2t(n/3) 

t(n) ≥ n3 + 2t(n/4) 

31
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4פתרון 

34

ניתוח סיבוכיות

פונים  שלב ברקורסיה וגם בכל , הוא כאשר האיבר שמחפשים לא נמצא במערך המקרה הגרוע

:במקרה זה). בגודל שני שלישים בערך(לחלק הגדול יותר 

t(n) = t(2n/3) + 1

.t(n) = Θ(logn)ומקבלים , או בשיטת האיטרציות, )2מקרה (ניתן לפתור לפי משפט האב 

t(n)= n + t(n/2) = n + n/2 + t(n/4)

= n(1 + ½ + ¼ +…)  +  t(n/2i)

= n + n/2 + n/4 + t(n/8) = ... 

≤ 2n + t(1) = O(n)

3המשך פתרון 

t(n)= nנוסחת הנסיגה המתאימה היא  + t(n/2) .

:נפתור אותה בשתי שיטות

שיטת האיטרציות

i=logn

. t(n) = O(n):   ובכך מצאנו חסם עליון        

33

. t(n) = O(n):   ובכך מצאנו חסם עליון        

)t(n) ≥ nכי (  t(n) = Ω(n)אבל ברור שגם         

.t(n) = Θ(n): כ קיבלנו"סה

משפט האב

:מתקיים                        ומכאן שמדובר במקרה השלישי

: נבדוק גם את תנאי הרגולריות

).½ =cלמשל (כנדרש  c<1ואכן קיים 

 -ומכאן ש

)()(
1log2 ε+Ω== nnnf

εε
nn =+1log2

cnncfnbnaf =≤= )(2/)/(

)())(()( nnfnt Θ=Θ=
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בתוכנית
:עם תוספות, הלימודבספר  7פרק 

,  )Quick-Sort(נלמד על האלגוריתם מיון מהיר •

)Partition(ועל אלגוריתם החלוקה 

:נראה שתי גרסאות של מיון מהיר•

2

)בהמשך הקורס נראה גרסה נוספת(אקראי    . 2בסיסי  . 1

"אלגוריתמים אקראיים"את המושג נכיר •

של מיון) stability(נלמד מהי יציבות •

של אלגוריתם) proof of correctness(מהי הוכחת נכונות נלמד •

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

4נושא 

מהירמיון  
Quick-Sort

אמיר רובינשטיין

הרעיון

.nבגודל  Aמערך : הקלט

"הפרד " . 1

*מתוך המערך pivot (x( איבר צירבחר  -

ביניהם x כאשר   x<  -ו  x≥:  אזוריםלשני  Aחלק את  -

>x≤x≤x≤x≤xx>x≤x >x>xx≤x≤x≤x≤x≤x

q1 n1 n

4

"משול " . 2

A[1 . . q-1]מיין רקורסיבית את  -

A[q+1 . . n]מיין רקורסיבית את  -

"צרף " . 3

!ממוין המערך , כלום -

q1 n1 n

נבחר מתוך  ) בכל שלב(הציר גרסה

:תת המערך עליו עובדים

הימני ביותר כאיברבסיסית

כאיבר אקראיאקראית

כחציוןדטרמיניסטית

A - יכול להיות איבר שכלל אינו ב x, בגרסאות אחרות מאלו שנראה* 

Sort-Quick–מיון מהיר 

26בהיותו בן , 1962-ב C.A.R. Hoareי "פותח ע•

, אלגוריתם רקורסיבי - למיון מיזוג  בדומה•

צרף- משול-הפרדעובד בשיטת        

–ממיון מיזוג  בשונה•

איברים מאוחסנים בכל רגע מחוץ   Θ(1)כלומר , )in-place( במקוםממיין •

.למערך הקלט

3

.למערך הקלט

):  Divide -שלב ה(הקריאות הרקורסיביות  לפניעושה את כל העבודה •

!).לאו דווקא חצאים(מחלק את המערך לשני חלקים 

:נלמד שלוש גרסאות•

אלגוריתם מהיר מאוד באופן מעשי•

מקרה טובממוצעמקרה גרועגרסה

 Θ(n2)בסיסית

Θ(nlogn)Θ(nlogn) Θ(n2)אקראית

Θ(nlogn)דטרמיניסטית בהמשך הקורס
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Partition - החלוקה 
i p, j r

50 30 25 10 77 5 20 88 26

i p j r

50 30 25 10 77 5 20 88 26

p,i j r

25 30 50 10 77 5 20 88 26

p i j r

25 10 50 30 77 5 20 88 26

p i j r

i p j r

50 30 25 10 77 5 20 88 26

Partition(A, p, r)

1. x ← A[r]

2. i← p − 1

3. for j← p to r − 1

4. if A[j] ≤ x

5. i← i + 1

6.                     exchange  A[i] ↔ A[j]

7. exchange  A[i + 1]↔ A[r]

6

p i j r

25 10 50 30 77 5 20 88 26

p i j r

25 10 5 30 77 50 20 88 26

p i j r

25 10 5 20 77 50 30 88 26

p i r, j

25 10 5 20 77 50 30 88 26

p i r, j

25 10 5 20 26 50 30 88 77

7. exchange  A[i + 1]↔ A[r]

8. return i + 1

p i j r

x

≤ x > x ?

האלגוריתם
, Aמערך : הקלט

 p גבול שמאלי     

.rוגבול ימני      

Quick-Sort (A, p, r)

1. if  p < r

2. q← Partition(A, p, r)

3. Quick-Sort (A, p, q−1)

4. Quick-Sort (A, q+1, r)

):הוא גודל המערך n(הראשית הקריאה 

Quick-Sort (A, 1, n)

p r

5

?מהו תנאי העצירה

הוכחת נכונות של אלגוריתמים

, )כלומר לכל קלט חוקי מפיק את הפלט הרצוי(כדי להוכיח שאלגוריתם עובד נכון 

:דברים 2עלינו להוכיח 

האלגוריתם עוצר לאחר מספר סופי של פעולות, לכל קלט חוקי–עצירה1.

הפלט שהוא מספק הוא , כאשר האלגוריתם עוצר, לכל קלט חוקי–נכונות הפלט2.

הפלט המצופה

8

. Quick-Sortנדגים כעת הוכחת נכונות של 

.נמצאת לקראת סוף המצגת) של מיון בועות(דוגמה נוספת להוכחת נכונות 

הדגמה דינאמית–החלוקה 

Partition(A, p, r)

1. x ← A[r]

2. i← p − 1

3. for j← p to r − 1

4. if A[j] ≤ x

5. i← i + 1

6.                      exchange  A[i] ↔ A[j]

7. exchange  A[i + 1] ↔ A[r]

7

p r

≤x ≤x ≤x ≤x >x >x >x ? ?>x

i j

≤x >x>x x

7. exchange  A[i + 1] ↔ A[r]

8. return i + 1

p i j r

≤x ≤x ≤x ≤x >x >x >x >x >x ? ? x

:בסיום החלוקה

•x נמצא במקומו הסופי.

.ריקהאזורים שאחד ייתכן •
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החלוקה - הוכחת נכונות של מיון מהיר 

Partition(A, p, r)

1. x ← A[r]

2. i← p − 1

3. for j← p to r − 1

4. if A[j] ≤ x

5. i← i + 1

6.                      exchange  A[i] ↔ A[j]

7. exchange  A[i + 1] ↔ A[r]

8. return i + 1

,בסיום החלוקה: 2טענה 

•x  הסופינמצא במקומו

משמאלו איברים שאינם גדולים ממנו•

מימינו איברים שגדולים ממנו•

p i r, j

x

≤ x > x

10

8. return i + 1 ≤ x > x

.3-6של הלולאה בשורות  איטרציהננסח ונוכיח תכונה שמתקיימת בתחילת כל  2לשם הוכחת טענה 

).loop invariant( שמורת לולאהתכונה כזו מכונה 

:6-3שמורת הלולאה בשורות 

:במערך kלכל אינדקס , איטרציהבתחילת כל 

pאם    .  א ≤ k ≤ i        אזA[k] ≤ x

A[k]אז        i+1 ≤ k ≤ j-1אם    .  ב > x

A[r] = x.   ג

p i j r

x

≤ x > x ?

עצירה - הוכחת נכונות של מיון מהיר 

:  1טענה 

Quick-Sort  מסתיים לאחר זמן סופי(עוצר.(

:הוכחה

-Partition ועוד מספר , שכל אחת סופית איטרציותשכן הוא מבצע מספר סופי של , בודאי עוצר

.קבוע של פעולות

בכל קריאה רקורסיבית גודל הבעיה קטן  . 1הוא מערך בגודל  Quick-Sortתנאי העצירה של -

9

בכל קריאה רקורסיבית גודל הבעיה קטן  . 1הוא מערך בגודל  Quick-Sortתנאי העצירה של -

נגיע לתנאי  ) שכל אחד סופי(לכן לאחר מספר סופי של שלבי רקורסיה ) 1 -לפחות ב(ממש 

.העצירה

)1טענה . (ל.ש.מ

החלוקה - הוכחת נכונות של מיון מהיר 

Partition(A, p, r)

1. x ← A[r]

2. i← p − 1

3. for j← p to r − 1

4. if A[j] ≤ x

5. i← i + 1

6.                      exchange  A[i] ↔ A[j]

7. exchange  A[i + 1] ↔ A[r]

8. return i + 1

2המשך הוכחת טענה 

מהוכחת שמורת הלולאה  , כאמור בשקף הקודם

:נובע שהמצב בסיום הלולאה הוא כזה

p i r, j

x

≤ x > x

12

8. return i + 1 ≤ x > x

:2נובעת נכונות טענה  7מהחלפה בשורה 

)2טענה . (ל.ש.מ

p i r, j

x

≤ x > x

החלוקה - הוכחת נכונות של מיון מהיר 
:6-3שמורת הלולאה בשורות 

:במערך kלכל אינדקס , איטרציהבתחילת כל 

pאם    .  א ≤ k ≤ i        אזA[k] ≤ x

A[k]אז        i+1 ≤ k ≤ j-1אם    .  ב > x

A[r] = x.   ג

p i j r

x

≤ x > x ?

Partition(A, p, r)

1. x ← A[r]

2. i← p − 1

3. for j← p to r − 1

4. if A[j] ≤ x

5. i← i + 1

6.                      exchange  A[i] ↔ A[j]

7. exchange  A[i + 1] ↔ A[r]

8. return i + 1

11

≤ x > x ?

):האיטרציהבאינדוקציה על מספר (הוכחת שמורת הלולאה 

.1מתקיים בגלל שורה ' ג, מתקיימים באופן ריק' ב+'א, הראשונה האיטרציהבתחילת : בסיס

ונוכיח שהיא מתקיימת גם בתחילת  , כלשהי m איטרציהנניח ששמורת הלולאה התקיימה בתחילת : צעד

. m+1 - ה האיטרציה

.'ג - ו' ואין פגיעה בתכונות א, ממשיכה להתקיים' לכן תכונה ב, jאז רק מקדמים את  A[j] > xאם 

A[i]עדיין 6אז בזכות ההחלפה בשורה  A[j] ≤ xאם  ≤ x  )עם ה- i ממשיכה להתקיים' לכן תכונה א) החדש  ,

.'ואין פגיעה בתכונה ג, ממשיכה להתקיים' לכן תכונה ב) החדש j - עם ה( A[j-1] > xועדיין 

≥ A[p..i]כלומר , j=rהאחרונה  האיטרציהבסוף : סיום הלולאה x   וגםA[i+1..r-1] > x    וגםA[r] = x.

8. return i + 1

אמיר רובינשטיין © 42012. מיון-מהיר



גרסה אחרת של חלוקה

Hoare-Partition (A, p, r)

1. x ← A[p]

2. i← p − 1

3. j← r + 1

4. while TRUE

5. repeat j←  j − 1

6. until     A[j] ≤ x

7. repeat i←  i + 1

:HOAREהחלוקה המקורית שחיבר 

3 1 4 1 5 9 2 6

i j

2 1 4 1 5 9 3 6

3 1 4 1 5 9 2 6

p r

14

7. repeat i←  i + 1

8. until     A[i] ≥ x

9. if i < j

10. exchange  A[i] ↔ A[j]

11. else return j 
2 1 4 1 5 9 3 6

2 1 4 1 5 9 3 6

i j

2 1 1 4 5 9 3 6

i j

2 1 1 4 5 9 3 6

j

:בסיום החלוקה

?נמצא במקומו הסופי xהאם בהכרח •

?ריקהאזורים שאחד האם ייתכן •

?Quick-Sort -איזה שינוי צריך לבצע ב•

.בספר הלימוד 7-1ראו בעיה 

הוכחת נכונות של מיון מהיר

3טענה 

Quick-Sort (A, 1, n)  ממיין אתA.

:)nבאינדוקציה על (הוכחה 

Quick-Sort (A, p, r)

1. if  p < r

2. q← Partition(A, p, r)

3. Quick-Sort (A, p, q−1)

4. Quick-Sort (A, q+1, r)

13

).?מדוע(האלגוריתם נכון  n=1עבור : בסיס

.  k < nממיין נכון מערכים בגודל  Quick-Sort - נניח ש: צעד

.r≤ 2k≤ 1 +q     :]2k[A] < q[A] ≤ 1k[Aולכל  q≤ 1k≤ p-1מתקיים שלכל  2בסיום שורה , 2טענה לפי 

.  A[q+1..r] - ו A[p..q-1]:  מערכים-מתבצע מיון נכון של שני תת 4 -ו 3בשורות , הנחת האינדוקציהלפי 

.ממוין Aהמערך  Quick-Sortשבסיום , ל נובע"משני הנ

)3טענה . (ל.ש.מ

.QED, בזאת הסתיימה הוכחת הנכונות של מיון מהיר

זמן ריצה ממוצע
זמן ריצה ממוצע•

.  Θ(nlogn)זמן הריצה הממוצע של מיון מהיר הוא : טענה

?)או תוחלת זמן ריצה(מה פירוש זמן ריצה ממוצע 

.nממוצע זמני הריצה של אלגוריתם על פני כל הקלטים האפשריים שלו בגודל 

:אבל נסביר אותה אינטואיטיבית, )הוכחה בספר הלימוד(נוכיח ל לא "את הטענה הנ

".טובות"וחלוקות " גרועות"בריצה כלשהי של מיון מהיר ישנה תערובת של חלוקות 

16

ושהן מופיעות  , ביותרוטובות  ביותרנניח לשם פשטות שיש רק חלוקות גרועות 

:אז זמן הריצה הממוצע שקול לזמן הריצה במקרה הטוב. בזו אחר זו לסירוגין

n

0 n-1

(n-2)/2 (n-2)/2

n

(n-1)/2 (n-1)/2

ממוצע טוב

Θ(n)

אותו  

סדר 

גודל

ניתוח זמן ריצה
.Θ(n)היא ) לא משנה איזו גרסה(סיבוכיות הזמן של החלוקה 

המקרה הגרוע•

: של הרקורסיה היא בלתי מאוזנת באופן הקיצוני ביותר בכל שלבכאשר החלוקה 

n-1והשני בגודל  0איזור אחד בגודל : בגרסה הראשונה של החלוקה -

? HOAREבגרסת  -

.בכל שלב, המערך-תתהציר הוא המינימום או המקסימום של זה קורה כאשר איבר 

15

T(n) = T(n–1) + T(0) + Θ(n)  = Θ(n2) 

המקרה הטוב•

.חלוקה לשני חצאים בערך: של הרקורסיה היא מאוזנת בכל שלבכאשר החלוקה 

T(n) = 2T(n/2) + Θ(n) = Θ(nlogn)

-α:(1ואם החלוקה היא ביחס   α)  0עבור<α<1?

.ועל מערך ממוין הפוך, הדגימו את ריצתו של מיון מהיר על מערך ממוין: תרגיל
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מיון מהיר האקראי

למיון מהיר האקראי אותם סדרי 

.גודל של זמני ריצה

כאן אפשר לדבר גם על זמן ריצה  

הממוצע הוא על פני כאשר , ממוצע

על  (ההגרלות שמבצע האלגוריתם 

Random-Partition (A, p, r)

1. i← Random (p, r)

2. exchange A[r] ↔ A[i]

3.      return Partition (A, p, r)

Random-Quick-Sort (A, p, r)

1. if p < r

2. q← Random-Partition(A, p, r)

3. Random-Quick-Sort (A, p, q−1)

18

על  (ההגרלות שמבצע האלגוריתם 

.)אותו קלט

3. Random-Quick-Sort (A, p, q−1)

4. Random-Quick-Sort (A, q+1, r)

?מהי ההסתברות להתרחשות המקרה הגרוע: שאלה

.n/2מקסימום כציר הוא /הסיכוי שבשלב הראשון ייבחר המינימום

(n-1)/2:   בשלב השני

i:   2/(n-i+1) -בשלב ה

.!2n-1/nמקסימום הוא /כ הסיכוי לכך שבכל שלב ייבחר המינימום"סה

אלגוריתמים אקראיים

  במחולל מספרים אקראייםאלגוריתם אקראי הוא אלגוריתם שעושה שימוש •

)random-number generator.(

הוא חסינות בפני ) לא אקראי( דטרמיניסטילעומת אלגוריתם  אקראיהיתרון של אלגוריתם •

.שמכיר את פרטי האלגוריתם ויכול לייצר קלט שיהווה מקרה גרוע" יריב מרושע"

17

כלומר אלגוריתם  –אקראיים-מחולל מספרים פסידובפועל רוב סביבות התכנות מציעות •

.שמחזיר מספרים שנראים סטטיסטית אקראיים מספיק) לא אקראי(דטרמיניסטי 

:קיימים שני סוגים של אלגוריתמים אקראיים   •

אבל הבחירות האקראיות משפיעות  , האלגוריתם תמיד מחזיר תוצאה נכונה: וגאסלאס 

).מיון מהיר האקראי הוא כזה(על זמן הריצה והוא עלול להיות גדול 

אבל האלגוריתם עלול  , זמן הריצה לא מושפע מהבחירות האקראיות: קארלו מונטה

)½לכל היותר –ההסתברות לכך חסומה (להחזיר תוצאה שגויה 

הגבלת עומק מחסנית הרקורסיה של מיון מהיר

איברים מאוחסנים בכל רגע מחוץ  Θ(1)כלומר –(in-place)כאמור מיון מהיר הוא מיון במקום 

.למערך הקלט

.משאבי הזיכרון שהוא דורש תלויים גם במחסנית הרקורסיה–אבל זהו אלגוריתם רקורסיבי 

:מהו עומק הרקורסיה של מיון מהיר

?במקרה הגרוע •

?הטובבמקרה  •

20

?הטובבמקרה  •

?בממוצע •

."זנב רקורסייתהעלמת "באמצעות טכניקה שנקראת , ניתן להקטין את עומק מחסנית הרקורסיה

. זנב הוא מצב בו הפעולה האחרונה שמבצע אלגוריתם היא קריאה רקורסיבית רקורסיית -

.באיטרציהניתן להחליף קריאה זו  -

יציבות של מיון

).stability(עוד תכונה לפיה ניתן להשוות בין אלגוריתמי מיון היא היציבות 

.אם הוא שומר על סדר יחסי של איברים בעלי מפתחות זהים) stable( יציבנאמר שמיון היא 

3 1  3’ 0  5  3’’ � 0  1  3 3’ 3’’ 5

?האם מיון מהיר הוא יציב

:נתבונן שוב בפעולת החלוקה על המערך הבא למשל

19

:נתבונן שוב בפעולת החלוקה על המערך הבא למשל

: הוא ייראה כך) Hoareגם זו של (לאחר החלוקה 

.כלומר מיון מהיר בשתי הגרסאות האלו אינו יציב

...? מיון הכנסה? מיון בועות? מה לגבי מיון מיזוג  •

2 2’ 1

1 2’ 2
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)tail recursion(זנב  רקורסיתהעלמת 
פתרון

:בדיוק אותו דברעושים  ’Quick-Sort  -ו Quick-Sortלמעשה  .  א

.A[p..q-1]ואז ישנה קריאה רקורסיבית על , שניהם מתחילים מאותה חלוקה

.A[q+1..r]מבצעת קריאה רקורסיבית על   Quick-Sortכ "אח

Quick-Sort’  במקום זאת מציבהp← q + 1  כ קוראת לעצמה עם  "ואחA[p..r].

.מערכים ובאותו סדר בדיוק-כך ששתי השגרות מטפלות באותם תת

22

-תקרא לעצמה בכל פעם עם תת ’Quick-Sortאם בכל פעם הציר הוא המקסימום אז  .  ב

:קריאות רקורסיביות Θ(n)במצב כזה יהיו . 1 -מערך שגודלו קטן ב

Quick-Sort’(A, 1, n)

Quick-Sort’(A, 1, n-1)

Quick-Sort’(A, 1, n-2)

…

Quick-Sort’(A, 1, 1)

).בסדר עולה(כבר ממוין  Aהדבר מתרחש כאשר המערך 

)tail recursion(זנב  רקורסיתהעלמת 

בספר הלימוד 4-7 בעייה

בה הקריאה הרקורסיבית השנייה על החלק הימני  , נתבונן בגרסה הבאה של מיון מהיר

:של לולאה באיטרציההוחלפה 

Quick-Sort’(A, p, r)

1. while p < r

2. do   ► partition and sort left sub-array

3. q← Partition (A, p, r)

4. Quick-Sort’(A, p, q − 1)

21

5. p← q + 1

:  הערה

.נעשה אוטומטית) tail recursion( זנב רקורסייתבקומפיילרים מודרניים מימוש של העלמת 

.נמקו מדוע גרסה זו עובדת נכון. א

.Θ(n)תארו מקרה שבו עומק מחסנית הרקורסיה הוא . ב

,  Θ(logn) -כך שעומק מחסנית הרקורסיה יוגבל במקרה הגרוע ל ’QuickSort -הציעו שינוי ל. ג

.ללא פגיעה בסיבוכיות הזמן של האלגוריתם

מיון בועות - דוגמה נוספת להוכחת נכונות 

:נדגים הוכחת נכונות על מיון בועות

של איטרציות ברור שהאלגוריתם עוצר כי כל לולאה מבצעת מספר סופי : עצירה. 1

Bubble-Sort(A, n)

1. for i← 1 to n

2. for j← n downto i+1 

3. if A[j] < A[j-1]

4. exchange A[j]  ↔ A[j-1]

24

.ובכל איטרציה מספר סופי של פעולות

):שמורות לולאה(ננסח תכונות שמתקיימת בתחילת כל אחת מהלולאות : נכונות הפלט. 2

,  4-2שבשורות  for-ה בהתחלת כל איטרציה של לולאת: שמורת הלולאה הפנימית

A[j..n]מערך -בתת המינימליהוא האיבר  A[j]האיבר 

,  4-1שבשורות   for-בהתחלת כל איטרציה של לולאת ה: שמורת הלולאה החיצונית

.בסדר ממוין A -האיברים הקטנים ביותר ב i-1מכיל את   A[1..i-1]מערך  -התת

)tail recursion(זנב  רקורסיתהעלמת 
פתרון

המערך  -עם תת איטרציהבכל  ’Quick-Sort  -הרעיון הוא לבצע את הקריאה הרקורסיבית ל.  ג

:הקטן יותר

Quick-Sort’’(A, p, r)

1. while p < r

2. ► partition and sort the small sub-array first

3. q← Partition (A, p, r)

4. if q – p < r – p

5. Quick-Sort’’(A, p, q − 1)

23

5. Quick-Sort’’(A, p, q − 1)

6. p← q + 1

7. else   Quick-Sort’’(A, q + 1, r)

8. r← q – 1

ולכן מספר  , מערך בכל קריאה הוא לכל היותר מחצית מהגודל הנוכחי-התתגודל 

.במקרה הגרוע Θ(logn)הוא ) ומכאן שעומק המחסנית(הקריאות 

מערכים -שכן אותן חלוקות נעשות ואותם תתי, זמן הריצה של המיון לא נפגע

).רק אולי בסדר שונה כעת(מטופלים 
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לולאה חיצונית–נכונות של מיון בועות 

,  4-1שבשורות   for-בהתחלת כל איטרציה של לולאת ה: שמורת הלולאה החיצונית

.בסדר ממוין A -האיברים הקטנים ביותר ב i-1מכיל את   A[1..i-1]מערך  -התת

Bubble-Sort(A, n)

1. for i← 1 to n

2. for j← n downto i+1 

3. if A[j] < A[j-1]

4. exchange A[j]  ↔ A[j-1]

26

1i: לפני האיטרציה הראשונה, אתחול ..1] והתת-מערך = 1]A i  ריק, לכן שמורת הלולאה מתקיימת באופן ריק. −

..1], כלומר התת-מערך iנית מתקיימת בהתחלת האיטרציה ה-ו: נניח ששמורת הלולאה החיצתחזוקה 1]A i − 

1iמכיל את   האיברים הקטנים ביותר בסדר ממוין; כפי שראינו, הלולאה הפנימית מעבירה את האיבר המינימלי −

]של התת-מערך  .. ]A i n-ל [ ]A i-לכן, בסוף האיטרציה ה   ;i-בהתחלת האיטרציה ה) ( 1)i ) התת-מערך +

[1.. ]A i מכיל את i-האיברים הקטנים ביותר בסדר ממוין, כלומר שמורת הלולאה מתקיימת גם לפני האיטרציה ה 

( 1)i + .

): אחרי ביצוע האיטרציה ה-סיום 1)n ..1], התת-מערך − 1]A n 1n מכיל את −  האיברים הקטנים ביותר בסדר −

]ממוין; אבל אז,  ]A n 1] הוא האיבר הגדול ביותר, לכן כל המערך.. ]A n.הוא עכשיו ממוין  

.ל.ש.מ

לולאה פנימית–נכונות של מיון בועות 

,  4-2שבשורות  for-ה בהתחלת כל איטרציה של לולאת: שמורת הלולאה הפנימית

A[j..n]מערך -בתת המינימליהוא האיבר  A[j]האיבר 

Bubble-Sort(A, n)

1. for i← 1 to n

2. for j← n downto i+1 

3. if A[j] < A[j-1]

4. exchange A[j]  ↔ A[j-1]

25

j האיטרציה הראשונהבתחילת: אתחול n= התת-מערך ;[ .. ]A j n מכיל איבר אחד בלבד, לכן שמורת 

הלולאה מתקיימת. 

]כלומר כלשהי, : נניח ששמורת הלולאה הפנימית מתקיימת בהתחלת איטרציה תחזוקה ]A j הוא האיבר 

]המינימלי בתת-מערך  .. ]A j n אם 3; אחרי ההשוואה בשורה ,[ ] [ 1]A j A j< , מתבצעת גם ההחלפה −

]), באה (ובהתחלת האיטרציה ההזו; בסוף האיטרציה 4שבשורה  1]A j  הוא האיבר המינימלי בתת-מערך −

[ 1.. ]A j n− באההאיטרציה הבתחילת , כלומר שמורת הלולאה מתקיימת גם .

jאחרונה : אחרי ביצוע האיטרציה הסיום i=; האיבר [ ]A i  הוא האיבר המינימלי בתת-מערך [ .. ]A i n. 

חזרהתשובות לשאלות 

).הוא גודל המערך nכאשר ( nתחזיר את הערך  Partition, כאשר הוא המקסימום.1

.1היא תחזיר את הערך , כאשר הוא המינימום

.Θ(n2)הסיבוכיות. ולאזור ימני ריק, n-1בכל שלב תתבצע חלוקה לאזור שמאלי בגודל .2

28

שאלות חזרה

כאשר איבר   Partitionמחזירה  qאיזה ערך של , עבור מערך שכל איבריו שונים זה מזה.1

?וכאשר הוא המינימום? הוא המקסימום A[r]הציר 

מהי . שכל איבריו שונים זה מזה, הדגימו את ריצתו של מיון מהיר על מערך ממוין.2

?סיבוכיות זמן הריצה במקרה זה

: כלומר, החלוקה של המערך בכל שלב היא דינמית, במיון מהיר: ודאו שאתם מבינים.3

תמיד  (בו החלוקה היא סטטית , זאת בניגוד למיון מיזוג. בכל שלב תיתכן חלוקה שונה

).לשני חצאים

27
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תרגילים מומלצים מהספר

7פרק 

7.1-2

7.1-3

7.1-4

7.2-2

7.2-3

7.3-2

7-1בעיה 

7-3בעיה 

7-4בעיה 

30

7-4בעיה 

תרגילים

29

1פתרון 

- Θ(n2: מקרה גרוע k2).

.Θ(n log(n/k)): מקרה טוב

2פתרון 

וממשיכים עם  , האיבר הראשון והאחרון מתחלפים: בשלב הראשון איבר הציר הוא המינימום

.A[2..n]תת המערך 

.A[2..n-1]החלוקה לא משנה דבר וממשיכים עם : בשלב השני איבר הציר הוא המקסימום

.והרביעי לשני וכך הלאה, השלב השלישי דומה לראשון

32

.והרביעי לשני וכך הלאה, השלב השלישי דומה לראשון

.בכל שלב מתקבלת חלוקה שאחד האזורים שלה ריק–כללית 

.Θ(n2) -זמן הריצה הוא כמו במקרה הגרוע 

תרגילים נוספים

if .1     :    ל Quick-Sortבאלגוריתם  1נשנה את שורה . 1 r-p ≥ k

.או פחות kמערכים בגודל -לא ממיינים תתי, כלומר

". kכמעט ממוין עם שגיאה בגודל "הוא מערך  Quick-Sortבמקרה כזה אומרים שהפלט של 

.k -וב n -כתלות ב, נתחו את סיבוכיות הזמן של אלגוריתם זה במקרה הגרוע ובמקרה הטוב

שכל איבריו שונים זה , הממוין בסדר הפוך A[1..n]הדגימו את ריצתו של מיון מהיר על מערך .2

31

שכל איבריו שונים זה , הממוין בסדר הפוך A[1..n]הדגימו את ריצתו של מיון מהיר על מערך .2

?מהי סיבוכיות זמן הריצה במקרה זה. מזה

על מערך שכל מפתחותיו שווים זה  Hoare-Partitionואת ריצת  Partitionהדגימו את ריצת .3

.לזה

עם כל אחת מגרסאות  , על מערך שכל מפתחותיו שווים Quick-Sortמהם זמני הריצה של 

?החלוקה
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בתוכנית

בספר הלימוד 6פרק 

ונכיר שני  ) heap(נכיר את מבנה הנתונים ערימה •

:שימושים חשובים שלו

)priority queue(תור קדימויות •

)Heap-Sort(ערימה - האלגוריתם מיון• )Heap-Sort(ערימה - האלגוריתם מיון•

2

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

5נושא 

תורי קדימויות ומיון ערימה
Priority queues and heap-sort

אמיר רובינשטיין

)priority queue(תור קדימויות 
•Create(PQ, L)– יצירת תור קדימויות מתוך רשימה נתונהL של איברים

•Insert(PQ, x) – הכנסת האיבר אליו מצביעx

•Max(PQ)– המקסימליהחזרת האיבר בעל המפתח

•Del-Max(PQ)– המקסימלימחיקת האיבר בעל המפתח

•Change-Priority(PQ, x, k) – שינוי המפתח של האיבר אליו מצביעx ל- k

מימוש תור קדימויות במערך ובמערך ממוין

מערך ממויןמערךסיבוכיות זמן

- m  הוא גודל הרשימה ההתחלתיתL

- n הוא מספר האיברים ברגע נתון

: )מופיעה בשאלות החזרה(שאלה 

4?ורשימה מקושרת ממוינת, מה הסיבוכיות במימוש כרשימה מקושרת

מערך ממויןמערךסיבוכיות זמן

CreateΘ(m)Θ(mlogm)**

InsertΘ(1)Θ(n)

MaxΘ(n) *Θ(1)

Del-MaxΘ(n)Θ(1)

Change-PriorityΘ(1)Θ(n)

Change-Priority על חשבון, Θ(1) - אפשר לשפר ל*   

לא ניתן למיין   , אם לא ידוע דבר על איברי הקלט** 

)יוכח בהמשך הקורס(בפחות מזמן זה 

)priority queue(תור קדימויות 
:י הפעולות הבאות"המוגדר ע ADTהוא  תור קדימויות

•Create(PQ, L)– יצירת תור קדימויות מתוך רשימה נתונהL של איברים

•Insert(PQ, x) – הכנסת האיבר אליו מצביעx

•Max(PQ)– המקסימליהחזרת האיבר בעל המפתח

•Del-Max(PQ)– המקסימלימחיקת האיבר בעל המפתח

•Change-Priority(PQ, x, k) – שינוי המפתח של האיבר אליו מצביעx ל- k

.הוותקולא לפי , הקדימותאלא שכאן הוצאה היא לפי , זוהי הרחבה של תור

.כ משמעות של קדימות או עדיפות"למפתחות של האיברים ניתנת בד

:למשל, לתורי קדימויות שימושים רבים ומגוונים

)זמן האירוע: המפתח(סימולציה של אירועים בציר הזמן  -

)'גישה לרשת וכו, ביצוע עבודות על מעבד(תזמון משימות   -

?אילו מבני נתונים מממשים תור קדימויות ביעילות
3
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)heap(ערימה 
.שמייצג עץ בינארי כמעט שלם, מערךהוא למעשה  ערימהמבנה הנתונים 

016עומק 

114עומק  10

16 14 10 8 7 9 3 2 4 1
11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 3

114עומק  10

28עומק  7 9 3

32עומק  4 1

.ששומר את מספר האיברים בערימה heapSizeבנוסף למערך אנו מחזיקים משתנה בשם 

heapSize: בדוגמה• = 10.

:אפשר לחשב את האינדקסים של בניו ושל אביו iבהינתן איבר באינדקס 

Parent(i)

1.     return  i /2
Left(i)

1.     return  2i

Right(i)

1.     return  2i +1

4 5 6 7

8 9 10

6

)priority queue(תור קדימויות 

שנקרא, נראה כעת מבנה נתונים יעיל עבור תור קדימויות

.בין מערך רגיל למערך ממוין" פשרה"זו תהיה מעין 

!לא תדרוש זמן ליניארי , כמובן Createלמעט , אף פעולה: היתרון של מימוש בערימה

ערימה

5

תכונות של ערימות

?h מהו מספר האיברים בערמה שגובהה•

2h ≤ n ≤ 2h+1–1

?איברים  nערמה בת  של מהו הגובה•

 h ≤ logn:                         מצד אחד

h ≥ log(n+1)-1 > logn:  ומצד שני -1 

Θ(logn) h =ולכן   = logn

16

14 10

8 7 9 3

1

2 3

4 5 6 7

= logn h

Θ(logn) h =ולכן   = logn

?כמה צמתים פנימיים יש? וכמה עלים יש, באילו אינדקסים נמצאים העלים•

.  nעד  n/2 +1עלים נמצאים באינדקסים 

צמתים פנימיים n/2 -ו, עלים n/2 יש

nהוכיחו באינדוקציה על : תרגיל

.2i > n  ם"אםהוא עלה  iצומת באינדקס •

8 7 9 3

2 4 1
8 9 10

8

)heap-max(ערימת מקסימום 
: מתקיים בערימת מקסימום

key[x] ≤ key[y]אז   yבן של  xאם 

016עומק 

16 14 10 8 7 9 3 2 4 1
11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

key[x] ≥ key[y]אז   yבן של  xאם : מתקיים בערימת מינימום

.נדבר על ערימות מקסימום,  אם לא צוין אחרת, מעתה
7

114עומק  10

28עומק  7 9 3

32עומק  4 1

2 3

4 5 6 7

8 9 10

אמיר רובינשטיין © 52012. תורי קדימויות ומיון-ערימה



Down-Heapify - פעולות תיקון על ערימות 

1616

44 1010

1414 77 99 33

22 88 11

1616

example: Heapify-Down(A,2)

16 4 10 14 7 9 3 2 8 1

11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i=2

A

A
1414 1010

44 77 99 33

22 88 11

1616

1414 1010

88 77 99 33

22 44 11

16 14 10 4 7 9 3 2 8 1

11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 14 10 8 7 9 3 2 4 1

11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

i=4

i=9

ערימה תקינה

A

A

פעולות תיקון על ערימות

.פעולות בסיסיות על ערימות 2נכיר כעת 

.תיקון ערימה שיש בה הפרה כלשהי של תכונת הערימה: מטרתן

.ישמשו אותנו בהמשך בפעולות האחרות

:Down-Heapifyהפעולה 

.iואינדקס  Aמקבלת מערך   -

.הם ערימות תקינות iהעצים הימני והשמאלי של -מניחה שתתי  -

.מבניו) מלפחות אחד(קטן ": עבריין" A[i] -ייתכן ש  -

שוב ושוב המקסימליי החלפתו עם בנו "ע, כלפי מטה" העבריין"מחליקה את   -

1616

4 1010

1414 7 9 3

2 8 1

i=2

9

Up-Heapify - פעולות תיקון על ערימות 

:Up-Heapifyהפעולה 

.iואינדקס  Aמקבלת מערך   -

שגדול מאביו" עבריין"ה A[i]למעט אולי , ערימה תקינה A -מניחה ש  -

י החלפתו עם אביו שוב ושוב"ע, כלפי מעלה" העבריין"מחליקה את   -

1616

1414 1010

88 77 99 33

22 1515 11

i=9

12

Heapify-Up(A, i)

1. while i >1   and   A[i] > A[Parent(i)]

2. exchange    A[i] ↔ A[Parent(i)]

3. i ← Parent(i)

.pseudo-code -ב Heapify-Upממשו את : תרגיל

Down-Heapify - פעולות תיקון על ערימות 

1616

44 1010

1414 77 99 33

22 88 11

1616

Heapify-Down(A, i)

1. l ← Left(i), r← Right(i), n ← heapSize[A]

2. largest← i

3. if l ≤ n and A[l] > A[i] then largest ← l

i=2

1616

1414 1010

44 77 99 33

22 88 11

1616

1414 1010

88 77 99 33

22 44 11
11

3. if l ≤ n and A[l] > A[i] then largest ← l

4. if r ≤ n and A[r] > A[largest] then largest ← r

5. if largest ≠ i

6. exchange A[i] ↔ A[largest]

7. Heapify-Down(A, largest)

i=4

i=9
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ניתוח סיבוכיות - פעולות תיקון על ערימות 
סיבוכיות זמן

:במקרה הגרוע מבחינת כמות ההחלפות

•Heapify-Down(A,i)  רצה בזמןΘ(h(i))  כאשרh(i)  הצומת  גובההואi

•Heapify-Up(A,i)  רצה בזמןΘ(d(i))  כאשרd(i)  הצומת  עומקהואi

:iבמקרה הגרוע מבחינת  :iבמקרה הגרוע מבחינת 

,  על עלה Heapify-Upאו , על השורש Heapify-Downאם מפעילים 

.Θ(logn)זמן הריצה הוא 

סיבוכיות זיכרון נוסף

Heapify-Down  דורשתΘ(h(i)) זיכרון נוסף לצורך הרקורסיה.

Θ(1).14ואז , )ללא רקורסיה( איטרטיביתאפשר לממש גרסה : אבל

Up-Heapify - פעולות תיקון על ערימות 

example: Heapify-Up(A,9)

1616

1414 1010

88 77 99 33

22 1515 11

16 14 10 8 7 9 3 2 15 1

11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i=9

A

1616

1515 1010

1414 77 99 33

22 88 11

1616

1414 1010

1515 77 99 33

22 88 11

16 14 10 15 7 9 3 2 8 1

11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 15 10 14 7 9 3 2 8 1

11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13

i=4

i=2

ערימה תקינה

A

A

בנייה -פעולות על ערימות 

בניית ערימה מרשימת איברים נתונה

.איברים nכלשהו עם  A מערך: קלט

.כערימה חוקית A -אותם איברים מסודרים ב: פלט

.Heapify-Downומפעילים עליהם , bottom-upעוברים על כל הצמתים הפנימיים  : האלגוריתם

Build-Heap(A, n)

1. heapSize[A] ← n

16

1. heapSize[A] ← n

2. for  i← heapSize[A]/2 downto 1

3. Heapify-Down(A, i)

פעולות על ערימות

.Heapify-Up -ו Heapify-Downעד כאן 

.ל"וניעזר בשתי פעולות התיקון הנ, כעת נפנה למימוש פעולות תור הקדימויות

•Create(PQ, L)– יצירת תור קדימויות מתוך רשימה נתונהL של איברים

•Insert(PQ, x) – הכנסת האיבר אליו מצביעx •Insert(PQ, x) – הכנסת האיבר אליו מצביעx

•Max(PQ)– המקסימליהחזרת האיבר בעל המפתח

•Del-Max(PQ)– המקסימלימחיקת האיבר בעל המפתח

•Change-Priority(PQ, x, k) – שינוי המפתח של האיבר אליו מצביעx ל- k

15
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בנייה -פעולות על ערימות 

44

1 1010

1414 1616 99 33

22 88 77

4

1616 1010

4 1 10 14 16 9 3 2 8 7

בניית ערימה

1414 77 99 33

22 88 11

1616

1414 1010

88 77 99 33

22 44 11

4 16 10 14 7 9 3 2 8 1

16 14 10 8 7 9 3 2 4 1

18

ערימה תקינה

בנייה -פעולות על ערימות 

44

11 33

22 1616 99 1010

1414 88 77

44

11 33

4 1 3 2 16 9 10 14 8 7

בניית ערימה

מערך הקלט

2 1616 99 1010

1414 88 77

44

11 3

1414 1616 99 1010

22 88 77

4 1 3 2 16 9 10 14 8 7

4 1 3 14 16 9 10 2 8 7

17

בניית ערימה–ניתוח זמנים 
ניתוח גס

n/2 קריאות ל- Heapify-Down כל אחת ב- O(logn) .כ "סהO(nlogn).

ניתוח עדין יותר

. Θ(n)נוכיח כעת שזמן הריצה הוא 

".יקרות"ומעט קריאות " זולות"יש הרבה קריאות : אינטואיציה

).לזמן ריצה כולל יש לכפול בקבוע(מתבצעות ) exchange(נספור כמה החלפות 

)השמטנו ערכי תקרה(' סבים של עלים וכו n/8, אבות של עלים n/4, עלים n/2יש לכל היותר • )השמטנו ערכי תקרה(' סבים של עלים וכו n/8, אבות של עלים n/4, עלים n/2יש לכל היותר •

.החלפות yמתבצעות לכל היותר  yלצומת בגובה •

:לכן מספר ההחלפות הכולל הוא לכל היותר• 

1
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בנייה -פעולות על ערימות 

?מדוע עוברים רק על הצמתים הפנימיים•

Build-Heap(A, n)

1. heapSize[A] ← n

2. for  i← heapSize[A]/2 downto 1

3. Heapify-Down(A, i)

?bottom-upמדוע •

19
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מחיקת מקסימום–פעולות על ערימות 
מחיקת מקסימום

1

14 10

16 14 10 8 7 9 3 2 4 1

1616

1414 1010

8 7 9 3

2 4 1

1414 1010

8 7 9 3

2 4

1 14 10 8 7 9 3 2 4

1414

8 1010

4 7 9 3

2 1

14 8 10 4 7 9 3 2 1

22

מחיקת מקסימום–פעולות על ערימות 
מחיקת מקסימום

:הרעיון

נעביר לשורש את העלה האחרון•

1 -ב heapSizeנקטין את •

.על השורש כדי לתקן הפרה אפשרית Heapify-Down -נקרא ל•

Heap-Extract-Max(A)

1. if  heapSize[A] < 1

 Θ(logn): סיבוכיות המקרה הגרוע

21

2. error “heap underflow”

3. max← A[1]

4. A[1] ← A[heapSize[A]]

5. heapSize[A] ← heapSize[A]  –1

6. Heapify-Down(A, 1)

7. return max

הכנסה–פעולות על ערימות 

הכנסה

16 14 10 8 7 9 3 2 4

1616

1414 1010

8 7 9 3

2 4

15

1616

1616

1515 1010

8 1414 9 3

2 4

16 15 10 8 14 9 3 2 4 7

7

1414 1010

8 7 9 3

2 4

16 14 10 8 7 9 3 2 4 15

1515

24

הכנסה–פעולות על ערימות 

הכנסה

:הרעיון

נוסיף את האיבר החדש כעלה הבא•

1 -ב heapSizeנגדיל את •

על העלה החדש Heapify-Up -נקרא ל•

Heap-Insert(A, key)

1. heapSize[A] ← heapSize[A] + 1

 Θ(logn): סיבוכיות המקרה הגרוע

,              )שיכול להיות בעל שדות רבים(אותו רוצים להכניס  xלאיבר  מצביעאם נתון : הערה

.xכאשר את התיקון נבצע לפי המפתח של , אז נכניס לערימה את המצביע באופן דומה

23

2. A[heapSize[A]] ← key

3. Heapify-Up(A, heapSize[A] )
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שינוי מפתח–פעולות על ערימות 
שינוי מפתח

:הרעיון

.יכולה להיווצר הפרה כלפי מעלה או כלפי מטה, אחרי שינוי המפתח•

.לכן נתקן כלפי מעלה או כלפי מטה•

Heap-Change-Key(A, i, key)

1. A[i] ← key

2. Heapify-Down(A, i )

3. Heapify-Up(A, i )

 Θ(logn): סיבוכיות המקרה הגרוע

?האם ייתכן שאחרי שינוי המפתח ישנה הפרה גם מעלה וגם מטה  •

26

3. Heapify-Up(A, i )

הכנסה–פעולות על ערימות 

מספר הלימוד 1-6בעיה 

י הכנסת  "ע, ניתן לבנות ממנו ערימה בדרך שונה מזו שראינו, nבגודל  Aבהינתן מערך 

:האיברים לערימה בזה אחר זה

1הדגימו בניית ערימה בדרך זו על המערך  . א 2 3

Build-Heap’(A, n)

1. heapSize[A]← 1

2. for i← 2 to n

3. Heap-Insert(A,  A[i])

הדגימו בניית ערימה בדרך זו על המערך  . א

.Build-Heap -והשוו לערימה המתקבלת מ

?האם שיטה זו יעילה מבחינת זמן ריצה. ב

1 2 3

25

Heap-Sort(A, n)

1. Build-Heap(A)

2. for i← n downto 2

3. exchange A[1] ↔ A[i]

4. heapSize[A] ← heapSize[A] – 1

)sort-heap(מיון ערימה 
ערימה-שימוש נוסף של ערימות הוא האלגוריתם מיון

שלב בניית הערימה

שלב סידור האיברים
4. heapSize[A] ← heapSize[A] – 1

5. Heapify-Down(A, 1)

28

מיון ערימה

27
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)sort-heap(מיון ערימה 

1

1414

8 1010

4 7 9 3

2 1 1616

14 8 10 4 7 9 3 2 1 16

8 1010

4 7 9 3

2 1414 1616

1010

8 9

4 7 1 3

2 1414 1616

10 8 9 4 7 1 3 2 14 16

1 8 10 4 7 9 3 2 14 16

••••
••••
••••30

)sort-heap(מיון ערימה 

1

14 10

1616

1414 1010

8 7 9 3

2 4 1

16 14 10 8 7 9 3 2 4 1

):הערימה כבר נבנתה(הדגמת שלב סידור האיברים 

1414 1010

8 7 9 3

2 4 1616

1414

8 1010

4 7 9 3

2 1 1616

14 8 10 4 7 9 3 2 1 16

1 14 10 8 7 9 3 2 4 16

29

שאלות חזרה

מהי סיבוכיות  . וברשימה מקושרת ממוינת, ניתן לממש תור קדימויות ברשימה מקושרת. 1

?כל אחת מהפעולות של תור קדימויות בכל אחד מהמימושים האלו

< 23,17,14,6,13,10,1,5,7,12 >?האם המערך הבא הוא ערימת מקסימום.2

?האם מערך ממוין הוא ערימת מינימום.3

והאיבר השני הכי גדול נמצא  , 1נמצא באינדקס  המקסימליהאיבר , בערמת מקסימום.4

.איברים שונים זה מזהעם , 15נתונה ערמת מקסימום בגודל .  3או  2באינדקס 

? הכי גדול 3 -באילו אינדקסים יכול להימצא האיבר ה. א

?הכי גדול 4 -באילו אינדקסים יכול להימצא האיבר ה. ב

? nבאילו אינדקסים יכול להימצא המינימום בערימת מקסימום בגודל .5

.הניחו כי כל האיברים שונים זה מזה

?מהו זמן הריצה של חיפוש איבר נתון בערימה.6

.הראו באמצעות דוגמה שמיון ערימה איננו מיון יציב.7

32

Heap-Sort(A, n)

1. Build-Heap(A)

2. for i← n downto 2

3. exchange A[1] ↔ A[i]

4. heapSize[A] ← heapSize[A] – 1

5. Heapify-Down(A, 1)

)sort-heap(מיון ערימה 

:סיבוכיות המקרה הגרוע

Θ(n)

Θ(logk)    1≤k ≤ n-1

:תכונות מיון ערימה

.במקרה הגרוע Θ(nlogn)בזמן   nממיין מערך בגודל  -

)מעבר למערך הקלט(זיכרון נוסף  Θ(1)ודורש , )in-place(ממיין במקום  -

)ממומשת ללא רקורסיה Heapify-Down -שבתנאי (               

?האם מיון יציב -

:סיבוכיות המקרה הגרוע

)log()log()()!(log)()(log)(
1

1

nnnnnnnkn
n

k

ΘΘΘΘ====ΘΘΘΘ++++ΘΘΘΘ====ΘΘΘΘ++++ΘΘΘΘ====ΘΘΘΘ++++ΘΘΘΘ ∑∑∑∑
−−−−

====
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תרגילים

34

חזרהתשובות לשאלות 
):ודאו שאתם מבינים כיצד(ניתן לממש את הפעולות בסיבוכיות הבאה . 1

.מפר את תכונת הערימה כלפי בנו הימני 6המפתח . לא.2

רשימה מקושרת ממוינתרשימה מקושרת

CreateΘ(n)Θ(nlogn)

InsertΘ(1)Θ(n)

MaxΘ(n)Θ(1)

Del-MaxΘ(n)Θ(1)

Change-priorityΘ(1)Θ(n)

.כל צומת מקיים את תכונת ערימת המינימום. כן.3

)    2או  1עומק ( 7עד  2באינדקסים . א.4

)3עד  1עומק ( 15עד  2באינדקסים . ב

.nעד  n/2 +1כלומר באינדקסים  , המינימום חייב להיות עלה.5

ניתן להוכיח זאת למשל בעזרת  . חיפוש בערימה דורש במקרה הגרוע זמן ליניארי.6

.צמתים Θ(n)יש לעבור על , אם מחפשים את המינימום: התשובה לשאלה הקודמת

.’1 -ל 1לא שומר על הסדר היחסי בין  < ’1 ,1>למשל מיון ערימה על . 7
33

תרגילים נוספים

?על מערך הממוין בסדר הפוך Build-Heapמה זמן הריצה של .  1

, iאת הצומת באינדקס  nבגודל  Aהמוחקת מערמת מקסימום  Del(A, i)ממשו את הפעולה .  2

.Θ(logn)בסיבוכיות זמן      

:תארו מבנה נתונים המאפשר ביצוע הפעולות הבאות בסיבוכיות הנדרשת. 3

• Init(S)–בהינתן סדרת איברים , אתחול המבנהS  באורךm , בזמןO(m).

• Insert(x)–  הוספתx בזמן, למבנהO(logn)   )n הוא מספר האיברים הנוכחי.(

• Find-min–בזמן , החזרת המינימוםO(1). • Find-min–בזמן , החזרת המינימוםO(1).

• Find-max–בזמן , החזרת המקסימוםO(1).

• Del-min–בזמן , הוצאת המינימום מהמבנהO(logn).

• Del-max–בזמן , הוצאת המקסימום מהמבנהO(logn).

אנו . שמורים בקובץ) שכר, כתובת, שם(נתוני המרצים . מרצים nבמכללה מסוימת מלמדים  .  4

. המרצים שמרוויחים את השכר הגבוה ביותר mמעוניינים להדפיס את שמותיהם של  

:תנו פתרון יעיל תחת ההגבלות הבאות

.m=o(n)נתון . O(m): סיבוכיות הזיכרון הנוסף המותרת  -

36.מותר לעבור על נתוני הקובץ פעם אחת בלבד  -

תרגילים מומלצים מהספר

1-6בעיה 6פרק 

6.1-1

6.1-2

6.1-4

6.1-5

6.1-6

6.1-7

6.2-1

6.2-2

6.2-36.2-3

6.2-4

6.2-5

6.3-1

6.3-2

6.4-1

6.4-2

6.4-3

6.5-1

6.5-6

6.5-7

6.5-835
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2פתרון 

.ונתקן, iנעביר את העלה האחרון לאינדקס 

. נשים לב שתיתכן הפרה כלפי מעלה או מטה

Del(A, i)

1. n← heapSize[A]

2. A[i] ← A[n]

3. heapSize[A] ← heapSize[A] – 1

4.   Heapify-Down(A, i)

5.   Heapify-Up(A, i)

. נשים לב שתיתכן הפרה כלפי מעלה או מטה

?האם אתם יכולים לתת דוגמה לכל מקרה

38

  1פתרון 

. תסתיים בקריאה הראשונה Heapify-Downהשגרה , האיטרציות n/2 -בכל אחת מ

.אבל הקבוע החבוי בזמן הריצה הוא קטן יותר, Θ(n)זמן הריצה הוא עדיין 

37

Init(S) : איברי נעתיק אתS  נמצאים באותו אינדקס" תאומים"בשלב זה . נפרדיםמערכים לשני ,

.שלו כאינדקס שלו עצמו" תאום"לכן לכל איבר נאתחל את אינדקס ה

כל תזוזה של איבר  . פעם לערמת מינימום ופעם לערמת מקסימום Build-heapנריץ 

).לסיבוכיותתוספת של קבוע " (התאום"תגרור עדכון של האינדקס ששמור אצל אחיו 

.Θ(m)כ "סה.  עבור בניית הערמות  Θ(m)·2ההעתקה ועודעבור  Θ(m)·2: זמן

Find-min  /Find-max  :זמן. החזרת שורש הערמה המתאימה :Θ(1).

Insert(x) : נכניס אתx של איבר בערמה אחתבכל תזוזה , שוב. לכל אחת משתי הערמות , Insert(x) : נכניס אתx של איבר בערמה אחתבכל תזוזה , שוב. לכל אחת משתי הערמות ,

.בערמה השנייה בהתאם" התאום"האינדקס ששמור אצל אחיו נעדכן את 

.Θ(logn)כ "סה,  Θ(logn)כל הכנסה : זמן

Del-min : ונמחק גם אותו  " תאום"ובעזרת האינדקסים נגיע להמינימום שורש ערימת נמחק את

תתבצע  " תאום"ואילו מחיקת ה, כרגילמחיקת שורש תתבצע . המקסימוםמערימת 

.Del-min -סימטרי ל Del-maxמימוש . קודםכפי שראינו בתרגיל 

.Θ(logn)כ "סה, Θ(logn)כל מחיקה : זמן

.השנייההצומת התאום של שורש ערימה אחת הוא עלה בערימה : הערה
40

3פתרון 

. ערימת מינימום וערימת מקסימום: נשמור את האיברים בשתי ערמות בו זמנית

.שלו בערמה השנייה" תאום"גם את האינדקס של הנשמור איבר לכל 

1

53

8

64

ערימת מקסימום ערימת מינימום

8 4 63 1 5

39

87654321

513648

312654

87654321

648531

321645

element

index of “twin”

מימוש הפעולות -בשקף הבא 
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4פתרון 

.mנשתמש בערמת מינימום בגודל 

כאשר המפתח , ונאתחל ממנו ערמת מינימום, האיברים הראשונים בקובץ למערך mנעתיק את . 1

.והשם והכתובת הם נתונים נלווים, הוא השכר

: xולכל מרצה ,  m+1 -כעת נעבור על יתר המרצים בקובץ החל ב. 2

:אז נבצע, גבוה מזה שמופיע בשורש הערמה xאם שכרו של 

2.1  .Heap-Extract-Min

2.2  .Heap-Insert(x)

.לבסוף נדפיס את איברי הערמה. 3 .לבסוף נדפיס את איברי הערמה. 3

סיבוכיות

. Θ(m)כלומר , mאנו משתמשים בערימה שגודלה : זיכרון נוסף

.Θ(m) -רצים ב 3 -ו 1שלבים  -: זמן

.Θ(logm) -שכל אחת מורכבת במקרה הגרוע משתי פעולות ב, פעולות n-mמבצעים  2בשלב  -       

+ Θ(m): כ"סה       Θ((n-m)logm) = Θ(nlogm).

41?מה היה משתנה אילו רצינו להדפיס את השמות ממוינים לפי גובה השכר: שאלה

אמיר רובינשטיין © 52012. תורי קדימויות ומיון-ערימה



בתוכנית

בספר הלימוד 8פרק 

"?כמה מהר אפשר למיין"נענה על השאלה •

ונמצא חסם תחתון  , נלמד מהו חסם תחתון לבעיה

לבעיית המיון

:נכיר כמה מיונים ליניאריים• :נכיר כמה מיונים ליניאריים•

)counting sort(מיון מנייה •

)radix sort(מיון בסיס •

)bucket sort(מיון דלי •

2

נתוניםמבני 
ומבוא אלגוריתמים

6נושא 

מיונים ליניאריים, חסם תחתון לבעיית המיון
Lower bound to sorting, linear sorts

אמיר רובינשטיין

חסם תחתון למיון השוואות

:משפט

השוואות בין   Ω(nlogn)מבצע במקרה הגרוע  nכל אלגוריתם מיון השוואות על סדרה באורך 

.איברי הקלט

 (comparison sorting algorithm):אלגוריתם מיון השוואות

.השוואות בין איברי הקלטשבו החלטות על קביעת הסדר הממוין מבוססת רק על , מיון

:אפשר לבצע כל אחת מהבדיקות הבאות b -ו aבהינתן שני איברים 

4

:אפשר לבצע כל אחת מהבדיקות הבאות b -ו aבהינתן שני איברים 

a < b  ,   a ≤ b  ,   a = b  ,   a ≥ b  ,   a > b

ואף כלל לא (כמו פעולות חשבון על איברים , קביעת הסדר לא מתבססת על פעולות אחרות

).מניחים שהאיברים הם מספרים

.כל המיונים שראינו עד כה בקורס הם מיוני השוואות

. o(nlogn) -מיון השוואות לא יכול לרוץ ב: מסקנה

.לכן מיון ערימה ומיון מיזוג הם מיונים אופטימליים מבחינת סיבוכיות זמן במקרה הגרוע

?כמה מהר אפשר למיין

:תזכורת להגדרת בעיית המיון

.שמוגדר עליהם סדר (a1, a2, ..., an)סדרת איברים : קלט•

`a1` ≤ a2` ≤ ... ≤ an  -כך ש, של איברים אלו  (`a1` , a2` , ... , an)פרמוטציה : פלט•

:אלגוריתם מיון

.סדרת פעולות שמפיקה מכל קלט את הפלט הממוין: כלומר, פתרון לבעיית המיון•

..., Insertion-Sort ,Bubble-Sort ,Merge-Sort ,Heap-Sort ,Quick-Sort: למשל 

3

..., Insertion-Sort ,Bubble-Sort ,Merge-Sort ,Heap-Sort ,Quick-Sort: למשל 

?האם זה מקרה. o(nlogn) -ל לא רץ במקרה הגרוע ב"נשים לב שאף אחד מהנ•

?  o(nlogn)איברים בזמן  nהאם ידוע אלגוריתם שממיין : במילים אחרות  -   

?האם מישהו עשוי להמציא כזה אלגוריתם יום אחד–ואם לא   -   

?לא יכול לעשות זאת) ידוע או שטרם התגלה(אלגוריתם  אףאיך מוכיחים ש, ואם לא  -   
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מודל עץ ההחלטה -הוכחת החסם התחתון 
י מסלול ארוך ביותר מהשורש לעלה  "כמות ההשוואות שעורך אלגוריתם במקרה הגרוע מיוצגת ע

.העץ גובהי "כלומר ע, כלשהו

):h נסמנו(נמצא אם כן חסם תחתון לגובה העץ 

?איברים nכמה עלים לפחות יש בעץ החלטה עבור מיון של   •

2hלכל היותר ?hכמה עלים לכל היותר יש בעץ בינארי בגובה   •

!nלפחות 

6

 ≥  !nמספר העלים  2h  ≥ :ולכן

h   ≥   log2(n!):כלומר

=  h             :וקיבלנו Ω(nlogn)

ולכן , השוואות Ω(nlogn)עורך במקרה הגרוע  nמיון השוואות על קלט בגודל  כלבכך הוכחנו כי 

.Ω(nlogn)זמן הריצה שלו הוא 

ככל . עץ ההחלטה מתייחס אך ורק לפעולות ההשוואה בין איברי הקלט שעורך האלגוריתם: הערה

.'קידום אינדקסים בלולאות וכו, הנראה ישנן פעולות נוספות כגון החלפת איברים

מודל עץ ההחלטה -הוכחת החסם התחתון 
).decision trees(ניתן לתאר מיוני השוואות באופן מופשט באמצעות עצי החלטה 

.מתאים עץ החלטה אחד nולכל גודל קלט , לכל אלגוריתם מיון השוואות

:n=3 -הכנסה ו-עץ ההחלטה עבור מיון: דוגמה

מסלול שמתאים לקלט

1:2

2:3 1:3

≤

≤ ≤

>

>>

a3a2a1

739

5

1:3 2:3(1,2,3)

(1,3,2) (3,1,2)

(2,1,3)

(2,3,1) (3,2,1)

≤ ≤ >>

.ריצה של האלגוריתם מתחילה מהשורש ומסתיימת באחד העלים •

iכל צומת פנימי מסומן   • : j  ומייצג השוואה שהאלגוריתם עורך ביןai ו- aj  .

aiאם     ≤ aj אחרת ימינה, י פניה שמאלה בעץ"המשך ביצוע האלגוריתם מיוצג ע.

וכאשר מגיעים לעלה מתקיים  <π(1), π(2),…, π(n)>כל עלה מייצג תמורה של הקלט   •

aπ(1) ≤ aπ(2) ≤ … ≤ aπ(n)

.  ערים ומרחקים ביניהן nנתונות 

יש לחשב מסלול מעגלי קצר 

.ביותר שעובר בכל הערים

פערים אלגוריתמיים
בין החסם העליון הנמוך ביותר והחסם התחתון הגבוה  " פערים אלגוריתמיים"במקרים רבים ישנם 

. ביותר שידועים לבעיה מסוימת

).travelling salesman problem(בעיית הסוכן הנוסע : דוגמה

.המסלולים !(n-1)אפשר לעבור על כל 

O(n!)ריצתו שזמן  אלגוריתםלכן יש 
O(n!)

4

1
a b Held-Karp )1962( ,O(n22n)O(n22n)אלגוריתם 

8

?בעיית הסוכן הנוסע

Ω(n)
לכן כל  . צריך לעבור על כל הקלט

זמן Ω(n)אלגוריתם דורש 

3

5

2

1

1

a

c d

b Held-Karp )1962( ,O(n22n)O(n22n)אלגוריתם 

:  שאלה פתוחה

O(cn)האם קיים אלגוריתם שרץ בזמן 

? c<2עבור  

חסמים עליונים ותחתונים למיון השוואות

בעיית מיון השוואות

מיון מיזוג, מיון ערימה

מיון בועות

O(nlogn)

O(n2)

Θ(nlogn)

סיבוכיות הזמן  

הטבועה בבעיית  

מיון השוואות

7

שמיון השוואות דורש  הוכחה
Ω(nlogn) זמןΩ(nlogn)

לכן כל  . צריך לעבור על הקלט
זמן Ω(n)מיון דורש 

Ω(n)

...")לא יותר מאשר"ניתן לפתור אותה ב(לבעיה  חסם עליוןגילויו של אלגוריתם מספק הוכחת  •

יש לקחת ...") פחות מאשר"לא ניתן לפתור אותה ב(לבעיה  חסם תחתוןבהוכחת , לעומת זאת•

!).קיימים ושטרם נתגלו (בחשבון את כל האלגוריתמים שפותרים אותה 

הוכחנו
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מיונים ליניאריים

:שתחת הנחות מסוימות רצים בזמן ליניארי במקרה הגרוע, מיונים 3נכיר כעת 

מיון מנייה  •

מיון בסיס  •

מיון דלי  •

והם מבצעים על איברי הקלט פעולות נוספות מלבד , מיונים אלו אינם מיוני השוואות, כמובן

.לפיכך החסם התחתון שהוכחנו אינו חל עליהם. השוואות

10

.לפיכך החסם התחתון שהוכחנו אינו חל עליהם. השוואות

.  כבלים mמחשבים וביניהם  nנתונים 

מהי רשת הכבלים הקצרה ביותר 

?שמשאירה את כולם מחוברים

)m≥n-1(

פערים אלגוריתמיים
).minimum spanning tree(בעיית עץ פורש מינימום : דוגמה נוספת

O(m·α(m,n))** O(m·α(m,n))    1999משנת  אלגוריתם

O(mlogn)

O(mloglogn)O(mloglogn)   1975משנת  אלגוריתם  

Prim )1957 :(O(mlogn) אלגוריתם

* Kruskal )1956 :(O(mlogn) אלגוריתם

9

?בעיית עץ פורש מינימום

Ω(m)
לכן כל  . צריך לעבור על כל הקלט

זמן Ω(n+m)=Ω(m)אלגוריתם דורש 

=mואם , O(n2)רצה בזמן  Kruskalשל אלגוריתם  מסויימתגרסה *    Θ(n2) הוא יעיל יותר.

 ** α(m,n)  כמעט קבועה"פונקציה , ההפוכה אקרמןהיא פונקצית."

:  שאלה פתוחה

? O(m)האם קיים אלגוריתם שרץ בזמן 

1110987654321

34235421317

)Sort-Counting(מיון מנייה 

ייצור הפלט–' דשלב 

מערך הפלט

A C

B

9. for j ← n downto 1

10. do B[C[A[j]]] ← A[j]

11. C[A[j]] ← C[A[j]] – 1

10987654321

1111111110109742

1110987654321

3

12

Bמערך הפלט

מערך הפלט

A C

B

3

1110987654321

34235421317

10987654321

1111111110109642

1110987654321

43

10987654321

)Sort-Counting(מיון מנייה 

n(מערך הקלט  = 11( k(מערך העזר  = 10(

איפוס–' שלב א

A C

1. for i ← 1 to k

.[k…1]שמפתחותיו הם מספרים שלמים בתחום  nבגודל  Aמניח שהקלט הוא מערך   •

.kבגודל   Cובמערך עזר , אליו הוא כותב את הפלט nבגודל , Bמשתמש במערך   •

1110987654321

34235421317

10987654321

10987654321

0000000000

10987654321

1111111110109742

10987654321

0001012322

11

מנייה– ' שלב ב

צבירה–' שלב ג

C

C

1. for i ← 1 to k

2. do C[i] ← 0

3. for j ← 1 to n

4. do C[A[j]] ← C[A[j]] + 1

5. ►C[i] now contains the number of elements = i.

6. for i ← 2 to k

7. do C[i] ← C[i] + C[i–1]

8. ►C[i] now contains the number of elements ≤ i.

C
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)Sort-Counting(מיון מנייה 

.  Θ(n + k)רץ בזמן   •

.Θ(n)זמן הריצה הוא  k=O(n)כאשר    

.Θ(n + k)סיבוכיות זיכרון נוסף   •

!לא מבצע כלל השוואות בין איברי הקלט  •

Counting-Sort (A, B, k)

1. for i ← 1 to k

2. C[i] ← 0

3. for j ← 1 to n

4. C[A[j]] ← C[A[j]] + 1

5. ►C[i] now contains |{elements = i}|

6. for i ← 2 to k

7. C[i] ← C[i] + C[i–1]

8. ►C[i] now contains  |{elements ≤ i}|

14

!לא מבצע כלל השוואות בין איברי הקלט  •

?מדוע עוברים על הקלט בסדר הפוך, בשלב ייצור הפלט: שאלה  •

    

יודעים כמה פעמים מופיע (אפשר כבר לייצר את הפלט , )המנייה(' אחרי שלב ב: שאלה  •

?  מדוע לא עושים זאת). כל מספר

8. ►C[i] now contains  |{elements ≤ i}|

9. for j ← n downto 1

10. B[C[A[j]]] ← A[j]

11. C[A[j]] ← C[A[j]] – 1

1110987654321

34235421317

)Sort-Counting(מיון מנייה 

ייצור הפלט–' דשלב 

מערך הפלט

A C

B

9. for j ← n downto 1

10. do B[C[A[j]]] ← A[j]

11. C[A[j]] ← C[A[j]] – 1

10987654321

1111111110108642

1110987654321

432

1110987654321

7544333221113

מערך הפלט

A C

B

1110987654321

34235421317

10987654321

1111111110108632

1110987654321

4332

Bמערך הפלט

)Sort-Radix(מיון בסיס 

:שאלות

?מדוע נדרש בכל שלב מיון יציב•

?ולא להיפך MSD -אל ה LSD -מדוע למיין מה•

16

סיבוכיות זמן

. שלבים dישנם 

.Θ(n + b)סיבוכיות כל שלב תהיה , אם בכל שלב נשתמש במיון מנייה

.Θ(d(n + b)): כ"סה

.מיון בסיס רץ בזמן ליניארי b=O(n) -ו, קבוע dכאשר 

)Sort-Radix(מיון בסיס 

שמפתחותיו איברים הניתנים לייצוג כמספרים שלמים בני  nבגודל  Aמניח שהקלט הוא מערך •

d  ספרות בבסיסb כלשהו.

)A-Z(ב כלשהו "בסיס א, )A-F,0-9( הקסאדצימלי, )0-9(עשרוני , )0-1( בינריבסיס : למשל   

האלגוריתם

: ממיין בשלבים

15

: ממיין בשלבים

).MSD(ועד לספרה היותר משמעותית ) LSD(החל בספרה הפחות משמעותית  -

).למשל מיון מנייה(בכל שלב מפעיל מיון יציב  -

509

910

920

136

436

404

910

920

404

136

436

509

404

509

910

920

136

436

136

404

436

509

910

920
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)Sort-Bucket(מיון דלי 

.k -ל 1שמפתחותיו הם מספרים שלמים בין  nבגודל  Aמניח שהקלט הוא מערך •

הרעיון

)כל דלי הוא רשימה מקושרת" (דליים" k -המפתחות ל  nנפזר את : 1שלב 
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.נשרשר את הדליים: 2שלב 
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k=6

?איך אפשר לדאוג שהמיון יהיה יציב•

)צריך בשביל זה גם מצביע לסוף כל רשימה(הרשימות  סוףלהכניס איברים ל

1 1 1 42 5 5

)Sort-Radix(מיון בסיס 
קצת היסטוריה

.20 - של המאה ה 70 - ועד שנות ה 19 - מיון בסיס היה האלגוריתם ששימש את ממיינות הכרטיסים מסוף המאה ה

לטובת מפקד האוכלוסין  , 1890 - ב  Herman Hollerithאותו המציא, הקלט לממיינת כרטיסים היה כרטיס ניקוב

:האמריקני

כשבכל אחת מספר ערכים עבור ספרות ואותיות, מספר עמודות-

יכול להיות מנוקב או לא מנוקב" תא"כל -

17

.ומפזרת את הכרטיסים לתאים לפי התא המנוקב, ממיינת הכרטיסים היתה בודקת כל פעם עמודה אחת

:מיון לפי מספר עמודות נעשה בשיטת מיון בסיס

,  מהעמודה הפחות משמעותית, מיון חוזר לפי עמודות

.אל העמודה היותר משמעותית

Hollerith הפך ל 1924שבשנת , הקים עסק פרטי...IBM.

מיון דלי המורחב

שהם בעלי  (0,1]המורכב ממספרים ממשיים בתחום  nבגודל  Aמניח שהקלט הוא מערך •

.התפלגות אחידה בתחום זה

קטע נתון פרופורציונית לאורכו  -הסיכוי להופעת מספר בתוך תת: התפלגות אחידה-

.¼ הוא ] ½ , ¾ (קטע -הסיכוי להופעת קלט בתת, למשל

"  לנרמל"אפשר , כלשהם a<bעבור  (a, b]אם המספרים מתפלגים בצורה אחידה בקטע   -

∋ xעבור . אותם [a, b) נשתמש בנוסחה :(x–a)/(b–a).
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הרעיון

שכל אחד  , "דליים" n -המפתחות ל  nנפזר את -

.n/1קטע שגודלו -תת" מכסה"מהם 

)כל דלי הוא רשימה מקושרת(    

.ונשרשר את הדליים הממוינים, כל דלי נמיין-

0.79

0.23

0.26

0.64

0.89

[0,0.2)

[0.2,0.4)

[0.4,0.6)

[0.6,0.8)

[0.8,1)

A[1..5] B[0..4]

0.26 0.23

0.64

0.82

דלי ריק

0.79

דלי ריק

0

1
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)Sort-Bucket(מיון דלי 

סיבוכיות זמן

Bucket-Sort(A, n)

1. for i ← 1 to n

2. insert A[i] into list B[A[i] ]

3. concatenate the lists B[1], B[2], ..., B[n] together in order
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סיבוכיות זמן

).Θ(1) -הכנסה לרשימה ב( Θ(n)כ  "פיזור האיברים לדליים לוקח סה-

או, בלי מצביעים לסוף הרשימות  Θ(n+k)שרשור הרשימות לוקח -

        Θ(k)  עם מצביעים לסוף הרשימות

. Θ(n+k): כ"סה
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שאלות חזרה

במקרה הטוב אפשר . החסם התחתון למיון השוואות שהוכחנו מתייחס למקרה הגרוע.   1

.הראו אלגוריתם מיון השוואות שרץ בזמן ליניארי במקרה הטוב. o(nlogn)כמובן למיין בזמן 

יש  nצוין כי בעץ ההחלטה שמתאים לקלט בגודל , בהוכחת החסם התחתון למיון השוואות.  2

עלים בעץ החלטה ומתי זה   !n -נסו לחשוב מדוע עלולים להיות יותר מ. עלים !nלפחות 

.קורה

? nמהו גובה עץ ההחלטה של מיון בועות עבור קלט בגודל , Θבמונחים של .  3

?ושל מיון ערימה

?)ומהו המקרה הגרוע(מהי סיבוכיות הזמן במקרה הגרוע של מיון דלי המורחב .  4

?איך ממיינים בזמן ליניארי מערך של אותיות באנגלית.  5

יודעים כמה פעמים מופיע (אפשר כבר לייצר את הפלט , )המנייה(' אחרי שלב ב, במיון מנייה. 6

)התשובה בשקפים(? מדוע לא עושים זאת). כל מספר
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מיון דלי המורחב

Bucket-Sort(A, n)

1. for i ← 1 to n

2. insert A[i] into list B[ nA[i]  ]

3. for i ← 0 to n–1

4. sort list B[i] using (e.g.) insertion sort

5. concatenate the lists B[0], B[1], ..., B[n–1] together in order
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,  למצוא מספר קבוע של מפתחות בכל דלי מצפיםאנו , מכיוון שהתפלגות המפתחות אחידה

.זמן  Θ(1)ולכן מיון כל דלי ידרוש 

. Θ(n)סיבוכיות הזמן הממוצעת של מיון דלי המורחב היא

)146-147עמודים , הוכחה בספר הלימוד(

תרגילים

24

חזרהתשובות לשאלות 
אחרת יפעיל את מיון , פשוט יחזיר אותו, ואם כן, האלגוריתם יבדוק אם המערך ממוין.  1

):למשל(ערימה 

.גם מיון הכנסה רץ בזמן ליניארי במקרה הטוב

.אז ישנה השוואה מיותרת שמבצע האלגוריתם, עלים !n -אם יש יותר מ.  2

. וזהו גובה עץ ההחלטה המתאים, השוואות Θ(n2)מיון בועות מבצע במקרה הגרוע .  3

Linear-Best-Case-Sort(A, n)

1. for i � 1 to n-1

2. if A[i] > A[i+1]

3. return Heap-Sort(A, n)

Θ(nמיון בועות מבצע במקרה הגרוע .  3 . וזהו גובה עץ ההחלטה המתאים, השוואות (

.וזהו גובה עץ ההחלטה המתאים, השוואות Θ(nlogn)מיון ערימה מבצע במקרה הגרוע 

.     איברים nכלומר נוצר דלי אחד עם  , כל האיברים נכנסים לאותו דלי, במקרה הגרוע.  4
אם  , Θ(nlogn) -אפשר כמובן לשפר ל( Θ(n2)מיונו של דלי זה באמצעות מיון הכנסה לוקח 

).במיון ערימהנשתמש 

.26 -ל 1י מספר בין "כאשר כל אות מיוצגת ע, מיון מנייה למשל יעבוד בזמן ליניארי.  5
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תרגילים נוספים

.השוואות 7לפחות ) במקרה הגרוע(חייב לבצע  5הוכיחו שכל אלגוריתם מיון השוואות הממיין מערך באורך . א.  1

במקרה הגרוע ובמקרה  , 5כמה השוואות מבצעים אלגוריתמי ההשוואות שהכרנו בקורס על מערך באורך . ב     

?הטוב

.5השוואות במקרה הגרוע על מערך באורך  7אלגוריתם מיון השוואות המבצע  כיתבו: אתגר. ג      

מצא , פרופסור כלשהו במחלקה כלשהי במכללה כלשהי בצפון הארץ טוען שלאחר שנות מחקר רבות.2

.ומדפיס את איבריה ממוינים, איברים nאלגוריתם ליניארי שמקבל ערימה בת 

אם לא  . הראו אלגוריתם כמו זה שמציע הפרופסור–אם כן ? האם הייתם נותנים לפרופסור ללמד מבני נתונים

26

אם לא  . הראו אלגוריתם כמו זה שמציע הפרופסור–אם כן ? האם הייתם נותנים לפרופסור ללמד מבני נתונים

.הוכיחו כי טענתו לא יכולה להיות נכונה–

aiהמקיימת  a1,a2,...,anהוא סדרת תווים  nבאורך ) Palindrome( פלינדרום. 3 = aj לכלi = n-j+1                  ,

1עבור  ≤ i, j ≤ n.

האם  . וידוע שכל מספר מופיע כמות זוגית של פעמים, 3n -ל 1של מספרים שלמים בין  nנתונה סדרה באורך 

? o(nlogn)בזמן ריצה , שמכיל את אותם מספרים בדיוק, nניתן להפוך את הסדרה הנתונה לפלינדרום באורך 

.הראו כיצד או הוכיחו כי לא ניתן

תרגילים מומלצים מהספר

8פרק 

8.1-1

8.1-4

8.2-3

8.2-4

8.3-2

8.3-4

8.4-2

8-2בעיה 8-2בעיה 

8-3בעיה 

8-4בעיה 
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1פתרון 

.log2(n!)הוא לפחות   nהוכחנו כי גובה עץ החלטה של מיון השוואות על מערך באורך . א

≅ h ≥ log2(5!) :ונקבל n=5נציב  6.9

.7ל הוא לפחות "לכן גובה של עץ החלטה כנ, גובה הוא מספר שלם

זהו גם מספר , מכיוון שגובה עץ ההחלטה מייצג את המסלול הארוך ביותר מהשורש לעלה

.ההשוואות במקרה הגרוע שיבצע האלגוריתם

מקרה טובמקרה גרועמיון.ב

28

104מיון הכנסה

85מיון מיזוג

106מיון מהיר

129מיון ערימה

תרגילים נוספים

.הציעו דרך יעילה למיינם. [n2-1 ,0]מספרים שלמים בתחום  nנתונים .  4

?nבן שתי ספרות בבסיס  המקסימלימהו המספר : רמז

הפרבולי הוקטורבעיית .5

וצריך לסדר מחדש את  ) אין חסם על גודלם(של שלמים שונים  nנתון מערך  בגודל  הפרבולי הוקטורבבעיית 

:איברי המערך כך שיתקיים

i >1לכל  • ≤ n/2  מתקייםA[i] ≥ A[i-1]

≥ n/2+1לכל  • i < n  מתקייםA[i] ≥ A[i+1]

27

≥ n/2+1לכל  • i < n  מתקייםA[i] ≥ A[i+1]

.  פרבוליל נקרא וקטור "מערך שמסודר באופן הנ

< 6 ,8 ,9 ,12 ,4 ,3 >:פרבוליהמערך הבא הינו וקטור , לדוגמה

.הפרבולי הוקטורהזמן הדרושה לפתרון בעיית  לסיבוכיות) Ωבמונחים של (תנו חסם תחתון . א

  הוקטורלפתרון בעיית ) מקוםוהן מבחינת סיבוכיות  זמןהן מבחינת סיבוכיות (הציגו אלגוריתם אופטימלי . ב

.הפרבולי
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4פתרון 

:נבחן כמה אסטרטגיות

.Ω(nlogn)מיון מבוסס השוואות ייקח 1)

(2Counting Sort  ייקחO(n+k) = O(n+n2 ) = O(n2 ) .

.ספרות לכל היותר 2כך כל מספר יהיה בעל . nנעביר כל מספר לבסיס  -3)

)בהנחה שחלוקה ושארית רצות בזמן קבוע( O(n)סיבוכיות •

.על המספרים Radix-Sortכעת נפעיל  -

30

.על המספרים Radix-Sortכעת נפעיל  -

.O(d·(n+b)) = O(2(n+n)) = O(n)סיבוכיות  •

).?מדוע–והוא אופטימלי מבחינת סדר גודל (העדיף הפתרון השלישי הוא 

2פתרון 

.טענתו של הפרופסור אינה נכונה

שמקבל ערימה ומדפיס את איבריה ממוינים בזמן  , Algנקרא לו , נניח בשלילה שקיים אלגוריתם

.ליניארי בגודל הערימה

נבנה מהמערך ערימה בזמן ליניארי  : מהנחה זו נובע שניתן למיין כל מערך בזמן ליניארי

.ל עם הערימה שבנינו כקלט"הנ Algואז נקרא לאלגוריתם , Build-Heapבאמצעות 

.זו כמובן סתירה לחסם התחתון שלמדנו לבעיית המיון

29

3פתרון 

. Θ(n+k) = Θ(n+3n) = Θ(n)על הסדרה הנתונה ירוץ בזמן ) או מיון דלי(מיון מנייה 

ונמקם איבר בעל אינדקס זוגי במקום הפנוי הבא , נבצע מעבר אחד על הסדרה, אחרי המיון

.זוגי במקום הפנוי הבא מהסוף-ואיבר בעל אינדקס אי, מההתחלה

5פתרון 

.Ω(nlogn)נוכיח כי החסם התחתון לבעיה הוא .א

ורץ  בזמן , פרבולי לוקטור nכי קיים אלגוריתם שהופך מערך נתון בגודל , נניח בשלילה

o(nlogn) )o נקרא לאלגוריתם זה  ). קטנהPV.

: o(nlogn)שרץ בזמן , נראה כעת שמהנחת השלילה נובע שקיים אלגוריתם מיון

:)n בגודל Aמקבל מערך (אלגוריתם המיון 

פרבולינוצר וקטור  //Aעל המערך  PVהרץ את . 1

31

כעת כל מחצית ממוינת //Aהפוך את סדר האיברים בחצי השני של . 2

ממוין Aכעת  //.Aמזג את שני החצאים של . 3

o(nlogn) + Θ(n) + Θ(n) = o(nlogn)אלגוריתם מיון זה רץ בזמן  

.לכן ההנחה בשלילה שגויה. וזו כמובן סתירה לחסם התחתון למיון השוואות שלמדנו

.כ הפיכת סדר האיברים בחצי המערך השמאלי"ואח, מיון ערמה .ב

. Θ(1)ואילו סיבוכיות המקום הנוסף היא,  Θ(nlogn)סיבוכיות הזמן היא
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בתוכנית

בספר הלימוד 9פרק 

נגדיר את בעיית הבחירה•

:נכיר פתרונות יעילים לבעיית הבחירה•

Random-Selectהאלגוריתם •

Selectהאלגוריתם •

2

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

7נושא 

בעיית הבחירה
Selection problem

אמיר רובינשטיין

בעיית הבחירה

?iלכל ליניארי האם קיים פתרון  •

?לינאריהאם ניתן למצוא את החציון בזמן , למשל 

.בגודלו          -היוגדר כאיבר ) median( חציון   

:נציג כעת שני אלגוריתמים

� Random-Select  אבל לא במקרה הגרוע בממוצעשפותר את הבעיה בזמן ליניארי

 2

1+n

4

� Random-Select  אבל לא במקרה הגרוע בממוצעשפותר את הבעיה בזמן ליניארי

.זהו אלגוריתם רקורסיבי אקראי

�  Select  אבל הוא מסובך( במקרה הגרועשפותר את הבעיה בזמן ליניארי(...

.זהו אלגוריתם רקורסיבי דטרמיניסטי

בעיית הבחירה
הבעיההגדרת 

i ≥ 1ואינדקס  , איברים nקבוצה בת : קלט ≤ n.

.הממויןבסדר  i -במקום ה* האיבר: כלומר, הכי קטן i -האיבר ה: פלט

):אלגוריתמים הפותרים אותה( לבעיהפתרונות 

.Ω(nlogn)בזמן , iמיון והחזרת האיבר באינדקס  •

Minimum(A)   ►A)מינימום( i=1:עבורליניארי קיים פתרון בזמן  • is array

?איברהאיבר או * 

3

i=n )מקסימום(

.קבוע kכאשר    k-n=iאו     k=iולמעשה גם עבור  

? 4כמה פעמים בממוצע מתבצעת שורה : שאלה

k/1הוא  A[1..k]יהיה המינימום של  A[k]הסיכוי שהאיבר : תשובה

הוא 4של מספר הכניסות לשורה  התוחלותסכום             

Minimum(A)   ►A is array

1. min← A[1]

2. for i← 2 to length[A]

3. if A[i] < min

4. min← A[i]

5. return  A[min]

1 1 1

2 3
... 1 Θ(log )

nn
H n+ + + = − =+ + + = − =+ + + = − =+ + + = − =
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Select-Random

50 30 20 25 10 15 18 77 5 20 88 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

q

20 25 10 15 18 5 20 26 30 50 88 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

הדגמה

4 -מחפשים את האיבר ה

. 26נניח שהציר שנבחר אקראית הוא 

:תוצאת החלוקה

.בשמאל 4 -מחפשים את האיבר ה

.15נניח שהציר הוא 

6

20 25 10 15 18 5 20
1 2 3 4 5 6 7

.15נניח שהציר הוא 

q

10 5 15 20 18 25 20
1 2 3 4 5 6 7

:תוצאת החלוקה

.בימין 4-3= 1 -מחפשים את האיבר ה

1820נניח שהציר הוא  18 25 20
4 5 6 7

q

18 20 25 20
4 5 6 7

:תוצאת החלוקה

.18עוצרים ומחזירים את 

Random-Select (A, p, r, i)

1. if  p = r

2. return  A[p]

3. q← Random-Partition (A, p, r)

4. k← q–p+1

5.   if i = k

6.      return  A[q]

7. else if  i < k

8. return Random-Select (A, p, q−1, i)

Select-Random

8. return Random-Select (A, p, q−1, i)

9. else return Random-Select (A, q+1, r, i–k)

5

.של המערך) עם ציר שנבחר אקראית(האלגוריתם מבצע חלוקה 

;אז סיימנו, iהוא בדיוק , כולל הציר, בחלק השמאלי kומספר האיברים , "יש מזל"אם  -

iאם , אחרת - < k אז ממשיכים לחפש את האיבר ה- i בצד שמאל  ;

.בצד ימין i–k)(-ממשיכים לחפש את האיבר ה, אחרת -

>x>xx≤x≤x≤x≤x≤x

qp r

k← q–p+1

מציאת חציון - מקרה פרטי 

?בסיבוכיות זמן ליניארית בממוצע nכיצד נמצא חציון של מערך בגודל : שאלה

Random-Select(A, 1, n,           )  -נקרא ל: תשובה 2

1+n

8

Select-Random
ניתוח זמנים

T(n) = Θ(n) חלוקה אחת ואחריה עוצרים: מקרה טוב

.והמשך הרקורסיה עם החלק הגדול, בכל שלב n-1:0חלוקה ביחס : מקרה גרוע

 T(n) = T(n-1) + Θ(n) = Θ(n2)

Θ(n): )הוכחה בספר הלימוד(ממוצע 

7

Θ(n): )הוכחה בספר הלימוד(ממוצע 

.אך לא במקרה הגרוע, מצאנו לבעיית הבחירה פתרון ליניארי בממוצע, לסיכום
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:מעתיקים את החציונים למערך

Select

A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

הרעיון

):י מיונה"למשל ע(ומוצאים חציון של כל חמישייה , מחלקים לחמישיות

B x :מעתיקים את החציונים למערך

.Aהוא איבר ציר טוב לחלוקת ) Bהחציון של (ממציאי השיטה הוכיחו כי החציון של החציונים הללו 

?האם אתם מכירים שיטה יעילה למציאת חציון

.  Aהוא הציר לחלוקה של ) xמסומן (חציון החציונים שמצאנו 

.Random-Selectההמשך כמו 
10

B
1 2 3 4 5 6 7 8

x

.Select(B,1,8,4)  -יש לקרוא ל, ובדוגמה זו!  Select -קריאה רקורסיבית ל

:במאמר, 1973הרעיון לשיפור הוצע בשנת 

• M. Blum, R.W. Floyd, V. Pratt, R. Rivest and R. Tarjan, "Time bounds for selection," 

J. Comput. System Sci. 7 (1973) 448-461.

.צריך לדאוג שהחלוקות יהיו מאוזנות יחסית, כדי לשפר את זמן הריצה: הרעיון

.בערך 3:7לכל הגרוע ביחס , אבל כפי שנראה, 1:1לא בהכרח ביחס   -            

.שיבטיח זאת, יותר" חכם"נראה שיטה לבחור את איבר הציר באופן   -            

Select

9

.  שמקבלת איבר ציר ומחלקת לפיו, נשתמש בגרסה שונה מעט של חלוקה  -            

.Partition-With-Pivotנקרא לגרסה זו  

:רעיון בחירת הציר

.שיטת חציון החציונים

Select

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 50 30 20 25 10 15 18 77 5 20 88 26

הדגמה

.4 -מחפשים את האיבר ה

B 25 18 26

:המערך המקורי

:מערך החציונים

n=12

n/5 =3

12

. B  ≥5כיוון שגודלו של , )ובלי רקורסיה(י מיון "מציאת חציון החציונים מתבצעת ישירות ע

Partition-With-Pivot  שלA  סביבx=25:

Select(A,1,6,4):              בצד שמאל 4 -וממשיכים לחפש את האיבר ה

A 20 10 15 18 5 20 25 77 30 50 88 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Select (A, p, r, i)

1. if  p = r

2. return A[p]

3.   x← Choose-Pivot (A, p, r)

4. q← Partition-With-Pivot (A, p, r, x)

5. k← q–p+1

6.   if i = k

7.        return  A[q]

8. else if  i < k

Select
:האלגוריתם

8. else if  i < k

9. return  Select (A, p, q−1, i)

10. else return  Select (A, q+1, r, i–k)

11

)r, p, APivot (-Choose

.  י מיון כל קבוצה"למשל ע) ועוד אולי השארית בסוף(נמצא את החציון של כל חמישיית איברים רצופים 1.

).n/5גודלו  ( Bנעתיק חציונים אלו למערך עזר 

.Bעל  Selectי הפעלת "נעשה זאת ע. )חציון החציונים( Bנמצא ונחזיר את החציון של .2
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Select–ניתוח זמנים

- 3n/10לפחות   A -באופן דומה מראים שיש ב .x< איברים  6

- 3n/10בחלק הקטן לפחות  , גם בחלוקה הגרועה ביותר, במילים אחרות איברים   6

.איברים 7n/10 + 6ובחלק הגדול לכל היותר  

7n/10 + 6 3n/10 - 6  

14

3n/10 - 6  7n/10 + 6 

כחציון החציונים מבטיחה שהחלוקה הגרועה ביותר   xשל " חכמה"כלומר הבחירה ה-

.בערך 3:7האפשרית היא ביחס של 

מציאת  , חלוקת המערך לחמישיות: דורשת זמן xמציאתו של  -ששילמנו " מחיר"ה-

.וקריאה רקורסיבית, חציונים

או

Select–ניתוח זמנים
ניתוח זמנים במקרה הגרוע

.נניח לשם פשטות שכל האיברים שונים זה מזה

משמאל לימין  , לצורך הבהירות נסדר את החמישיות באיור הבא לפי גודל החציון שלהן

): ממוינת מלמעלה למטה חמישיהכל (

x≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

≤
≤

≤

≤

 x>איברים  3

13

.x> איברים  3יש בדיוק  xבכל חמישייה שהחציון שלה גדול מהציר  –

. x> מחציתם , הוא החציון של חציוני החמישיות x -מכיוון ש? כמה חמישיות כאלו יש–

.עצמו xהכוללת את  והחמישיה, )אם ישנה(איברים  5 -נוריד מזה את הקבוצה בעלת פחות מ

-n/5/2)3לפחות    A -מכאן שיש ב – 2) ≥ 3n/10 - .לפחות 30% -כלומר כ, x> איברים     6

≤

 x>איברים  3

בכל קבוצה 

n/5/2לפחות    - 2

x  חמישיות עם חציון<

Select–סיבוכיות זיכרון
?Selectומהי סיבוכיות הזיכרון הנוסף של 

:מתבטאות ב Selectדרישות הזיכרון הנוסף של 

הקצאת מערכי החציונים -

עומק מחסנית הרקורסיה -

לעומת הקצאת מערכי   אסימפטוטיתולכן זניח ) ?מדוע( לוגריתמיעומק מחסנית הרקורסיה הוא 

*.בגודל הקלט ליניארישגודלם , החציונים

16

*.בגודל הקלט ליניארישגודלם , החציונים

:היא אם כן nעבור קלט בגודל  Selectנוסחת הנסיגה המתארת את סיבוכיות הזיכרון של 

S(n) = max{S( n/5 ) , S(7n/10 + 6)}  + n/5

=  S(7n/10 + 6)  + n/5

� S(n) = Θ(n)

שאלה*

?כיצד אפשר לוותר על הקצאת מערכי החציונים

?מה סיבוכיות הזיכרון הנוסף עם שיפור כזה

Select–ניתוח זמנים
):ChoosePivot(חישוב עלות מציאת חציון החציונים 

).?מדוע(זמן  Θ(1)מציאת חציון של כל חמישייה דורשת  -

.זמן Θ(n)חציונים דורשת אם כן  n/5כ מציאת "סה 

. n/5על מערך בגודל  Select -לאחר מכן ישנה קריאה רקורסיבית ל -

:במקרה הגרוע היא אם כן Selectהנוסחה שמתארת את זמן הריצה הכולל של 

15

T(n) = T( n/5 ) + T(7n/10 + 6) + Θ(n)

חלוקה  + מציאת החציונים 

=T(n) -ניתן להוכיח בשיטת ההצבה ש Θ(n) )159עמוד , פרטים בספר הלימוד(

:י הזנחת קבועים וערכי תקרה"ניתן גם לראות זאת ע

T(n) = T(n/5) + T(7n/10) + Θ(n)

.אלגוריתם ליניארי במקרה הגרוע לפתרון בעיית הבחירהכלומר כעת בידינו 

 α β+ < 1
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מספר הלימוד 3-9.3תרגיל 

 Θ(nlogn)יהיה  nכך שזמן הריצה שלו על מערך בגודל , כיצד ניתן לשפר את מיון מהיר

?במקרה הגרוע

מיון מהיר הדטרמיניסטי

:  פתרון

,  המערך הרלוונטי-הוא ייבחר כחציון של תת, בכל שלב שבו צריך לבחור איבר ציר לחלוקה

.Select -באמצעות קריאה ל

18

T(n) = 2T(n/2) + Θ(n) = Θ(nlogn) 

Select + Partition

מציאת חציון - מקרה פרטי 

?בסיבוכיות זמן ליניארית nכיצד נמצא חציון של מערך בגודל : שאלה

 Select(A, 1, n,           ) -נקרא ל: תשובה

. אבל הקבועים החבויים בה הם גדולים למדיי, אמנם סיבוכיות הזמן היא ליניארית: הערה

או אפילו למיין ולהחזיר , Random-Select -לפעמים עדיף להשתמש ב, מבחינה מעשית, לכן

.את האיבר האמצעי

 2

1+n

17

.את האיבר האמצעי

חזרהתשובות לשאלות 

.Select (A, 1, n, n): מקסימום. Select(A, 1, n, 1): מינימום.  1

ניתן  , אבל כפי שראינו. n -זמן הריצה בשני המקרים הוא ליניארי ב, מבחינה תיאורטית     

גם זה . י מעבר פשוט על המערך"ע, Select -למצוא מינימום ומקסימום גם ללא שימוש ב

.לכן מבחינה מעשית הוא עדיף. אבל עם קבועים קטנים בהרבה, פתרן ליניארי

אפשר פשוט להחזיר את  , )או קבוע אחר כלשהו 5למשל (עבור מערך בגודל קטן מספיק .  2

).י מיון"ע(החציון שלו 

. Select -ולכן מציאת החציון שלו תגרור קריאה נוספת ל, 7יהיה בגודל  Bמערך החציונים .3

B וייווצר מערך חציונים נוסף , יחולק לחמישיותC  החציון . 2בגודלx’  שלC  יוחזר ללא B וייווצר מערך חציונים נוסף , יחולק לחמישיותC  החציון . 2בגודלx’  שלC  יוחזר ללא

ימשיך  Bכעת החיפוש אחר החציון של . Bוישמש לחלוקה של , Select -קריאות נוספות ל

רק לאחר מציאת החציון  ). או במקרה הטוב יסתיים מייד(בחלק שמאל או ימין של החלוקה 

x  שלB  הוא יוחזר וישמש לחלוקה שלA , ואחרי חלוקתA נמשיך לחפש את האיבר ה- i 

).או במקרה הטוב נסיים מייד(בצד שמאל או ימין של החלוקה  Aשל 

.Partition -ואז פשוט קוראים ל, לבין האיבר במקום האחרון xמחליפים בין .4

20

שאלות חזרה

? ואת המקסימום? Select -כיצד ניתן למצוא את המינימום של מערך באמצעות קריאה ל. 1

?האם דרך זו יעילה מבחינה תיאורטית ומבחינה מעשית

מה עושה ?  Select -לא צריכה לקרוא שוב ל Choose-Pivotעבור אילו גדלים של מערכים  .2

Choose-Pivot  במקרה זה?

.31בגודל  Aעל מערך  Selectנסו לעקוב אחר מהלך הקריאות הרקורסיביות של .3

?כיצד". רגילה"ה Partition -י קריאה ל"אפשר לממש ע Partition-With-Pivotאת  .4

19
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תרגילים מומלצים מהספר
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9.3-8

9.3-9

9-1בעיה 

'ג-'א 9-2בעיה 

22

תרגילים

21

1פתרון 

ניסיון ראשון

.Θ(n)–איברים רצופים זהים  n/2ומעבר על המערך כדי לבדוק האם יש , Ω(nlogn) -מיון כלשהו 

).תלוי בבחירת המיוןהחסם ההדוק ( Ω(nlogn): כ"סה

ניסיון שניניסיון שני

. אז הוא החציון, נשים לב שאם קיים איבר רוב

אם . ואז נעבור על המערך ונספור כמה פעמים מופיע בו החציון, את החציון SELECTנמצא בעזרת 

.אחרת נודיע שאין איבר רוב. פעמים נחזיר אותו n/2 -הוא מופיע יותר מ

Θ(n): סיבוכיות

24

תרגילים נוספים

.פעמים n/2 -כאיבר שמופיע יותר מ nבמערך בגודל  איבר רובנגדיר .  1

ואחרת מודיע שלא קיים  , אם קיים כזה, רובאיבר מוצא  nשבהינתן מערך בגודל , אלגוריתםהציעו 

.איבר רוב

.של איברים כלשהם nבגודל  Aנתון מערך .  2

בזמן ליניארי במקרה , הראו אלגוריתם להדפסת         האיברים הקטנים במערך בסדר ממוין. א

.o(n)נמקו מדוע לא ניתן לפתור את הבעיה בזמן . הגרוע

 n

.o(nlogn)בזמן , האיברים הקטנים במערך בסדר ממוין n/10הוכיחו כי לא ניתן להדפיס את  . ב

.מספרים שונים זה מזה כלשהם mנתון מערך ובו .  3

:תוך עמידה בדרישות סיבוכיות הזמן, הציעו מבנה נתונים לביצוע הפעולות הבאות     

•Init אתחול מבנה הנתונים ב- O(m).

•Insert(x)  הוספתx למבנה ב- O(logn)  ,n מספר האיברים במבנה בעת ביצוע הפעולה.

• Find-Midהדפסת ערך החציון ב- O(1).

• Del-Midהוצאת החציון מהמבנה ב- O(logn).

  

כ הסבירו כיצד מתבצעת כל פעולה ומדוע              "ואח, תארו תחילה מה מכיל המימוש שלכם

23.היא עומדת בדרישות הסיבוכיות
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3פתרון 

 Sמקסימום ערימת Lמינימום ערימת :מבנה הנתונים

הקטניםהאיברים  n/2של הגדוליםהאיברים  n/2של 

       LS

:מימוש הפעולות

9

15

2 3

12

1613

14

26

:מימוש הפעולות

Init – נפעיל אתSelect  נבנה את שתי הערימות  , כעת). כולל חלוקת האיברים סביבו(למציאת החציון

.  Build-Heap - בעזרת שתי קריאות ל, ל משני חצאי המערך"הנ

= Θ(m) + 2·Θ(m/2): זמן Θ(m).

Find-Mid–  נחזיר את ערך השורש שלS ) כלומר אתS[1] .(זמן :Θ(1).

Insert(x)– אםx ≤ S[1] ,נכניס אותו ל - S ,אחרת ל - L .כעת:

.L -אותו ל) Heap-Insert(ונכניס  Sשל  את השורש ) Extract-Max(נמחק   L|=|S|-2|אם 

.S - ונכניס אותו ל Lנמחק את השורש של   L|=|S| +1|אחרת אם 

Del-Mid – של  את השורש נמחקS . אם|L|=|S| +1  נפעל כמתואר לעיל.

Θ(3log(n/2)) = Θ(logn): הפעולות האחרונות במקרה הגרועשתי : זמן

2פתרון 

Select(A, 1, n,         ):בגודלו          -למציאת האיבר ה Selectנפעיל את .   א

.  ממוקמים בשמאל המערך Aכעת          האיברים הקטנים של 

. נמיין אותם בעזרת מיון בועות למשל

:סיבוכיות הזמן היא

.o(n)איברי המערך לכן לא ניתן לפתור את הבעיה בזמן  nחייבים לעבור על כל 

 n n

 n

  )()()(
2

nnn Θ=Θ+Θ

שמדפיס את עשירית  , Algנקרא לו , כלומר קיים אלגוריתם. נניח בשלילה שניתן לעשות זאת.ב

.  האיברים הקטנים של מערך נתון בסדר ממוין

):וזו כמובן סתירה לחסם התחתון למיון( o(nlogn)בזמן  nאז ניתן גם למיין כל מערך מאורך 

אפשר למצוא תחילה את  , מעשית" (אינסוף"פעמים  9nנוסיף לו מימין , בהינתן מערך הקלט-

.Θ(n)שלב זה רץ בזמן ). איברים ששווים למקסימום ועוד אחד 9nולהוסיף , המקסימום

.ונקבל את איברי המערך המקורי ממוינים, "מוגדל"המערך העל  Algכעת נקרא לאלגוריתם -

25.לא עובדת כאן' שימו לב שלא מספיק להראות שהדרך מסעיף א
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בתוכנית

בספר הלימוד 12פרק 

"מילון" ADT -נכיר את ה•

,  למימוש מילון" עץ חיפוש בינארי"נכיר את מבנה הנתונים  •

ועוד כמה תכונות ואלגוריתמים שימושיים בעצים

2

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

8נושא 

עצי חיפוש בינאריים
Binary search trees

אמיר רובינשטיין

מבני נתונים למילון

לפחות אחת מהפעולות  , במימוש של מילון בכל אחד ממבני הנתונים שלמדנו עד כה•

.תתבצע בזמן ליניארי במספר האיברים

.עץ חיפוש בינאריבאמצעות מבנה הנתונים , נראה כעת מימוש אפשרי למילון•

.Θ(logn)כל הפעולות יבוצעו בסיבוכיות של  ממוצעב

4

.Θ(logn)כל הפעולות יבוצעו בסיבוכיות של  ממוצעב

שמבטיח סיבוכיות   - AVLעצי  -בשיעור הבא נראה שיכלול של עצי חיפוש בינאריים •

.גם במקרה הגרוע Θ(logn)של 

)dictionary(מילון 
:י פעולות הבאות"המוגדר ע ADTהוא  מילון

•Insert(S, x) –  הכנסת האיבר אליו מצביעx  למבנהS

•Delete(S, x) –  מחיקת האיבר אליו מצביעx  מהמבנהS

•Search(S, k)– חיפוש איבר שמפתחוk אם קיים ב, והחזרתו- S

:כמו, ולפעמים גם פעולות חיפוש נוספות

•Minimum(S)– מינימליהחזרת איבר בעל מפתח

3

•Minimum(S)– מינימליהחזרת איבר בעל מפתח

•Maximum(S) – מקסימליהחזרת איבר בעל המפתח

•Successor(S, x) – של  עוקבהחזרתx ב- S ) שגדול מזה של  מינימליאיבר בעל מפתחx(

•Predecessor(S, x)– של  קודםהחזרתx ב- S ) שקטן מזה של  מקסימליאיבר בעל מפתחx(

.הפעולות האחרונות מניחות שיש סדר על מפתחות האיברים 4

)?למשל(למילון שימושים רבים ומגוונים 

אמיר רובינשטיין © 82012. עצי חיפוש בינאריים



גובה של עץ בינארי

.h -ואת גובהו ב, n -נסמן את מספר הצמתים בעץ בינארי ב

?n -כתלות ב, של עץ בינארי המקסימליומהו הגובה  המינימלימהו הגובה 

"זג-זיג"שרשרת או : מקסימלי
h = n-1 = Θ(n)

6

שלם) כמעט(עץ : מינימלי

h = logn = Θ(logn)

תזכורת -עץ חיפוש בינארי 

תזכורת -מונחים 

צומת•

קשת•

שורש•

צאצא, קדמון-אב, אב, בן ימני, בן השמאלי•

עץ ימני-תת, עץ שמאלי-תת•

a

b c

d e f

g h

5

עץ ימני-תת, עץ שמאלי-תת•

צומת פנימי, עלה•

עומק של צומת•

של עץ, גובה של צומת•

:מימוש באמצעות רשומות עם מצביעים, מימוש במערך•

parent

left

key + info

rightright

):צומת(מבנה של רשומה 

עץ חיפוש בינארי

?המכיל מפתחות אלו יחידהאם קיים עץ חיפוש בינארי , בהינתן קבוצת מפתחות

2

3

1

2

31

1

2

3

8

?עוד

עץ חיפוש בינארי

:הוא עץ בינארי עם התכונה הבאה) binary search tree( עץ חיפוש בינארי

≥ kצמתים בתת העץ הימני שלו בעלי מפתחות    -:   kבהינתן צומת עם מפתח  

.≤ kצמתים בתת העץ השמאלי שלו בעלי מפתחות   -            

9

7

3 20

1 7 11

15108

?המכיל מפתחות אלו יחידהאם קיים עץ חיפוש בינארי , בהינתן קבוצת מפתחות
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)Catalan numbers(מספרי קטלן 

.גורמים שונים  n+1מספר הדרכים השונות לשים סוגריים על מספרי קטלן מייצגים גם את 

:גורמים 4דרכים שונות לשים סוגריים על  5יש   n=3כאשר , לדוגמה

((ab)c)d        (a(bc))d           (ab)(cd)             a((bc)d)           a(b(cd))

:צמתים nל לבין קבוצת העצים הבינאריים בעלי "ועל בין קבוצת הביטויים הנ ע"חחישנה פונקציה 

10

)בויקיפדיה" מספר קטלן"תמונה מתוך הערך (

?צמתים קיימים nכמה עצים בינאריים שונים בעלי 

. bn -נסמן את התשובה ב

:bnנוסחה רקורסיבית עבור 

b0, לכן. העץ הריק–יש רק עץ אחד ללא צמתים : n = 0עבור  = 1.

,העץ מורכב מצומת אחד בשורש: n ≥ 1עבור 

 k עץ השמאלי -צמתים בתת)k = 0, 1, ..., n – 1(,

n -ו – k – .עץ הימני-צמתים בתת 1
k  

צמתים

9

n -ו – k – .עץ הימני-צמתים בתת 1

: לכן

): לא במסגרת הכלים שנלמדו בקורס זה(הפיתרון לנוסחה 

bn  מספרי קטלןנקראים )Catalan numbers.(

( )( )nO
n

n

n

n
b

n

n

/11
4

2

1

1

2/3
+=










+
=

π

צמתים n – k – 1  

צמתים ∑
−

=
−−⋅=

1

0

1

n

k

knkn bbb

חיפוש

:איטרטיביתניתן גם לכתוב גרסה 

Θ(h): סיבוכיות זמן

Θ(1): סיבוכיות זיכרון נוסף

Tree-Search(x, k)

1. while x ≠ nil and   k ≠ key[x]

2. if k < key[x]

3. x ← left[x]

4. else  x ← right[x]

5. return  x

12

?מהי סיבוכיות הזמן במקרה הטוב: שאלה

חיפוש

?כיצד נחפש מפתח בעץ חיפוש בינארי

Tree-Search(x, k)

1. if  x = nil or  k = key[x]

2. return x

3. if  k < key[x]

4. return Tree-Search(left[x], k)

5. else return Tree-Search(right[x], k)

בקריאה הראשונה  

x הוא שורש העץ.

11

?בעץ הבא 26מהו מסלול החיפוש של 

?מה סיבוכיות הזמן והזיכרון הנוסף

Θ(h): סיבוכיות זמן

Θ(h): סיבוכיות זיכרון נוסף

20

18 30

25 3416

24 28
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עוקב וקודם–שאילתות נוספות 

xהחזרת האיבר העוקב לאיבר נתון •

יש בן ימני x -ל: 1מקרה 

עץ -התתהעוקב הוא המינימום של 

xהימני של 

אין בן ימני x -ל: 2מקרה 

הוא הצומת ) אם ישנו(העוקב 

x

1מקרה  2מקרה 

x

y

14

הוא הצומת ) אם ישנו(העוקב 

הראשון במעלה הדרך אל השורש  

שעולים אליו מבן שמאלי

.סימטרי -מימוש החזרת הקודם 

.Θ(h): סיבוכיות זמן

Tree-Successor(x)

1.     if  right[x] ≠ nil

2.           return Tree-Min(right[x])

3.     y ← parent[x]

4.     while y ≠ nil and  x = right[y]

5.    x ← y

6. y ← parent[y]

7.     return y

1מקרה  2מקרה 

1מקרה 

2מקרה 

מינימום ומקסימום–שאילתות נוספות 

.  שאילתותחיפוש משתייך לסוג של פעולות הנקראות 

.אלא רק שליפת מידע ממנו, בפעולות אלו אין שינוי של מבנה הנתונים

:שאילתות נוספות

  :מינימליהחזרת איבר בעל מפתח •

) סימטרי -החזרת המקסימום (

Tree-Min(x)

1. while  left[x] ≠ nil

13

) סימטרי -החזרת המקסימום (

Θ(h): סיבוכיות זמן

?ובמקרה הטוב

1. while  left[x] ≠ nil

2. x ← left[x]

3. return x

הכנסה
:האלגוריתם

. Tלעץ  key[z]בעל מפתח  zרוצים להכניס צומת חדש 

.מכיל שדות מצביעים לבן שמאלי וימני ולאב z -מניחים ש

: 1-7שורות –

  zאת " מוכן לאמץ"ש yמחפשים אב 

)כך שתישמר תכונת עץ החיפוש הבינארי(

Tree-Insert(T, z)

1. y ← nil

2. x ← root[T]

3. while  x ≠ nil

4. y ← x

5. if key[z] < key[x]

6. x ← left[x]

7. else x ← right[x]

16

)כך שתישמר תכונת עץ החיפוש הבינארי(

: 8-13שורות –

yשל ) שמאלי או ימני(כבן  zמציבים את 

:9-10שורות –

הוכנס לעץ ריק z -טיפול במקרה הקצה ש

7. else x ← right[x]

8. parent[z] ← y

9. if y = nil

10. root[T] ← z

11. else if key[z] < key[y]

12. left[y] ← z

13. else right[y] ← z

.Θ(h): סיבוכיות זמן

הכנסה

הכנסה

.את האיבר החדש כעלה" תולים"ו) בדומה לחיפוש רגיל(מחפשים את מקום ההכנסה המתאים 

20הדגמה

18 30

20

18 30
26Insert

).שינוי, מחיקה, כמו הכנסה(המשנות את מבנה הנתונים , דינמיותסוג אחר של פעולות הן פעולות 

15

25 3416

24 28

25 3416

24 28

26

:הכנסה לעץ ריק

root = nil
26

root
26Insert
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הדגמה

1מקרה 

מחיקה

34Delete

20

18 30

2516

24 28

34

20

18 30

25 3416

24 28

z

2מקרה 

18

18Delete

20

18 30

25 3416

24 28

20

18 30

25 3416

24 28

z

  .לצומת זה zונתון מצביע  , צומת קיים Tרוצים למחוק מהעץ  

?מאיפה יש לנו מצביע לצומת הזה•

:מפרידים למקרים

עלה z: 1מקרה 

zבמצביע מאביו של  nilמציבים 

מחיקה

z

יש בן יחיד z -ל: 2מקרה 

לבנו zמאביו של " מעקף"נבצע 

יש שני בנים z -ל: 3מקרה 

.zהעוקב של  yיהי 

,zאל  yנעתיק את תכולת 

*. yונמשיך עם מחיקת 

17

z

)?מדוע( 2או  1שייכת למקרים  yמחיקת * 
y

z

y

y

:האלגוריתם

" פיזית"את הצומת שיוסר  y -מציבים ב 1-3בשורות 

:מהעץ

-z אם יש לו לכל היותר בן אחד, עצמו

בנים 2אם יש לו ,  zהעוקב של -

מחיקה
Tree-Delete(T, z)

1. if left[z] = nil or right[z] = nil

2. then y ← z

3. else y ← Tree-Successor(z)

4. if left[y] ≠ nil

5. then x ← left[y]

6. else x ← right[y]

7. if x ≠ nil

8. then p[x] ← p[y]

20

8. then p[x] ← p[y]

9. if p[y] = nil

10. then root[T] ← x

11. else if y = left[p[y]]

12. then left[p[y]] ← x

13. else right[p[y]] ← x

14. if y ≠ z

15. then key[z] ← key[y]

16. ►copy y’s satellite data...

17.return y ►for recycling
.Θ(h): סיבוכיות זמן

הדגמה

3מקרה 

מחיקה

20Delete

20

18 30

25 3416

24 28

z
20

18 30

2516

24 28

34

z

y

19

24

18 30

2516

24 28

34

y

24

18 30

2516

24 28

34

y

24Delete
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סיורים בעצים

תרגיל

.את סדר הביקור בצמתים בכל אחד מהסיורים רישמו

:pre-orderסיור   •

20

18 30

25 3416

24 28

22

:in-orderסיור  •

:post-orderסיור  •

סיורים בעצים

.לעיתים אנו מעוניינים לעבור באופן שיטתי על כל צמתיו של עץ בינארי למטרה כלשהי

.של העץ סריקהבעץ או  סיורפעולה כזאת נקראת 

.הנבדלות זו מזו בסדר בו נסרקים הצמתים, שיטות לסריקת עץ בינארי 3נכיר 

)order-pre(סיור תחילי 

מבקרים בשורש -
Preorder-Tree-Walk(x)

21

מבקרים בשורש -

מסיירים רקורסיבית בתת העץ השמאלי -

מסיירים רקורסיבית בתת העץ הימני -

)order-in(סיור תוכי 

הביקור בשורש נעשה בין הסיור בתת העץ השמאלי שלו לבין הסיור בתת העץ הימני שלו

)order-post(סיור סופי 

הביקור בשורש נעשה אחרי הסיורים בתתי העצים השמאלי והימני שלו

1.    if  x ≠ nil

2. Visit(x) 

3. Preorder-Tree-Walk(left[x])

4.          Preorder-Tree-Walk(right[x])

סיורים בעצים

סיבוכיות זמן

.Θ(n)צמתים בזמן  nל רץ על עץ בעל "כל אחד משלושת הסיורים הנ: טענה

.ובדרך לאביו, בדרך לבנו הימני, בדרך לבנו השמאלי: פעמים 3עוברים דרך כל צומת : אינטואיציה

T(n) = 2T(n/2) + 1 = Θ(n):  נוסחת הנסיגה המתאימה היא: הוכחה שגויה

?מה הטעות   

24

. k -העץ השמאלי של השורש ב-נסמן את מספר הצמתים בתת: הוכחה

.פעולות d >0נניח שביקור בצומת דורש 

T(0) = 1

T(n) = T(k) + T(n-k-1) + d

: T(n) = (d+1)n +1נוכיח בשיטת ההצבה כי  

T(0) = (d+1)·0 :בסיס +1 = 1

T(n) = (d+1)k +1 + (d+1)(n-k-1) +1  +d:צעד = (d+1)n +1

סיורים בעצים

:טענה

מניבה סדרה ממוינת  , מדפיסה את מפתח הצומת Visitשבו  , בעץ חיפוש בינארי in-orderסיור 

).של מפתחות העץ(

:הוכחה

.מספר הצמתים בעץבאינדוקציה על 

23

.מספר הצמתים בעץבאינדוקציה על 

.עבור עץ עם צומת אחד הטענה בודאי נכונה: בסיס

, יודפסו קודם כל הצמתים בתת העץ השמאלי של השורש, עבור עץ עם יותר מצומת אחד:  צעד

, לפי הנחת האינדוקציה. כ השורש ורק לאחר מכן כל הצמתים בתת העץ הימני שלו"אח

ולפי תכונת עץ החיפוש הסדרה כולה , הסיור בכל אחד מתתי העצים מניב סדרה ממוינת

.ממוינת
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סיורים בעצים
תרגיל

של עץ ) pre-order(י סריקה תחילית "התקבלה ע) משמאל לימין(רשימת המפתחות הבאה . א

:חיפוש בינארי

20 10    5    2    8    30    27    40

.שחזרו את העץ המקורי

?post-order ?in-orderהאם ניתן לשחזר עץ חיפוש בינארי בהינתן סריקה  .ב

26

זיכרון נוסף–סיורים בעצים 

סיבוכיות זיכרון נוסף

?מהו המקרה הגרוע? כמה זיכרון נוסף דורשים הסיורים במקרה הגרוע: שאלה

. Θ(n)עומק הרקורסיה הוא ") זג-זיג"או (עבור שרשרת : תשובה

).כמובן ללא רקורסיה(זיכרון נוסף  O(1)אפשר גם לממש את הסיורים עם : שיפור

:הרעיון

.y -והצומת הקודם בו ביקרנו , x -הצומת בו אנו מבקרים : נשמור בכל רגע שני צמתים

25

.y -והצומת הקודם בו ביקרנו , x -הצומת בו אנו מבקרים : נשמור בכל רגע שני צמתים

:בצורה כזו אנו יודעים בכל רגע לאן עלינו להמשיך

y

x x

y

או

x ← left[x]

y ← x

x

yy

x

x ← right[x]

y ← x

x ← parent[x]

y ← x

).Nilשווים  yאו  xלמשל כאשר (כמובן יש לטפל במקרי הקצה כנדרש 

:המשך הסיור

postfixביטויי  -שימושים של סיורים 

.את כל הסיורים שראינו ניתן לבצע על עצים בינאריים שאינם עצי חיפוש, כמובן

.postfixדוגמה נחמדה ושימושית לכך היא חישוב ביטויים בכתיב 

:נסתכל על הביטוי הבא ועל העץ הבינארי שמייצג את המבנה שלו

 (5+3)*((20/10)+(8-6))

*

+ +

28

):infixכתיב (בעץ  inorderסיור 

       5  +  3  *  20  /  10  +  8  - 6  

חייבים סוגריים–הקריאה אינה יחידה 

-  postfix    :5  3  +  20  10  /  8  6כתיב  +  *

אין צורך בסוגריים–קריאה יחידה 

)prefixל בכתיב "כנ(

/ -5

20 10 8 6

3

פולני הפוךכתיב נקראים  postfixביטויי 

Łukasieviczהפולני  הלוגיקאיש שם "ע 

לכל ביטוי:  אין צורך בסוגריים postfixבביטוי 

 postfix  יש לכל היותר פרוק יחיד!

חישוב גובה–שימושים של סיורים 

?כיצד ניתן לחשב גובה של עץ בינארי

)1-גובה של עץ ריק מוגדר להיות (

height(x)
1.    if x = nil
2. return  -1
3.    else return  1+ max{height(left[x]), height(right[x])}

27

?סיבוכיות
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גובה ממוצע
. lognהוא   המינימליואילו הגובה , n-1של עץ בינארי הוא  המקסימליראינו קודם שהגובה 

. 1,2,3רוצים להכניס לעץ חיפוש בינארי את המפתחות : שאלה

?כמה סדרי הכנסה שונים אפשריים -            

?מקסימליאילו מהם יניבו עץ בגובה  -            

?מינימליאילו מהם יניבו עץ בגובה  -            

30

<1,2,3>        <1,3,2>       <2,1,3> and <2,3,1>       <3,1,2>            <3,2,1>

).12/3:בדוגמה(הוא ממוצע הגבהים של העצים המתקבלים בסדרי ההכנסה השונים  גובה ממוצע

1

2

3

1

3

2

2

31

3

2

1

3

1

2

postfixביטויי  -שימושים של סיורים 

postfixהאלגוריתם לחישוב ביטויי 

.התחל עם מחסנית ריקה1.

:עבור על הביטוי משמאל לימין2.

.הכנס אותו למחסנית -אם האיבר הבא הוא אופרנד3.

הפעל את הפעולה על שני האיברים–אם הוא פעולה 4.
.שבראש המחסנית והכנס את התוצאה למחסנית

HP-10c programmable 

scientific, 1980’s. 

29

5 5

3

8 8

2

8

20

5     3     +    20    10    /      8     6      - +     *       :postfix

8

2

8

6

8

2

2

8

4

328

20

10

8

2

8

scientific, 1980’s. 

Cost: $80

שאלות חזרה

ועוד סוגים אחרים של (המציע סימולציה מצוינת של עצי חיפוש בינאריים , בקרו בקישור הבא.  1

):עצי חיפוש

http://people.ksp.sk/~kuko/bak/index.html

.היעזרו בסימולציה כדי להבין את האלגוריתמים השונים על עץ חיפוש בינארי

:שעשויים לסייע, אתרי הדגמות נוספים

)בתפריט Search Treesיש לבחור (  /http://nova.umuc.edu/~jarc/idsv. א

יש לבטל את הסימון ( applets/avl/BT.html2514http://www.site.uottawa.ca/~stan/csi/. ב

).AVLליד 

.לעץ חיפוש בינארי 1,2,3,4י הכנסת האיברים "ציירו את כל העצים האפשריים המתקבלים ע.2

מהי סיבוכיות הזמן והמקום . הציעו אלגוריתם רקורסיבי לחישוב מספר הצמתים בעץ בינארי.3

?שלו

32

גובה ממוצע

:משפט

כאשר הממוצע הוא על פני כל  , Θ(logn)צמתים הוא  nגובה ממוצע של עץ חיפוש בינארי בעל 

).ללא מחיקות או פעולות אחרות, הכנסות בלבד(סדרי ההכנסה השונים 

.223-225עמודים , הוכחה בספר הלימוד

תוחלת הגובה היא לוגריתמית במספר , כאשר סדר הכנסת האיברים הוא אקראי: ניסוח אחר

31

תוחלת הגובה היא לוגריתמית במספר , כאשר סדר הכנסת האיברים הוא אקראי: ניסוח אחר

.הצמתים

אמיר רובינשטיין © 82012. עצי חיפוש בינאריים



תרגילים

34

חזרהתשובות לשאלות 

:האלגוריתם.3

Count(x)

1. if x = NIL

2. return 0

3. return 1 + Count(left[x]) + Count(right[x])

.סיבוכיות זמן ליניארית במספר הצמתים

.סיבוכיות זיכרון ליניארית בגובה העץ

33

תרגילים נוספים

. שבכל צומת שלו יש מספר חיובי, צמתים nנתון עץ בינארי בעל . 1

,  מסלול מהשורש לעלה– מסלול כבד ביותר מהשורש לעלההציעו אלגוריתם רקורסיבי לחישוב 

.הציעו גם דרך להדפיס את צמתי מסלול זה.  מקסימלישסכום ערכי הצמתים לאורכו הוא 

?מה היה משתנה אילו המספרים היו לא בהכרח חיוביים

הוא  , כעבור זמן מה. על עץ בינארי שהיה ברשותו preorder -ו inorderסטודנט הפעיל סיורים . 2

.  אך יש עדיין בידו את תוצאות הסיורים, גילה לתדהמתו שאיבד את העץ

?הטוב / מה סיבוכיות הפתרון במקרה הגרוע . עזרו לסטודנט לשחזר את העץ ?הטוב / מה סיבוכיות הפתרון במקרה הגרוע . עזרו לסטודנט לשחזר את העץ

inorder :     2   6   4   7   1   3   8   5   9   10

preorder    :     1   2   4   6   7   3   5   8   9   10

:מספרים באופן הבא nניתן למיין קבוצה נתונה של  .  3

.י הכנסת האיברים בזה אחר זה לעץ"ע, תחילה בונים עץ חיפוש בינארי המכיל מספרים אלו  -      

.של העץ inorderי סיור  "לאחר מכן מדפיסים את המספרים בסדר המתקבל ע  -      

?של אלגוריתם מיון זה, ובממוצע, במקרה הטוב, במקרה הגרועמהו זמן הריצה     
36

תרגילים מומלצים מהספר

12פרק 

12.1-1

12.1-2

12.1-3

12.1-4

12.1-5

12.2-1

12.2-2

12.2-3

12.2-4

12-1בעיה 

)של מחרוזותשייך לנושא ( 12-2בעיה 

12.2-4

12.2-5

12.2-6

12.2-7

12.2-8*

12.2-9

12.3-1

12.3-2

12.3-3

12.3-4*

12.3-5

12.3-635

אמיר רובינשטיין © 82012. עצי חיפוש בינאריים



1פתרון 

Heavy-Weight(x)
1.     if x = nil
2. return 0

3. l ← Heavy-Weight(left[x])
4. r ← Heavy-Weight(right[x])
5. return key[x]  + max{l, r}

38

.אם מותרים גם מספרים שליליים בצמתים, תנו דוגמה שבה הפתרון אינו נכון

?במקרה כזהמה צריך לשנות בפתרון 

תרגילים נוספים

שזמן ריצתו , איברים nהוכיחו כי לא קיים אלגוריתם לבניית עץ חיפוש בינארי מרשימה נתונה של .4

o(nlogn).

מספר הלימוד 7-12.2ואריאציה של תרגיל . 5

, י מציאת המינימום"צמתים ע nשל עץ חיפוש בינארי בעל ) in-order(ניתן לממש סריקה תוכית 

.פעמים n-1כ מציאת העוקב של הצומת הנוכחי "ואח

: לזמן הריצה במקרה הגרוע חסם הדוק שגוילהלן חישוב 

.h=Θ(n)גובה העץ הוא  -

.Θ(h)רצה בזמן  Tree-Successorכל אחת מפעולות  -

= Θ(h)(n-1)כ זמן הריצה הוא "לכן סה - Θ(n2).

.)?O -ב  Θאיפה צריך להחליף: רמז(הסבירו היכן הטעות ומדוע חישוב זה מתאים לחסם עליון בלבד 

.Θ(n)הסבירו מדוע למעשה זמן הריצה של אלגוריתם זה הוא 

37

4פתרון 

.נניח בשלילה שקיים כזה אלגוריתם

:  באופן הבא o(nlogn)איברים בזמן  nאז ניתן למיין 

o(nlogn)בזמן , ל"נבנה את העץ בעזרת האלגוריתם הנ -

Θ(n)בזמן , בעץ להדפסת איבריו inorderנבצע סיור  -

.וזה בסתירה לחסם התחתון לבעיית מיון ההשוואות שהוכחנו, o(nlogn)כ סיבוכיות הזמן היא "סה

5פתרון 

39

אבל באופן הסריקה המוצג בשאלה רק חלק , Θ(h) -מציאת עוקב רצה במקרה הגרוע ב, אמנם

ופעמים רבות מציאת העוקב תיקח זמן קצר יותר, מהפעמים מתרחש המקרה הגרוע

ניתן אם כן לתקן ולומר שכל אחת  ). תנו דוגמה למצב בו מציאת העוקב של צומת רצה בזמן קבוע(

.O(n2)לזמן הריצה הכולל הוא  העליוןושהחסם ,  O(h)מפעולות העוקב רצה בזמן

:חסם הדוק

. in-orderנשים לב שסדר המעבר על קשתות וצמתי העץ זהה לחלוטין לזה שבסריקה 

.כלומר עוברים בכל צומת ובכל קשת אותו מספר פעמים ובאותו סדר בדיוק

.בעץ רצה בזמן ליניארי במספר צמתיו inorderידוע שסריקה 
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בתוכנית

"מבני נתונים"בספר  10.3סעיף 

section 9.8 in “Data structures, algorithms and Software 

principles in C”

סוג של עצי חיפוש מאוזנים–AVLנלמד על עצי • סוג של עצי חיפוש מאוזנים–AVLנלמד על עצי •

שמטרתה לאזן את העץ, "גלגול"נכיר את פעולת ה•

2

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

9נושא 

AVLעצי 
AVL trees

אמיר רובינשטיין

AVLעצי 

.Adelson-Velsky, Landis: י שני מדעני מחשב"הומצאו ע AVLעצי 

הגדרה

:מתקיימת התכונה vהוא עץ חיפוש בינארי שבו לכל צומת  AVLעץ 

|h(left[v]) – h(right[v])| ≤≤≤≤ 1                       

.1-גובה של עץ ריק מוגדר להיות : תזכורת

דוגמאות

4

דוגמאות

דוגמאות נגד

צמתים בהם מופר האיזון*       

* *

**

מוטיבציה
תזכורת

Insert ,Delete ,Search       :י פעולות הבאות"המוגדר ע ADTהוא  מילון   •

Minimum ,Maximum ,Successor ,Predecessor         :ולפעמים גם   

ראינו מימוש למילון באמצעות עץ חיפוש בינארי   •

.הוא גובה העץ hכאשר , Θ(h)ל היא "סיבוכיות הפעולות הנ    

-  h = Θ(log n) במקרה הטוב ובממוצע

3

-  h = Θ(log n) במקרה הטוב ובממוצע

- h = Θ(n) במקרה הגרוע

h = Θ(log:   מאוזניםשנקראים , ישנם כמה סוגים של עצי חיפוש   • n) במקרה הגרוע.

)במצגת זו( AVLעצי  �

)+Bשהם מקרה פרטי של עצי ( 2-3עצי  �

)בספר הלימוד 13פרק (עצים אדומים שחורים  �

...ועוד �
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AVLחסם לגובה עץ 
)המשך(חסם עליון 

? מינימליבעל מספר הצמתים  hבגובה  AVLכיצד נראה עץ 

AVL

מינימלי

AVL

מינימלי h-1
h-2

)או הפוך(

6

.י'פיבונאצעצי עצים בעלי מבנה כזה נקראים 

fn:י'פיבונאצסדרת : תזכורת =  fn-1 +  fn-2f1 = f2 = 1

מינימלי

5

nn

nf
Φ−Φ

=618.1
2

51
≈

+
=Φ618.0

2

51
1 −≈

−
=Φ−=Φ כאשר

AVLחסם לגובה עץ 

טענה

.h = Θ(logn)מתקיים   hצמתים וגובה  nבעל  AVLעבור עץ 

הוכחה

?hבגובה  AVLבעץ  המקסימלימהו מספר הצמתים : חסם תחתון

n  ≤  2h+1-1

5

n  ≤  2h+1-1

h ≥  log(n+1) -1

h =  Ω(logn)

?hבגובה  AVLבעץ  המינימלימהו מספר הצמתים : חסם עליון

n נוכיח כי = Ω(Φh)   כאשרΦ  יחס הזהבהוא:

hומכאן נובע    = O(logΦn).

2

51++++
====ΦΦΦΦ

AVLחסם לגובה עץ 
)המשך(חסם עליון 

- Fh| = fh+3|הוא  Fh -מספר הצמתים ב: טענה  .i -ה י'פיבונצהוא מספר  fiצמתים כאשר   1

.hבאינדוקציה על : הוכחה

F0                     F1:הטענה מתקיימת h=1 -ו h=0עבור : בסיס

f3 = 2           f4 = 3

8

.h’ < hנניח שהטענה נכונה לכל : צעד

?ממה נובע כל מעבר

f3 = 2           f4 = 3

11)1()1(1 31221 −=+−+−=++= +++−− hhhhhh fffFFF

AVLחסם לגובה עץ 
)המשך(חסם עליון 

:ברקורסיה י'פיבונאצהגדרת עצי 

F0              F1                         F2                              F3                                       Fi

Fi-2 Fi-1

7

)הוכיחו כל אחת מהתכונות: תרגיל(תכונות 

.hהוא  Fhגובהו של 1.

.2|Fh| = |Fh-1| + |Fh-2| + 1    ) כאשר|Fi| הוא מספר הצמתים ב- Fi.(

.3 Fh  הוא עץAVL  מבין כל עצי ה מינימליבעל מספר צמתים - AVL  בגובהh.
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AVLסיבוכיות זמן לפעולות בעץ 

.בזמן לוגריתמי במספר צמתיו AVLכל השאילתות מתבצעות על עץ :  מסקנה

• AVL-Search

• AVL-Minimum ,AVL-Maximum

• AVL-Successor ,AVL-Predecessor

?מה לגבי הכנסה והוצאה של איבר

10

?מה לגבי הכנסה והוצאה של איבר

.אבל פעולות אלו עלולות להפר את האיזון של העץ, גם כן בזמן לוגריתמי

:מהעץ הבא 10או מחיקת             :לעץ הבא 2הוספת : למשל

8

6 10

4

2

8

6 10

7

AVLחסם לגובה עץ 
)המשך(חסם עליון 

:מתקיים  hצמתים וגובה  nבעל  AVLעבור עץ : נסכם

)3לפי תכונה (

)לפי הטענה(

hFn ≥

2
5

1
5

1
333

3 −
Φ

≥−
Φ−Φ

=−=≥
+++

+

hhh

hh fFn

9

:כלומר

:logΦנוציא 

( ) ( ) 35log2log −++≤ ΦΦ nh

)(lognOh====

( ))2(5log3 +≤+ Φ nh

3
)2(5

+Φ≥+ h
n

גלגולים -תיקון לאחר הכנסה 

:הגדרה

של צומת הוא ההפרש בין גובה תת העץ השמאלי לתת העץ הימני של ) balance factor( גורם האיזון

.הצומת

BF[v] =   h(left[v])  – h(right[v])

|:           vתקין מתקיים לכל צומת  AVLבעץ  BF[v] | ≤ 1

12

|:           vתקין מתקיים לכל צומת  AVLבעץ  BF[v] | ≤ 1

        

8

6 10

12

15

24

20 2911

14

13

19

+1

0

0

0
0

0
-1

-1

-1

-1

+1

+1

גלגולים -תיקון לאחר הכנסה 

?מה אפשר לעשות אם הכנסה גורמת להפרת האיזון

.  שינוי של כמה מצביעים כדי לאזן את הפרש הגבהים–בעץ  גלגוללבצע 

.הנה כמה דוגמאות פשוטות

8

6 10

8

6 10

8

4 10
2Insert Rotate

11

4 4

2

2 6

8

6 10

4

8

6 10

4

5

8

5 10

4 6

5Insert Rotate
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אבחנות -תיקון לאחר הכנסה 

?מיהם הצמתים בהם ייתכן שינוי בגורם האיזון: שאלה

8

6 10

12

15

24

20 2911

14

13

+2

00
0

0
-1

-1

-2

-2

+1

+2

14

2' אבחנה מס

.הצמתים היחידים שאולי הופר בהם האיזון הם הצמתים לאורך מסלול ההכנסה

18
0

13

19+1

אבחנות -תיקון לאחר הכנסה 

.לעץ 18נניח שהכנסנו את 

?אפשריים כעת BFאילו ערכי : שאלה
8

6 10

12

15

24

20 2911

14

13

19

+2

0

+1

0
0

0
-1

-1

-2

-2

+1

+2

8

6 10

12

15

24

20 2911

14

13

19

13

1' אבחנה מס

.לכל היותר 1 -כי הוא משתנה ב, בערכו המוחלט 2 -גורם האיזון לא יכול להיות גדול מ, לאחר הכנסה

18
0

19+1 19

אבחנות -תיקון לאחר הכנסה 

:AVLלהלן קווים ראשונים לדמותו של אלגוריתם התיקון לאחר הכנסה לעץ , האבחנות 3לאור 

.נעבור על הצמתים החל בצומת החדש כלפי מעלה לכיוון השורש, AVLאחרי הוספת צומת לעץ   -

).כפי שנראה מייד(נבצע גלגול מתאים –(±2)אם גורם האיזון בצומת כלשהו לא תקין   -

.או כאשר נסיים לטפל בשורש, נסיים כאשר נגיע לצומת שגובהו זהה לגובהו לפני ההכנסה  -

16

אבחנות -תיקון לאחר הכנסה 

?הצמתים במסלול ההכנסה בכלכיצד ייתכן שלא חל שינוי : שאלה

:30למשל בהכנסת 

8

6 10

12

15

2414
0

-1
0

0
-1

-1

-1

-1

+1

+1

גובה לא  

השתנה

15

3' אבחנה מס

אז גורמי האיזון בצמתים שמעליו  , בעקבות ההכנסה שגובהו לא השתנהל צומת "אם קיים במסלול הנ

.במסלול לא השתנו

20 2911
13

19

-1

0

0
0

+1

30
0
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LLגלגול 

AL

BR

AR

+1

+2 B

A

v

AL

BR

+1

0

AR

B

A

לפני הכנסה אחרי הכנסה

h

h

h

h

Insert

18

v

h

0

AR

AL

BR

0 B

A

h

אחרי גלגול

:אחרי הגלגול

נשמרת תכונת עץ החיפוש -

הפרת האיזון תוקנה בתת עץ זה -

סימטרי RRגלגול 

Rotate 

גלגולים -תיקון לאחר הכנסה 
*:המצבים אפשריים של הפרת איזון 4 -המתאימים ל, סוגי גלגולים 4ישנם 

3
2

3
2

LLגלגול  LRגלגול 

+2

+1

+2

-1

BF[v]BF של הבן השמאליBF הגלגול המתאיםשל הבן הימני

+2+1LL

-2-1RR

+2-1LR

-2+1RL

17

2

1

1 3

1

2

3

2

1 3

2

1 31

1

2

2

1 3

1

2

3

1

2

LLגלגול 

RRגלגול 

LRגלגול 

RLגלגול 

+1

-2

-1

-1

-2

+1

).?מדוע(המצבים האלו מכסים את כל המקרים האפשריים  4*  

LRגלגול 

לפני הכנסה אחרי הכנסה

h
AL

CR

0

BL BR

h-1

h0

+1

A

B

C

h
AL

CR

-1

BL BR

h-1

h+1

+2

A

B

C

v

)v יכול להיכנס גם ל - BR(

Insert

20
אחרי גלגול

:אחרי הגלגול

נשמרת תכונת עץ החיפוש -

הפרת האיזון תוקנה בתת עץ זה -

סימטרי RLגלגול  AL CR

0

BL BR

h-1
h

0

-1

v

C

B

A

h

0

Rotate 

LLגלגול 
הדגמה

8

6 10
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24

20 2911

14

13

19

8

6 10

12

15

24

20 2911

14

13

לפני הכנסה19 אחרי הכנסה

+2

+1

18Insert

כי גובה  , אחרי גלגול אחד נסיים

תת העץ לא השתנה

19
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6 10
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24

19 2911
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18 20
אחרי גלגול

20

19
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18 20
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תיקון לאחר הכנסה

.לתיקון העץ לכל היותר גלגול אחדלאחר הכנסה נדרש : טענה

.גלגול בעקבות הכנסה תמיד מחזיר את גובה תת העץ לגובהו המקורי שלפני ההכנסה: הוכחה

):סימטרי LL )RRגלגול 

h+2 h+3 h+2

22

):סימטרי LR )RLגלגול 

h+2 h+3 h+2

LRגלגול 
הדגמה

לפני הכנסה אחרי הכנסה

72

8

22

2420

15

10

4

18

11

12

61

5

72

8

22

2420

15

10

4

18

11

12

61

+2

-1

5Insert

כי גובה תת העץ לא  , אחרי גלגול אחד נסיים

השתנה

21

לפני הכנסה

אחרי גלגול

5

62

22

2420

15

7

4

1811

12

8

1

10

5

72

8

10

4 11

12

61

62

7

4

11

12

8

1

10

5

LR

תיקון לאחר הוצאה

.גם לאחר הוצאת צומת תיתכן הפרה של גורמי איזון

.סוגי גלגולים משמשים גם פה לתיקון ההפרה 4אותם 

BF[v]BF של הבן השמאליBF הגלגול המתאיםשל הבן הימני

0LLאו  2+1+

0RRאו  1- 2-

+2-1LR

-2 +1RL

24

.שימו לב להבדל בין שתי הטבלאות

:למשל. בהוצאה ייתכנו מצבים שאינם אפשריים בהכנסה

-2 +1RL

8

5 10

4 6

10Delete

8

5

4 6

LLגלגול 

5

4 8

6

+2

0

אלגוריתם ההכנסה

)z, TInsert(-AVL

אביו של הצומת שהוכנס yיהי ). כמו בעץ חיפוש בינארי(כרגיל  zהכנס את 1.

≠ yכל עוד 2. Nil  בצע:

* BF[y]חשב את .  2.1

סיים–לא השתנה  yוגובהו של  BF[y] | <2 |אם .  2.2

yהבאה עם אביו של  לאיטרציהעבור , השתנה yוגובהו של   BF[y] | <2 |אחרת אם .  2.3

23

סיבוכיות זמן

Θ(h)הכנסה כרגיל לעץ חיפוש בינארי

Θ(h))אם בכלל(מציאת מקום הגלגול 

)1Θ()אם מתבצע(ביצוע הגלגול 

Θ(h) = Θ(logn)

בצע גלגול מתאים וסיים) BF[y] | =2 |כאן (אחרת .  2.4

.נתייחס לנושא זה בהרצאה הבאה. לשם כך נדרש לשמור בכל צומת את גובהו* 
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אלגוריתם ההוצאה

)z, TDelete(-AVL

בפועלאביו של הצומת שנמחק  yיהי ). כמו בעץ חיפוש בינארי(כרגיל  zהוצא את 1.

≠ yכל עוד  2. Nil בצע:

* BF[y]חשב את .  2.1

סיים–לא השתנה  yוגובהו של  BF[y] | <2 |אם .  2.2

yהבאה עם אביו של  לאיטרציהעבור , השתנה yוגובהו של   BF[y] | <2 |אחרת אם .  2.3

26

סיבוכיות זמן

Θ(h)הוצאה כרגיל מעץ חיפוש בינארי

)hΘ(לכל היותר גלגול אחד בכל רמה

Θ(h) = Θ(logn)

yהבאה עם אביו של  לאיטרציהבצע גלגול מתאים וסיים ועבור ) BF[y] | =2 |כאן (אחרת .  2.4

.נתייחס לנושא זה בהרצאה הבאה. לשם כך נדרש לשמור בכל צומת את גובהו* 

תיקון לאחר הוצאה

).ייתכן אף שיתבצע גלגול אחד בכל רמה של העץ( ייתכן יותר מגלגול אחד, בהוצאה

2
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4
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24Delete
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22
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שאלות חזרה

:AVLהמציע סימולציה מצוינת של עצי , בקרו בקישור הבא.  1

http://people.ksp.sk/~kuko/bak/index.html

.  12בנו באמצעות הסימולציה את העץ המופיע בשקף 

כ בעזרת "תחילה בעצמכם על נייר ואח -בצעו כמה פעולות הכנסה ומחיקה על העץ 

.הסימולציה לבדיקת תשובתכם

אז גובהו לא  0 -ל ±1 -מ בעקבות הכנסהכאשר גורם איזון של צומת משתנה : הסבירו.   2

?האם ניתן לטעון זאת גם בעקבות הוצאה. משתנה

שבו  , )לפני התיקון, זמני(יכול להתקבל מצב  AVLבעקבות הוצאת צומת מעץ , כפי שראינו. 3 שבו  , )לפני התיקון, זמני(יכול להתקבל מצב  AVLבעקבות הוצאת צומת מעץ , כפי שראינו. 3

. 0ולו בן שמאלי עם גורם איזון , 2+יש צומת עם גורם איזון 

.AVLהסבירו מדוע מצב כזה לא ייתכן בעקבות הכנסת צומת לעץ      

שלא יצריך ביצוע אף , הציעו סדר הכנסה כזה. 7 -ל 1עם השלמים בין  AVLרוצים לבנות עץ . 4

.של גלגולים מקסימליתהציעו סדר הכנסה שיצריך כמות . גלגול

?AVLלפי הסדר לעץ  7עד  1מה צורתו של העץ המתקבל מהכנסת המספרים .5

28

אנימציה

http://people.ksp.sk/~kuko/bak/index.html

27
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תרגילים

30

חזרהתשובות לשאלות 

אז הצומת החדש הוכנס , 0 -ל 1+ -משתנה בעקבות הכנסה מ vאם גורם האיזון של צומת .2

לא   vלכן הגובה של . העץ השמאלי-וכעת גובהו שווה לגובהו של תת, העץ הימני-לתת

.הטענה נכונה גם עבור המצב השני, באופן סימטרי. משתנה

.שינוי בגובה-מעיד על אי ±1 -ל 0 -דווקא שינוי של גורם האיזון מ–בהוצאה המצב הפוך 

הדבר מעיד על כך שההכנסה בוצעה , 2+יש גורם איזון  vאם בעקבות הכנסה לצומת . 3

אז לפני ההכנסה הוא היה , 0גורם איזון  vאם לבנו השמאלי של . העץ השמאלי שלו-בתת

גם  vולכן גם גורם האיזון של , אז הוא לא השתנה בעקבות ההכנסה 0אם היה ( 1-או  1+

). לא היה אמור להשתנות

ולכן גם גורם האיזון , גובהו של הבן השמאלי לא השתנה בעקבות ההכנסה, 2לפי שאלה  ולכן גם גורם האיזון , גובהו של הבן השמאלי לא השתנה בעקבות ההכנסה, 2לפי שאלה 

.לא היה יכול להשתנות vשל 

7 ,5 ,3 ,1 ,6 ,2 ,4):משמאל לימין(למשל , ללא גלגולים. 4

).גלגולים 4(סדר ממוין או ממוין הפוך –מקסימום גלגולים 

.בעזרת אחת האנימציות בידקוכ "ואח, נסו להריץ את פעולות ההכנסה בעצמכם. עץ שלם.5

29

  1פתרון 

.ריק בהתחלה AVLלהכניס את האיברים בזה אחר זה לעץ : נבחן תחילה את הפתרון הישיר

:סיבוכיות זמן

?האם קיים פתרון טוב יותר

.o(nlogn) -טובה יותר  שסיבוכיותונניח בשלילה שקיים פתרון 

וזו סתירה  , בזמן ליניארי inorderל ואז סיור "כנ AVLי בניית "ע, o(nlogn)אז ניתן גם למיין בזמן 

1

Θ( log ) Θ(log !) Θ( log )
n

i

i n n n
====

= == == == =∑∑∑∑

32

o(nlogn)AVLinorder

.לחסם התחתון למיון

.ל הוא גם אופטימלי מבחינת סיבוכיות זמן"מכאן שהאלגוריתם הפשוט הנ

תרגילים

. איברים nמרשימה נתונה של  AVLלבניית עץ , מבחינת סיבוכיות זמן, הציעו אלגוריתם אופטימלי. 1

.הוכיחו כי האלגוריתם שלכם אופטימלי

.איברים nבעל  A ממויןממערך  AVLתארו אלגוריתם ליניארי לבניית עץ . 2

.צמתים nכל אחד בעל , AVLנתונים שני עצי . 3

.אחד AVLתארו אלגוריתם יעיל ככל האפשר למיזוג שני העצים לעץ 

.מפתחות שונים lognוידוע שישנם רק  , לכל איבר יש מפתח. איברים כלשהם nנתונים .4

.Θ(nloglogn)שרץ בזמן , פ המפתחות שלהם"הציעו אלגוריתם למיון האיברים ע

31
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'דרך ב–2פתרון 

).1או  0גורם האיזון של כל הצמתים הוא (חוקי  AVLשהוא כידוע עץ , שלם) כמעט(נבנה עץ 

:נעשה זאת כך

נקצה צומת עבור : למשל ברקורסיה, ללא ערכים בצמתים, שלם) כמעט(של עץ " שלד"נבנה 1.

אם הם צריכים להיות קיימים  , העץ השמאלי והימני-כ נבנה רקורסיבית את תת"ואח, השורש

)n -כלומר אם האינדקס של השורש שלהם אינו גדול מ(

Build-Empty-AVL(i, n) ► first call i=1

1. if i > n return  nil

34

תתורגם לכתיבה של האיבר  Visitהפעולה . בעץ inorderתוך כדי סיור , נעבור על המערך2.

.מהמערך לצומת בעץ

.Θ(n)גם כאן סיבוכיות הזמן 

1. if i > n return  nil

2. Create  root ► a new node

3. left[root] ← Build-Empty-AVL(2i, n)

4. right[root] ← Build-Empty-AVL(2i+1, n)

5. ► if AVL includes pointers to parents, update this info too

6. return  root

'דרך א–2פתרון 

).  שהוא גם החציון(ובו נאחסן את המפתח במיקום האמצעי של המערך , נקצה צומת לשורש

.עצים באופן רקורסיבי ונחבר אותם לשורש-כ נבנה שני תת"אח

Sorted-Array-2-AVL(A, p, r) ► first call p=1, r=n

1. if p > r return  nil

2. Create  root ► a new node

3. mid ← (p+r)/2

4. key[root] ← A[mid]

5. left[root] ← Sorted-Array-2-AVL (A, p, mid-1)

33

5. left[root] ← Sorted-Array-2-AVL (A, p, mid-1)

6. right[root] ← Sorted-Array-2-AVL (A, mid+1, r)

7. ► if AVL includes pointers to parents, update this info too

8. return  root

.Θ(n) האסימפטוטיופתרונה  t(n) = 2t(n/2) + Θ(1)נוסחת הנסיגה המתאימה לזמן הריצה היא  

4פתרון 

:מבנה הנתונים

ורשימה מקושרת של האיברים  , בכל צומת בעץ יהיה מפתח: עם השינויים הבאים AVLנחזיק עץ 

.בעלי מפתח זה

:האלגוריתם

: ונכניס את האיברים בזה אחר זה לעץ עם השינויים הבאים, נעבור על הקלט   -

נוסיף צומת כזה  , kאם לא קיים עדיין בעץ צומת עם המפתח , kבעל מפתח  xעבור איבר 1.

.אחרת אין צורך להוסיף צומת. ונאתחל מצביע ממנו לרשימה מקושרת ריקה

36

.לראש הרשימה המקושרת של הצומת המתאים xנכניס את 2.

כאשר בכל צומת נעבור על הרשימה שלו ונוציא לפלט את  , inorderלבסוף נסייר בעץ סיור -

.האיברים שנמצאים בו

:סיבוכיות זמן

אבל  , במקרה שלפנינו העץ הולך וגדל. מתבצעת בזמן ליניארי בגובהו AVLהכנסה לעץ , כידוע

וכל ההכנסות בזמן  , O(loglogn)ולכן כל הכנסה תתבצע בזמן , צמתים  lognגודלו הסופי הוא  

O(nloglogn) . המעברים על הרשימות יתבצע בזמן הסיור בסוף כוללΘ(logn + n) = Θ(n).

.O(nloglogn)כ "סה

3פתרון 

.אחדומכניסים אותם לעץ השני אחד , עוברים על כל אברי אחד העצים :פתרון נאיבי

.  2nוגודלו הסופי  nשגודלו ההתחלתי , AVLפעמים איבר לעץ  nמכניסים : סיבוכיות

.  Θ(logn) -כלומר ב, Ω(logn) -וב O(log2n)  -כלומר כל הכנסה מתבצעת ב

.Θ(nlogn)כ  "סה

  :פתרון יעיל יותר

35

  :פתרון יעיל יותר

.על כל אחד מהעצים ונכתוב את אבריו לתוך מערך inorderנבצע סיור  �

).שימו לב שהמערכים ממוינים(נמזג את שני המערכים  �

.בשיטה המתוארת בשאלה קודמת AVLעץ , 2nשגודלו  , נבנה מהמערך הממוזג �

.Θ(n)כלומר , כל השלבים רצים בזמן ליניארי: סיבוכיות

AVL אמיר רובינשטיין © 92012. עצי



בתוכנית

נלמד כיצד מרחיבים מבני נתונים קיימים ומוכרים כדי שיתאימו  •

לפתרון בעיות חדשות

AVLהרחבה של עצי –נדגים זאת באמצעות עצי דרגות • AVLהרחבה של עצי –נדגים זאת באמצעות עצי דרגות •

2

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

10נושא 

ועצי דרגות, נתוניםהרחבה של מבני 
Augmenting data structures, 

and rank-trees
אמיר רובינשטיין

פתרונות מוכרים

AVLעץ 

.פעולות המילון ימומשו כרגיל בזמן לוגריתמי •

•  Select(S,i) – נבצע סריקהin-order ונחזיר את האיבר ה, בעץ- i שבו נבקר

•  Rank(S,x) –י סריקה "ע, באופן דומהin-order .נספור בכמה צמתים ביקרנו עד שהגענו ל- x.

.בזמן ליניארי ,i=nכאשר , במקרה הגרוע, שתי הפעולות האחרונות רצות

מערך ממוין

4

מערך ממוין

)חיפוש בינארי(חיפוש בזמן לוגריתמי  •

•  Select(S,i) – ניגש לאיבר באינדקסi בזמן קבוע

•  Rank(S,x) – דירוג(= נחשב את האינדקס ( שלx  בזמן קבוע)י חישוב הפרש כתובות פשוט"ע(

.בזמן ליניאריאבל הכנסה ומחיקה  •

ערימה

...בזמן ליניארי Select ,Rank, חיפוש •

מוטיבציה

...)AVL, מערך, ערימה(ניתן למימוש יעיל באמצעות מבנה נתונים מוכר  ADTבמקרים פשוטים  -

כלשהו של מבני נתונים שילובלעיתים קרובות נדרש  -

. של מבני נתונים מוכרים הרחבהי "ישנם מקרים בהם מימוש יעיל אפשרי ע -

: למשל -

3

Insert(S, x) ,Delete(S, x) ,Search(S, k) -נניח שברצוננו לממש מילון 

:התומך גם בפעולות הבאות

• Select(S,i) –החזרת האיבר ה- i הקטן ביותר ב- S

• Rank(S,x) – החזרת הדירוג שלx  מבין איבריS )דירוג של איבר הוא מיקומו בסדר הממוין(

S     :למשל = {1, 5, 3, 6, 22, 10}

 Select(S,4) = 6Rank(S,10) = 5

.לשם פשטות אנו מניחים כי האיברים שונים זה מזה: הערה    
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Select-Tree

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

2

11
1

2 3

6

15

8

5

1

17
3

3

6
1

12< צמתים  6

.הכי קטן 7 -נשים לב ששורש העץ הוא האיבר ה

6

2913

1816

17
11

.הרי שזהו השורש, הכי קטן i=7 -אם אנחנו מחפשים את האיבר ה  -

.הכי קטן i -את האיבר השל השורש  השמאליהעץ -נחפש בתת, i>7אם , אחרת  -

.הכי קטן i-7 -את האיבר השל השורש  הימנינחפש בתת העץ , )i<7(אחרת   -

מורחב AVLעץ –פתרון יעיל יותר 

.AVLנראה כעת פתרון המבוסס על הרחבה של עצי 

.כל הפעולות ירוצו בזמן לוגריתמי

.size–שבו בכל צומת נוסיף שדה אחד , AVLנשתמש בעץ 

).כולל הצומת עצמו(שדה זה יחזיק את כמות הצמתים בתת העץ של הצומת 

).rank tree( עץ דרגותעץ כזה נקרא 

parentparent

leftleft

key + infokey + info

rightright
sizesize

15

5
? Rank -ו Selectאיך מידע נוסף זה עוזר במימוש 

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

2

11
1

2 3

6

15

8

5

1

1816

17
11

3
3

6
1

:האלגוריתם

Select-Tree

Tree-Select(x, i)

1. r ← size[left[x]] + 1

2. if  i = r

3. return  x

4. else if i < r

5. return  Tree-Select(left[x], i)

6. else return Tree-Select(right[x], i – r)

:סיבוכיות זמן

.  Θ(logn)–לכן סיבוכיות הזמן ליניארית בגובה העץ . זמן קבוע" מבזבזים"בכל רמה של העץ 

:סיבוכיות זיכרון נוסף

.Θ(1)בזיכרון נוסף , איטרטיביתאבל אפשר לממש גרסה . Θ(logn) -מחסנית הרקורסיה 
8

הוא השורש xבקריאה הראשית 

Tree-Select

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

2

111

2 3

6

15

8

5

1

1816

17

11

33

6
1

Tree-Select(x,11)

12≤	צמתים  7

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

2

111

2 3

6

15

8

5

1

1816

17
1

1

3
3

6
1

Tree-Select(x,4)

20≤		צמתים6

:Tree-Select(s,11)נדגים 

7

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

2

111

2 3

6

15

8

5

1

1816

17

11

3
3

6
1

Tree-Select(x,4)

14≤		צמתים2 8

12

20

24

2911

14

13

10

9

2

111

2 3

6

15

8

5

1

1816

17

11

33

6
1

Tree-Select(x,2)

return 17

17≤		צמתים2
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Rank-Tree

:האלגוריתם

T הוא שורש העץ.

x   מצביע לאיבר שאת דירוגו רוצים

.למצוא

Tree-Rank(T, x)

1.    r ← size[left[x]] + 1

2.    y ← x

3.    while y ≠ root[T]

4.    if y = right[parent[y]]

5. r ← r + size[left[parent[y]]] + 1

6.          y ← parent[y]

7.    return  r

10

:סיבוכיות זמן

.  Θ(logn)–לכן סיבוכיות הזמן ליניארית בגובה העץ . זמן קבוע" מבזבזים"בכל רמה של העץ 

:סיבוכיות זיכרון נוסף

Θ(1).

Rank-Tree

?בהינתן מצביע אליו, כיצד נמצא את דירוגו של איבר

.17נמצא את דירוגו של : דוגמה

.17הצמתים הלבנים הם אלו שקטנים או שווים 
8

12

20

24

2911

14

13

10

9

2

11
1

2 3

6

15

8

5

1

17
3

3

6
1

9

:הרעיון

).עצמו 17עבור ( 1פלוס , 17נספור תחילה כמה צמתים יש בתת העץ השמאלי של 

:עד לשורש x -כ נטפס מ"אח

.1נוסיף את כמות הצמתים בתת העץ השמאלי פלוס , בכל פעם שנעלה שמאלה לצומת

2911 139

1816

17
11

3

Tree-Rank(T,x)

בעת הכנסה והוצאה sizeתחזוקת השדה 

בזמן   Rank  -ו Selectמאפשרת לממש את הפעולות  sizeעד כה ראינו כיצד תוספת השדה 

.לוגריתמי

מבלי  , ניתן לעדכן את השדה הזה, כי בעת הכנסה או הוצאה של איברים, כעת עלינו להראות

!לפגוע בסיבוכיות של פעולות ההכנסה וההוצאה 

12

Tree-Rank-Key
:שאלה

.נתון מפתחבעל , רוצים להחזיר את דירוגו של איבר בעץ דרגות

.הציעו פתרון לבעיה זו

:תשובה

, נמצא איבר בעל המפתח הנתון: 'אפשרות א

.Tree-Rank -ונעביר את המצביע אליו ל    

Tree-Rank-Key(T, k)

1.    x ←AVL-Search(T, k)

11

.Θ(logn): זמן    

.Θ(1), לחיפוש האיטרטיביתאם נשתמש בגרסה : זיכרון נוסף    

, ובכל פעם שנרד ימינה, נרד מהשורש במסלול החיפוש אחר המפתח. r←0נאתחל : 'אפשרות ב

נעשה זאת שוב בהגיענו  . 1העץ השמאלי ועוד -את כמות הצמתים בתת r -נוסיף ל

.לצומת המבוקש

.Θ(logn): זמן    

.Θ(1): זיכרון נוסף    

1.    x ←AVL-Search(T, k)

2.    return Tree-Rank (T, x)
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בעת הוצאה sizeתחזוקת השדה 

: מורכבת משני שלבים AVLהוצאה מעץ 

.  מחיקה כרגיל מעץ חיפוש בינארי–1שלב 

.ואולי ביצוע גלגולים, "AVLעברייני "עלייה מהצומת החדש לכיוון השורש כדי לאתר –2שלב 

?בכל אחד מהשלבים הללו sizeכיצד נעדכן את 

.כלום–1שלב 

.של כל צומת שעברנו דרכו sizeמהשדה  1נחסיר , שנמחק פיזיתתוך כדי העלייה מהצומת –2שלב 

14

.של כל צומת שעברנו דרכו sizeמהשדה  1נחסיר , שנמחק פיזיתתוך כדי העלייה מהצומת –2שלב 

).  בדיוק כמו בהכנסה(צמתים בכל גלגול  Θ(1)נעדכן , אם התבצעו גלגולים תוך כדי             

.ולפיכך לא משנים את סיבוכיות הזמן של ההוצאה, העדכונים דורשים תוספת של קבועים בכל רמה בעץ

בעת הכנסה sizeתחזוקת השדה 
: מורכבת משני שלבים AVLהכנסה לעץ 

ירידה מהשורש כלפי מטה והכנסת צומת חדש - 1שלב 

.ואולי ביצוע גלגול אחד, "AVLעברייני "עלייה מהצומת החדש לכיוון השורש כדי לאתר –2שלב 

?בכל אחד מהשלבים הללו sizeכיצד נעדכן את 

).size[z] ←1בצומת החדש  (של כל צומת שעברנו דרכו  sizeלשדה  1נוסיף –1שלב 

. צמתים  Θ(1)עדכון –2שלב 
B A

13

:LLלמשל בגלגול             

        

.בכל יתר הגלגולים מעדכנים באופן דומה

.ולפיכך לא משנים את סיבוכיות הזמן של ההכנסה, העדכונים דורשים תוספת של קבועים בכל רמה בעץ

AL

BR

AR

B

A

v

LL rotation

v
AR

AL

BR

B

A

size[A] ← size[B]

size[B] ← size[left[B]] + size[right[B]]  + 1

בעיה נוספת

:התומך גם בפעולה הבאה, נניח שברצוננו לממש מילון ללא חזרות

• Less(S, x) –שווים למפתח של האיבר /החזרת סכום המפתחות שקטניםx.

.כתשתית AVLגם כאן כדאי להשתמש בעץ 

?Lessאיך נממש את 

12:לדוגמה

16

:לדוגמה

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

1816

173

6

Less(T, x) 

הרחבה של מבנה נתונים

:נסכם את מה שעשינו עד כה

,  אחד שמוכר לנו" פשוט"י אף מבנה נתונים "שאינו נתמך בזמן לוגריתמי ע, ADTביקשנו לממש 

.או שילוב של כאלו

:לשם כך

AVLכלשהי של מבנה נתונים מוכר תשתיתבחרנו 1.

15

AVLכלשהי של מבנה נתונים מוכר תשתיתבחרנו 1.

sizeשדה י תוספת כלשהי"אותו ע הרחבנו2.

הכנסה והוצאהלא נפגעווידאנו שהפעולות הדינמיות 3.

Tree-Select, Tree-Rankהפעולות הנוספותהראינו כיצד לממש את 4.
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sumתחזוקת 

.מבלי לפגוע בסיבוכיות ההכנסה וההוצאה  sumכעת עלינו להראות שניתן לתחזק את השדה  

:הכנסה

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

53

2913
11

9 30

47

210

151

78

9

1816

17
1816

51
3

6
3

18

:הכנסה

במהלך הירידה נוסיף את מפתח האיבר החדש לכל צומת דרכו עברנו  –1שלב 

)sum[z] ←key[z]בצומת החדש (

:LLנדגים על גלגול –2שלב 

1816
16

AL

BR

AR

B

A

v

LL rotation

v
AR

AL

BR

B

A

sum[A] ← sum[B]

sum[B] ← sum[left[B]] + sum[right[B]]  + key[B]

Lessמימוש 

המפתחות בתת העץ של   סכוםשמכיל את , sum–שבו בכל צומת שדה נוסף  AVLעץ : הרעיון

).כולל(הצומת 

.שראינו Rankדומה מאוד למימוש  Lessמימוש 

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

53

2913
11

9 30

47

210

151

78

9

17
51

3

6
3

17

2911 139

1816

17
1816

3

Less(T, x) 

Less(T, x)

1.    s ← sum[left[x]] + key[x]

2.    y ← x

3.    while y ≠ root[T]

4.    if y = right[parent[y]]

5. s ← s + sum[left[parent[y]]] + key[parent[y]]

6.          y ← parent[y]

7.    return  s

:שאלה

שדות המכילים את ) מבלי לפגוע בסיבוכיות הזמן של הכנסה והוצאה(האם ניתן לתחזק ביעילות 

?AVLשל צמתים בעץ  עומקיהם

:תשובה

  Θ(n)שבעקבותיהם צריך לעדכן את שדות העומקים של ) מחיקה, למשל גלגולים(ישנם מקרים . לא

!צמתים 

?מה אפשר לתחזק ביעילות

!צמתים 

? LLעומקיהם של אילו צמתים משתנים בגלגול , לדוגמה

.הוצאה נפגעת/לכן סיבוכיות הכנסה
20

AL

BR

AR

B

A

v

LL rotation

v
AR

AL

BR

B

A

:הוצאה

כלום–1שלב 

:היה לכל היותר בן אחד zלצומת שנמחק  אם - 2שלב 

של כל צומת sumמהשדה  key[z]נעלה מהצומת שנמחק עד לשורש ונחסיר  -     

).השתנה zשימו לב שהמפתח של (את הצומת שנמחק פיזית  y -נסמן ב: אחרת            

)לא כולל( z -ל yמכל הצמתים שבין  key[y]נחסיר  -      

key[z]ועד לשורש נחסיר את  z -מכל יתר הצמתים החל ב -     

sumתחזוקת 

key[z]ועד לשורש נחסיר את  z -מכל יתר הצמתים החל ב -     

.בגלגולים נטפל כמו בהכנסה

19

8

12

20

24

2911

14

13

10

9

53

2913
11

9 30

47

210

151

78

9

1816

17
1816

51
3

6
3

y

z

אמיר רובינשטיין © 102012. הרחבה של מבני נתונים, ועצי דרגות



. כדוגמה להרחבה של מבני נתונים AVLראינו כיצד מרחיבים עצי 

.השלבים שראינו 4תוך ביצוע , זוהי מתודולוגיה שניתן להרחיב באמצעותה כל מבנה נתונים שלמדנו

...נדרשת לפעמים לא מעט יצירתיות, כדי לדעת באיזה מבנה נתונים לבחור וכיצד להרחיב אותו

סיכום

22

משפט

.צמתים nבן   AVL Tשדה המרחיב עץ  fיהי  

של אבותיו  fמשפיע רק על נכונות  ) שלו fכולל שדה  (אם שינוי במידע המאוכסן בצומת מסוים 

הקדמונים

 Θ(logn) האסימפטוטיבהכנסה והוצאה מבלי להשפיע על זמן הריצה   fאז ניתן לתחזק את ערכי  

?מה אפשר לתחזק ביעילות

.של פעולות אלו

:הערות

לא תנאי הכרחי, המשפט מציין רק תנאי מספיק -

רק מציין מתי ניתן לעשות זאת, המשפט לא מספק אלגוריתם לעדכון השדות -

21

חזרהתשובות לשאלות 

2.
Iterative-Tree-Select(T, i)

1.    x ← root[T]

2.    r ← size[left[x]] + 1

3.    while i ≠ r

4.    if i < r 

5. x ← left[x]

6.          else x ← right[x]

7. i ← i - r

←

24

7. i i - r

8. r ← size[left[x]] + 1

7.    return  x

שאלות חזרה

.LRשל עץ דרגות בעקבות גלגול  size -הראו כיצד יש לעדכן את שדות ה.  1

.Tree-Selectגרסה לא רקורסיבית של  כיתבו.2

אם שומרים בכל צומת את  , הסבירו מהם השינויים הדרושים במימוש הפעולות בעץ דרגות. 3

.לא כולל הצומת עצמו, כמות הצמתים בתת העץ של הצומת

כאשר השדה הנוסף ששומרים מכיל את , Lessהסבירו מהם השינויים במימוש הפעולה .4

).העץ שלו-במקום בכל תת(של הצומת  השמאליהעץ -סכום הצמתים בתת

23
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תרגילים

  xשל  i -כיצד ניתן למצוא את העוקב ה, iומספר טבעי , צמתים nבעץ דרגות בעל  xבהינתן איבר . 1

?O(logn)בזמן 

וכל יתר פעולות המילון בזמן  , O(1)שבו פעולת העוקב מתבצעת בזמן , כיצד ניתן לממש מילון.2

?לוגריתמי במספר האיברים במבנה

):הוא מספר האיברים ברגע נתון n(הציעו מימוש למבנה נתונים התומך בפעולות הבאות .3

•Insert(x)– הוספת האיברx בזמן, למבנהO(logn) •Insert(x)– הוספת האיברx בזמן, למבנהO(logn) 

•Delete(x)– מחיקת האיברx בזמן, מהמבנהO(logn) 

•Find(k)– מציאת איבר בעל מפתחk בזמן, במבנהO(logn) 

•Min()– בזמן, במבנה מינימלימציאת האיבר בעל מפתחO(1) 

•Between(k1, k2)– החזרת מספר המפתחות ביןk1 ל- k2 )בזמן, )כוללO(logn) 

26

תרגילים

25

2פתרון 

לאיבר העוקב שלו   succכאשר בכל צומת נשמור בנוסף גם מצביע  , מורחב AVLנשתמש בעת 

).Nilמצביע זה יכיל  המקסימליבצומת (

.O(1)בזמן , פעולת העוקב ניתנת למימוש בקלות באמצעות המצביע הזה

:נוסיף את השורות האלו בסוף אלגוריתם ההכנסה הרגיל: בהכנסה succתחזוקת המצביע  

succ[z] ← Tree-Successor(T, z)

28

)z הוא הצומת החדש(

)?מדוע(בעת גלגולים אין צורך לבצע שום עדכון נוסף 

.יש להפריד למקרים: בהוצאה succתחזוקת המצביע 

.של קודמו לעוקב שלו succנפנה –אם נמחק צומת עם לכל היותר בן אחד 

...?אחרת

succ[z] ← Tree-Successor(T, z)

pre ←Tree-Predecessor(T, z)

if pre ≠ Nil

succ[pre] ← z

1פתרון 

?פעמים גם כן נכון x (i-1 -החל ב( Tree-Successorהאם הפתרון של הפעלת 

Tree-Successor-i(T, x, i)

1.    r ← Tree-Rank(T, x)

2.    if r+i > n

3. return Nil

4.    return Tree-Select(T, r+i)

27

?פעמים גם כן נכון x (i-1 -החל ב( Tree-Successorהאם הפתרון של הפעלת 
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3פתרון 

).sizeעם שדה נוסף  AVLעץ (כפי שראינו בהרצאה , נשתמש בעץ דרגות

).כפי שיוסבר, שיעודכן בעת הכנסה והוצאה(בעץ  המינימלינשמור מצביע לאיבר , בנוסף

•Insert(x)– נכניס לעץ דרגות כפי שראינו בשקפים–O(logn) ,  ואם מפתח האיבר שהוכנס קטן מהמינימום נעדכן

.O(1)–את המצביע למינימום    

•Delete(x)– נוציא מעץ דרגות כפי שראינו בשקפים–O(logn) ,י  "ואם יש צורך נמצא את המינימום החדש ע

.AVL-Minimum –O(logn) -קריאה ל   

•Find(k)– כרגיל בעץAVL–O(logn).

29

•Find(k)– כרגיל בעץAVL–O(logn).

•Min()– ב, בעזרת המצביע המינימלינחזיר את האיבר- O(1).

•Between(k1, k2)– נשתמש בפעולהTree-Rank שמחזירה את דירוגו של איבר נתון  .

לכן תחילה נבדוק , איננו יודעים אם קיימים במבנה איברים בעלי המפתחות הנתונים1.

).x2 - ו x1נקרא להם (נכניס אותם –ואם לא , זאת

– Tree-Rank(x2)נחשב את 2. Tree-Rank(x1) + 1.

וזוהי התוצאה  , שהכנסנו) 2 - ל 0בין (נפחית מהערך שקיבלנו את כמות האיברים 3.

.  המבוקשת

.נמחק את האיברים שהכנסנו, אם יש צורך, לבסוף4.

. O(logn)ל רצות בזמן"כל הפעולות הנ
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בתוכנית

בספר הלימוד 11פרק 

).hash tables* (טבלאות גיבוב -נכיר עוד מימוש למילון •

כל הפעולות ירוצו בזמן קבוע -זהו מימוש יעיל בממוצע •

2
טבלאות ערבולנקראות גם לעיתים * 

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

11נושא 

)ערבול(גיבוב טבלאות 
Hash tables

אמיר רובינשטיין

מוטיבציה

)hash tables( טבלאות גיבובנגדיר כעת 

)hash functions( פונקציות גיבובו

.זוהי מעין הכללה של הרעיון של מערך

ונחשב לכל  , נמפה את עולם האיברים לטבלה קטנה יחסית, במקום לשמור תא לכל איבר פוטנציאלי

.מפתח את האינדקס שלו בטבלה

.בממוצע Θ(1)ניתן לדאוג שכל הפעולות ירוצו בזמן  , כפי שנראה

4

מוטיבציה

הוא   nכאשר , O(logn)שבו כל הפעולות רצות בזמן , ראינו מימוש למילון באמצעות עץ חיפוש מאוזן

.מספר האיברים במבנה

?האם אפשר לממש מילון בסיבוכיות זמן טובה יותר

!התשובה היא כן

).זאת בהנחה שניתן למפות את תחום המפתחות לאינדקסים של המערך(ניתן לממש מילון במערך 

.כל הפעולות ירוצו בזמן קבוע

?מדוע אם כן בכלל משתמשים בעצי חיפוש

.כי גודל התחום עלול להיות גדול מאוד

.ספרות עשרוניות 9ז בן "מילון בו המפתח הוא מספר ת: 1דוגמה 

).של המערך 1% - ניצול של פחות מ(תושבים  107 -בעוד שבישראל פחות מ, תאים 109מערך יכיל 

.35 -עד כבאורך  z-aכמות הערכים בו קטנה מאוד יחסית לכמות התמורות של . מילון אנגלי: 2דוגמה 

en.wikipedia.org/wiki/Longest_words://http3: אורכי המילים הארוכות בשפות שונות: ויקיפדיהמתוך 
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בעיות

x3

x71

x40

T

x3

U = {xi , 1≤i ≤ 109}

x40

x71

x5

h(x3)

h(x71)

h(x40)

h(x5)

בעיות

?טובהגיבוב פונקצית מהי 1)

?התנגשותמה עושים במקרה של 2)

h(x)מתקיים   x≠yעבור : התנגשות = h(y).

x5
m

x5
h(x5)

6

הגדרה - טבלאות גיבוב 

.Uנתון עולם של איברים  

.n= o(|U|)כאשר , איברים O(n)שבו יהיו בכל רגע נתון  , דרוש מימוש למילון

.טבלת גיבובשייקרא  Tנקצה מערך  

.|U| -ולא ל, n -יכול להיות קרוב ל m -הרעיון הוא ש. m -גודלו יסומן ב

h: U:  פונקצית גיבובנגדיר  → {0, 1, …, m-1} h: U:  פונקצית גיבובנגדיר  → {0, 1, …, m-1}

T[h(x)]  -ימופה ל  x∈Uאיבר  

x3

x71

x40

x5

T

m

x3

U = {xi , 1≤i ≤ 109}

x40

x71

x5

h(x3)

h(x71)

h(x40)

h(x5)

5

בחירת פונקצית גיבוב טובה

?אילו תכונות נרצה שתקיים פונקצית הגיבוב

.O(1)זמן חישוב הפונקציה 1)

. את המפתחות בטבלה" מפזרת היטב"הפונקציה 2)

:הנחת הגיבוב האחיד הפשוטהפונקציה מקיימת את : באופן פורמאלי

ההסתברות שמפתח יגובב לתא מסוים זהה עבור כל התאים -

אין תלות בין ערכי הגיבוב של מפתחות שונים - אין תלות בין ערכי הגיבוב של מפתחות שונים -

?תמנע התנגשויות 2האם קיום תכונה 

8

?מה בהמשך

?טובהגיבוב פונקצית מהי 1.

.ונראה כמה שיטות לבחירת פונקצית גיבוב טובה, נגדיר זאת

?התנגשותעושים במקרה של מה 2.

:נכיר שתי גישות

שיטת השרשור. 1

:אפשרויות 3עם , הפתוח המיעוןשיטת . 2

בדיקה ליניארית. א

בדיקה ריבועית. ב

גיבוב כפול. ג

7
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בחירת פונקצית גיבוב טובה

.מידע על התפלגות המפתחות עוזר בתכנון פונקצית גיבוב טובה

.אך לא תמיד אנו יודעים מהי התפלגות המפתחות

".  טוב"כ פיזור "ישנן שיטות לבחירת פונקצית גיבוב שנותנות בד, עדיין

:שיטות כאלו 2נכיר כעת 

שיטת החילוק1.

שיטת הכפל2. שיטת הכפל2.

.שצפוי שלא יהיה תלוי בתבניות הקיימות בהתפלגות המפתחות, הרעיון הוא לבצע חישוב כזה

10

בחירת פונקצית גיבוב טובה

כאשר המפתחות הם ממשיים המתפלגים באופן אחיד ובלתי  , דוגמה לפונקצית גיבוב טובה

.(0,1]תלוי בקטע 

h(k) = km

:לדוגמה

00.04

1

T

1

2

30.3

4

50.54

6

70.791

80.80

9 m = 10

0.3

0.791

0.54

0.80

U 0.04

9

שיטת החילוק

 h(k)  =  k mod m

?2שהוא חזקה שלמה של  mאיזה חסרון קיים בבחירת 

.חישבו על הייצוג הבינארי של המפתחות: רמז

0

1

2

000 - כל המספרים שמסתיימים ב

001 - כל המספרים שמסתיימים ב

010 - כל המספרים שמסתיימים ב

3

4

5

6

7

010 - כל המספרים שמסתיימים ב

011 - כל המספרים שמסתיימים ב

111 - כל המספרים שמסתיימים ב

.

.

.

m = 8

.הסיביות הפחות משמעותיות נלקחות בחשבון בחישוב ערך הגיבוב pרק  , m=2pאם 

אלא אם ידוע מראש שיש הסתברות שווה , m=2pעדיף לא לבחור  , בשיטת החילוק: מסקנה

12.הסיביות הפחות משמעותיות pלהופעת כל אחת מהתבניות האפשריות של 

שיטת החילוק

h(k) = k mod m

030

1

2

313

T

13

U 30

3

4

565

6

7127

88

9 m = 10

13

127

65

8

11
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שיטת הכפל

 h(k)  =   m (k A - k A) 

A > 0קבוע בתחום  Aכאשר  < 1.

.תלויה במאפייני המפתחות Aבחירת הערך הספציפי של 

- k Aהרעיון הוא שהערכים של    k A    1 ,0]יתפלגו באופן אחיד בקטע).

.כ מההגבלות שראינו קודם בשיטת החילוק"אינו סובל בד mבשיטת הכפל ערכו של 

תרגיל

Aעם  , ופונקצית גיבוב בשיטת הכפל, m=10נתונה טבלת גיבוב בגודל  = (√5-1)/2.

.65, 64, 63, 62, 61: חשבו את המיקומים שאליהם ממופים המפתחות

14

שיטת החילוק

:2המסקנה נכונה לא רק עבור בסיס 

 -יוצרת גיבוב שמתחשב רק ב m=bpבחירת  , כלשהו bאם המפתחות הם מספרים בבסיס  •

p=logbm הספרות הפחות משמעותיות של המפתח.

.עדיף שערך הגיבוב יהיה תלוי בכמה שיותר מידע מהמפתח•

13

פתרונות להתנגשויות

:שיטות לפתרון בעיית ההתנגשויות 2נציג כעת 

)chain hashing(השרשור שיטת 1)

)open addressing(שיטת המיעון הפתוח 2)

16

מפתחות שאינם מספרים

.השיטות שראינו לבחירת פונקציות גיבוב הניחו שהמפתחות הינם מספרים 3

? מה קורה כאשר אין הדבר כך

?כאשר המפתחות הם מחרוזות, למשל

.  את המפתחות למספרים" נתרגם"אז 

:128וכך כל אות תתורגם למספר בבסיס , של האותיות ASCII -הנשתמש בקוד: למשל :128וכך כל אות תתורגם למספר בבסיס , של האותיות ASCII -הנשתמש בקוד: למשל

a = 97

b = 98

…

“ab”  = 97*128 + 98 = 12514

. מתוחכמות הרבה יותר, ישנן שיטות רבות אחרות

.בחירת השיטה המתאימה תלויה במידה רבה במידע על מאפייני המפתחות
15
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סיבוכיות - שיטת השרשור 

ניתוח סיבוכיות

המקרה הגרוע

.כל האיברים הוכנסו לאותה רשימה

Hash-Insert(x) –Θ(1) *בהנחה שאין צורך לבדוק תחילה אם האיבר קיים כבר

Hash-Search(k)–Θ(n)  

Hash-Delete(x)–Θ(1) *ונתון מצביע לאיבר למחיקה, כיווניות-בהנחה שהרשימות דו.

.Θ(n) - אחרת    .Θ(n) - אחרת   

תרגיל

.במקרה הגרוע  Θ(logn)-חיפוש ומחיקה ב, שיאפשר הכנסה, הציעו שינוי בשיטת השרשור

18

שיטת השרשור -פתרונות להתנגשויות 

.מצביע על רשימה מקושרת T -כל תא ב

.T[h(x)]יימצא ברשימה המקושרת בתא   xמפתח 

x3

T

x3

x40

x

x40

m

x71

x5

x12

x12 x71 x5

Hash-Insert(x)– הכנס אתx   לראש הרשימה בתאT[h(x)]

Hash-Search(k)– חפש את המפתחk   ברשימה בתאT[h(x)]

Hash-Delete(x)– מחק אתx   מהרשימה המקושרת בתאT[h(x)]

17

סיבוכיות - שיטת השרשור 

משפט

, ותחת הנחת הפיזור האחיד הפשוט, בשיטת השרשור

.בממוצע Θ(1+α)חיפוש אחר מפתח ירוץ בזמן  

הוכחה

).המפתח לא נמצא( לחיפוש כושלנתייחס תחילה 

.הרשימות m -בהנחת הפיזור האחיד הפשוט כל מפתח מגיע באקראי לאחת מ

.עד סופה T[h(k)]כלשהו דורש מעבר על הרשימה  kחיפוש אחר מפתח  •

αבהנחת הפיזור האחיד הפשוט הוא , אורכה הממוצע של רשימה זו • =  n/m.

).כולל זה שבסוף הרשימה(מצביעים בממוצע  α+1לפיכך יש לעבור על  •

.במקרה הגרוע Θ(1) -יתבצעו ב) חישוב פונקצית הגיבוב וגישה לתא המתאים(יתר הפעולות  •

.בממוצע +α) Θ(1כ "סה •

20

סיבוכיות - שיטת השרשור 

תחת הנחת הפיזור האחיד הפשוט, ניתוח סיבוכיות ממוצעת

load factor  :(     α(נגדיר את פקטור העומס  = n/m

.זהו למעשה האורך הממוצע של רשימה

פעולת החיפוש רצה בזמן   , נוכיח כעת שכאשר התנגשויות נפתרות בשיטת השרשור

Θ(1+α) בממוצע.

  n = O(m)כך שיתקיים  mאם נבחר את גודל הטבלה , לפיכך

αאז  = O(m)/m = O(1)  כל הפעולות ירוצו בזמן  וΘ(1) בממוצע.

19
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סיכום - שיטת השרשור 

ממוצעמקרה גרועפעולה

 Θ(n)Θ(1+α)חיפוש

*Θ(1)*Θ(1)הכנסה

**Θ(1)**Θ(1)מחיקה

.בממוצע Θ(1) -אז כל הפעולות ירוצו ב n = O(m) אם

22

.אחרת הזמן הוא כזמן החיפוש. בהנחה שלא צריך לבדוק אם האיבר כבר נמצא*   

.כיווניות ונתון מצביע לאיבר למחיקה-בהנחה שהרשימות דו** 

סיבוכיות - שיטת השרשור 

)המשך(הוכחה 

 .של מפתח חיפוש מוצלחנתייחס כעת למקרה של 

.k1,…,knנניח שסדר הכנסת האיברים היה 

.מפתחות n-iנוספו למבנה  , כלשהו kiאחרי מפתח  •

.m/(n-i)הוא   k -אורך הרשימה עד ל, לכן בממוצע •

k
i

kiהוכנסו אחרי kiהוכנסו לפני 

(n-i)/m

.m/(n-i)הוא   ki -אורך הרשימה עד ל, לכן בממוצע •

+m 1/(n-i)הוא   kiמכאן שזמן החיפוש הממוצע של המפתח  •

:נחשב את הממוצע על פני כל המפתחות •

∑
=
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21

בדיקה ליניארית

h(k, i) = (h’(k) + i) mod m     : פונקצית הגיבוב

" רגילה"היא פונקצית גיבוב  ’hכאשר 

...)שיטה אחרת, הכפל, שיטת החילוק(

.ננסה את התא הבא אחריו, אם תא מסוים תפוס, בשיטה זו

:הדגמה

:שיטת החילוק      

1
2
3
4
5
6

0

5 5
21 4

207 33 3
55 4
55 4

55 4

207 3
207 3
207 3

207 :שיטת החילוק      

:בדיקה ליניארית      

:הקלט      

{m-1 ,…,0,1}נוצרת תמורה של , קל למימוש: יתרון

הסיכוי שהוא יהיה , תאים תפוסים iאם לתא פנוי קודמים : ההצטברות הראשוניתבעיית : חיסרון

.ארוכים של תאים תפוסים" רצפים"נוצרים . m/1ולא  m/(i+1)התא הבא שיתמלא הוא 

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

8 8

13 13

76 8

131 12

338 15

55 4

76 8

207 3
207 3 h’(k) = k mod 17

h(k, i) = (h’(k) + i) mod 17

Input: 3, 5, 8, 13, 21, 55, 76, 131, 207, 338

24

פתוח מיעון–פתרונות להתנגשויות 

.מחפשים תא פנוי אחר, אם תא מסוים תפוס) open addressing(בשיטת המיעון הפתוח •

.  כלומר כל תא מחזיק מידע על מפתח אחד לכל היותר

α  כלומר ,  n ≤ m  -הדבר מחייב ש ≤ 1

ומחזירה את המיקום הבא , פונקצית הגיבוב מקבלת כפרמטר גם את מספר הניסיונות הקודמים•

h :לבדיקה : U x {0,1, …, m-1} � {0,1,…, m-1}

 h(k, 0),   h(k, 1),   ...  ,   h(k, m–1)כלומר סדרת הבדיקות לתא פנוי היא  

{m-1 ,…,0,1}ונרצה שסדרה זו תהיה תמורה של 

:סוגי בדיקות שעובדים בשיטת המיעון הפתוח 3נראה כעת •

גיבוב כפול. 3,   בדיקה ריבועית. 2,   בדיקה ליניארית. 1
23
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מחיקה -פתוח  מיעון

? איזו בעיה מתעוררת במחיקה

 

". לנתק שרשרת חיפוש"אנו עלולים , במקומו nilי הצבת "אם פשוט נמחק איבר מהטבלה ע -

:למשל

              Delete(21) ,כ "ואחSearch(207).

.החיפוש יגיע לתא ריק וייכשל

1
2
3
4
5
6

0

5 5
21 4
3 3

55 4
207

26

:פתרון לבעיה

,nilבמקום להציב 

,  deletedנציב בתא ערך מיוחד 

".התא פנוי לצורך הכנסה ותפוס לצורך חיפוש: "שמשמעותו

:  החיסרון

וזמני החיפוש  , deletedהטבלה עלולה להיות עמוסה בערכי , אחרי מחיקות רבות

.יהיו ארוכים יחסית לכמות האיברים שנמצאים במבנה בפועל

.כ"פתרון להתנגשויות בשיטת השרשור עדיף בד, לכן אם ישנן הרבה מחיקות �

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

8 8

13 13
131 12

338 15

55 4

76 8

207 3

הכנסה וחיפוש–פתוח  מיעון

kהכנסת איבר בעל מפתח  

1     .i ← 0

2    .j ← h(k, i)    

פנוי T[j]התא  אם.     3

  jמחזירים  ו, את האיבר החדש  T[j] -מכניסים ל.            4

i:  אחרת.     5 ← i +1  

2 -חוזרים ל i<m אם.                6

"מלאה טבלה"מחזירים  אחרת   .7

25

"מלאה טבלה"מחזירים  אחרת   .7

kחיפוש איבר בעל מפתח  

1     .i ← 0

2    .j ← h(k, i)    

jמחזירים  –kבעל מפתח  T[j]האיבר בתא  אם 3.

"האיבר לא נמצא"מחזירים –פנוי  T[j] אחרת אם    .4

i:   אחרת.    5 ← i +1

2 -חוזרים ל i<m אם.                6

"האיבר לא נמצא"מחזירים  אחרת   .7

בדיקה ריבועית
h(k, i) = (h’(k) + ai+bi2) mod m         : פונקצית הגיבוב

קבועים b≠0 -ו aכאשר  

:הדגמה

:שיטת החילוק      

1
2
3
4
5
6
7

0

5 5
21 4
3 3

55 4
207 3

55 4
207 3

h’(k) = k mod 17

:בדיקה ריבועית      

:הקלט      

לא נוצרים רצפים: יתרון

k1לשני מפתחות אם , עדיין: ההצטברות המשניתבעיית : חיסרון ≠ k2 מתקיים ש- h’(k1) = h’(k2) 

.אז לשני המפתחות תהיה בדיוק אותה סדרת בדיקה

.זוהי צורה מתונה יותר של הצטברות

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

8 8

13 13
131 12

338 15

76 8

76 8
207 3

h(k, i) = (h’(k) + i + i2) mod 17

Input: 3, 5, 8, 13, 21, 55, 76, 131, 207, 338

28

המשך -פתוח  מיעון

:שמנסות לשפר את שיטת הבדיקה הליניארית, נראה כעת שתי שיטות בדיקה אחרות

בדיקה ריבועית -

גיבוב כפול -

חיפוש ומחיקה לא ישתנו  , האלגוריתמים להכנסה

).פתוח מיעוןהם נכונים עבור הפרדיגמה הכללית של (

27
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בחירת פונקצית הצעד–גיבוב כפול 

           h(k, i) = (h1(k) + i⋅h2(k)) mod m

h1(k) = kבדוגמה האחרונה פונקצית הבסיס היתה         mod 17

h2(k) = kופונקצית הצעד היתה               mod 16 + 1

?מדוע בחרנו כך את פונקצית הצעד

תשובהתשובה

h2(k)?מהי הבעיה בפונקצית הצעד הבאה. א = (k mod 17)            

h2(k)?מהי הבעיה בפונקצית הצעד הבאה. ב = (k mod 17) + 1      

30

גיבוב כפול

h(k, i) = (h1(k) + i⋅h2(k)) mod m          : פונקצית הגיבוב

h1  פונקצית הבסיס"נקראת"

h2  פונקצית הצעד"נקראת"

:הדגמה

h1(k) = k:שיטת החילוק       mod 17

1
2
3
4
5
6

0

5 5,6
21 4,6
3 3,4

55 4,8
207 3,16
76 8,13

76 8,13

207 3,16

:גיבוב כפול      

:הקלט      

.אלא גם במפתח, h(k,0) = h1(k)סדרת הבדיקה תלויה לא רק במיקום הראשוני : יתרון

1

h2(k) = k mod 16 + 1

h(k, i) = (h1(k) + i⋅h2(k)) mod 17

Input: 3, 5, 8, 13, 21, 55, 76, 131, 207, 338

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

8 8,9

13 13,14
131 12,4

338 15,3

76 8,13

55 4,8

131 12,4

29

השוואה בין שיטות הבדיקה
.ננסה להבין מדוע לגיבוב כפול ביצועים טובים יותר מאשר לשתי שיטות הבדיקה האחרות

תרגיל

.סדרות בדיקה שונות אפשריות !mישנן   אידיאליפתוח  במיעוןהסבירו מדוע –א 

:כמה סדרות בדיקה שונות אפשריות

?בגיבוב כפול -ד ?בבדיקה ריבועית -ג ?בבדיקה ליניארית -ב 

פתרון

.מהווה סדרת בדיקה (m-1,…,0,1)כי כל תמורה של  -א 

.סדרות בדיקה שונות mלכן אפשריות רק . המיקום ההתחלתי קובע את סדרת הבדיקה -ג +ב

. סדרת הבדיקה נקבעת הן לפי המיקום ההתחלתי והן לפי גודל הצעד -ד 

אפשרויות mלמיקום ההתחלתי יש      

)יתאים m-1עד  1כל צעד בגודל , ראשוני mכאשר (אפשרויות  m-1לגודל הצעד      

.סדרות בדיקה שונות אפשריות Θ(m2)לכן יש       

.ריבועית/פתוח אידיאלי מאשר בדיקה ליניארית למיעוןלכן גיבוב כפול מהווה קירוב טוב יותר      
32

בחירת גודל הטבלה–גיבוב כפול 
            h(k, i) = (h1(k) +i⋅h2(k)) mod m

?mאיך כדאי לבחור את גודל הטבלה 

).לכל מפתח" על"תהיה  h(נרצה שסדרת הבדיקה תבצע מעבר על כל התאים במערך 

:כלומר

k     h2(k) ≠ 0לכל  -

   1> אין מחלקים משותפים  m -ול h2(k) -ל     kלכל  -   1> אין מחלקים משותפים  m -ול h2(k) -ל     kלכל  -

:  את אחד מן הערכים) kעבור אף מפתח (תקבל  h2 -אסור ש, m=20למשל אם            

2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,…

:ראשוני ולהגדיר mאחת האפשרויות היא לבחור , כדי לעמוד באילוצים האלו

             h1(k) = k mod m

h2(k) = (k mod (m-c)) +1

).c=2או  c=1למשל (קטן  c>0עבור 

31
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זמן סיבוכיות–פתוח  מיעון

)205-203' עמ, הוכחה בספר הלימוד(משפט 

αשמקדם העומס שלה   , פתוח מיעוןבהינתן טבלת גיבוב עם  = n/m < 1 ,

:סדרות בדיקה יש אותה הסתברות !m -שלכל אחת מ*) אידיאלית(ותחת הנחה 

י "תוחלת מספר הבדיקות בעת חיפוש כושל חסומה ע

.        י"ואילו בעת חיפוש מוצלח היא חסומה ע
αα −1

1
ln

1
α−1

1

מסקנה

.Θ(1) -רץ בממוצע ב) כושל או מוצלח(חיפוש , קבוע αועבור , בתנאי המשפט

34

αα −1

אבל גיבוב כפול מקרב אותה טוב יחסית, שיטות הבדיקה שראינו אינן מקיימות הנחה זו, כאמור* 

תרגיל -פתוח עם גיבוב כפול  מיעון

תרגיל

:פתוח עם גיבוב כפול מיעוןעם פתרון להתנגשויות בשיטת , 7נתונה טבלת גיבוב בגודל 

h1(k):פונקצית הבסיס = k mod 7

h2(k) = (k mod         : פונקצית הצעד 5) +1

):משמאל לימין(הראו את תוצאת ביצוע הפעולות הבאות 

Insert(20)    Insert(13)    Insert(17)    Delete(13)    Search(17)Insert(20)    Insert(13)    Insert(17)    Delete(13)    Search(17)

33

שאלות חזרה

מן  ) פתוח ומיעון, שיטת השרשור(השוו בין שתי השיטות לפתרון בעיית ההתנגשויות .  1

: הבחינות הבאות

n -ו mהקשר הרצוי בין  -

זמן להכנסת איבר במקרה הגרוע סיבוכיות -

אופן מחיקת איברים -

פתוח רץ במקרה הגרוע בזמן   מיעוןחיפוש איבר בטבלת גיבוב שבה התנגשויות נפתרות עם . 2

Θ(n) .הסבירו מדוע.

? Θ(n)במקום   Θ(m)האם נכון יהיה לכתוב 

?ל נכונה גם לאחר מחיקות רבות מן הטבלה"האם הטענה הנ ?ל נכונה גם לאחר מחיקות רבות מן הטבלה"האם הטענה הנ

?כמספר ראשוני mפתוח עם גיבוב כפול כדאי לבחור את גודל הטבלה -במיעוןמדוע .3

הפתוח עם גיבוב  -המיעוןכאשר התנגשויות נפתרות בשיטת , m=8נתונה טבלת גיבוב בגודל 

.h2(k) = k mod (m-1)+1ופונקצית הצעד היא  h1(k) = k mod mפונקצית הבסיס היא . כפול

זוגיים תפוסים  -כאשר כל האינדקסים האי, 1מה יקרה אם ננסה להכניס איבר בעל מפתח 

?אם הטבלה אינה מלאה, האם יימצא תא פנוי להכנסה? כבר

?8במקום  =7mמה היה משתנה אילו גודל הטבלה היה 

36

סיכום -פתוח  מיעון

ממוצעמקרה גרועפעולה

כושלחיפוש

Θ(n)
מוצלח

כמו חיפוש כושלΘ(n)הכנסה










−
Θ

α1

1










−
Θ

αα 1

1
ln

1
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*Θ(1)*Θ(1)מחיקה

בהנחה שנתון מצביע או אינדקס למקום המחיקה* 

.שכל סדרות הבדיקה שוות הסתברות) אידיאלית(זמני הריצה הממוצעים לחיפוש הם בהנחה 

.בממוצע  Θ(1)כל הפעולות ירוצו בזמן , קבוע αאם 
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תרגילים
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חזרהתשובות לשאלות 

1.

אם כן אורך סדרת . סדרת החיפוש תיתקל שוב ושוב בתאים תפוסים, במקרה הגרוע. 2

Chain hashingOpen addressing

  nn = O(m) -ו mהקשר בין 

)לצורך יעילות החיפוש(

n ≤ m

סיבוכיות זמן להכנסת איבר  

במקרה הגרוע

O(1)

בהנחה שלא צריך לבדוק אם  

האיבר כבר נמצא

Θ(n)

הוצאה רגילה מרשימה  מחיקת איברים

מקושרת

פנוי להכנסה ותפוס  "סימון המקום כ

"לחיפוש

אם כן אורך סדרת . סדרת החיפוש תיתקל שוב ושוב בתאים תפוסים, במקרה הגרוע. 2

.חיפוש במקרה הגרוע הוא כמספר האיברים שמאוחסנים בטבלה ועוד אחד

.mכי אורך סדרת החיפוש אינו בהכרח מסדר גודל של , Θ(m)לא יהיה נכון לכתוב 

).n=o(m)  -ייתכן ש(

וזמני הפעולות יהיו , deletedתאים רבים בטבלה יכילו את הערך , לאחר מחיקות רבות

.ולא רק בכמות האיברים בטבלה, תלויים גם בכמות התאים הללו

לכן לא יימצא תא  . 7, 5, 3, 1, 7, 5, 3, 1: מתאימה סדרת הבדיקות הבאה 1למפתח .3

).באינדקס זוגי(גם אם יש כזה , פנוי

37.הוא יימצא–אם קיים תא פנוי . 6, 4, 2, 0, 5, 3, 1: אז סדרת הבדיקות תהיה m=7אם 

תרגילים נוספים

פתוח היא הצורך לדעת מראש את כמות האיברים שייכנסו  במיעוןאחת המגבלות לשימוש . 1

.כדי לדעת איזה גודל טבלה יש להקצות, לטבלה

: מציעה את הפתרון הבאטבלת גיבוב דינאמית 

נשנה בהתאם (גדולה יותר , ניצור טבלה חדשה, בכל פעם שרוצים להכניס איבר והטבלה מלאה

.וכן את האיבר החדש, אחד-אחד" ישנים"ונכניס אליה את כל האיברים ה, )את פונקצית הגיבוב

:ריקה בהתחלה, nאיברים לטבלה בגודל  2nעבור הכנסת  , הממוצע הכוללציינו מהו זמן הריצה 

.בכל פעם 1 -כאשר גודל הטבלה החדשה גדל ב. א .בכל פעם 1 -כאשר גודל הטבלה החדשה גדל ב. א

.בכל פעם 2כאשר גודל הטבלה החדשה גדל פי . ב

.הניחו כי שיטת הבדיקה בה משתמשים היא אידיאלית: הערה

.  zמספרים כלשהם ומספר  nשל  Aנתון מערך .2

. z שסכומם A -המחזיר זוג מספרים ב, תארו אלגוריתם שרץ בתוחלת זמן ליניארית

.nilהאלגוריתם יחזיר , אם אין זוג מספרים כזה

): Element uniqueness problem(בעיית היחידות . 3

xiעבורם   i≠jהציעו אלגוריתם שבודק אם קיימים  .  x1,…,xnמספרים  nנתונים  = xj.40

תרגילים מומלצים מהספר

11פרק 

11.2-2

11.2-3

11.3-1

11.4-1

11.4-2
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2פתרון 

  kולכל מספר , ולאחר מכן נעבור על המספרים בזה אחר זה, נכניס את כל המספרים לטבלת גיבוב

.nilאחרת נחזיר בסוף . נחזיר את זוג המספרים שמצאנו, אם מצאנו. z-kנחפש בטבלה את 

:נבחר את הפרמטרים השונים של טבלת הגיבוב

).שיטת החילוק מתאימה רק לשלמים(פונקצית הגיבוב תהיה בשיטת הכפל  -

)פתוח במיעוןאין מניעה גם לשימוש (בשיטת השרשור , למשל, התנגשויות ייפתרו -

.m=0.5nלכן נבחר למשל , n=O(m)בתנאים אלו האילוץ היחיד על גודל הטבלה הוא  -

.חיפושים n) לכל היותר(הכנסות ו nיש :  סיבוכיות

.ואילו חיפוש בזמן קבוע בממוצע, כל הכנסה תרוץ בזמן קבוע במקרה הגרוע

:כ האלגוריתם ירוץ בזמן ליניארי בממוצע"לכן בסה

Θ(n)      +    Θ(n)      =   Θ(n) 

worst-case             average               average

42

1פתרון 

כלומר לכל סדרות הבדיקה יש  (אם שיטת הבדיקה בה משתמשים היא אידיאלית , פתוח במיעון

.Θ(1) -אז הכנסה לטבלה רצה בממוצע ב, )אותה הסתברות

ולכן רצות בזמן כולל של  , ההכנסות הראשונות לא דורשות הגדלה של הטבלה n, בשני הסעיפים

n⋅Θ(1) = Θ(n).

'סעיף א   

בפעם . והעתקת כל האיברים, כל אחת מההכנסות הבאות דורשת הגדלה של הטבלה

כל הכנסה  (וכך הלאה , n+2בפעם השנייה , הכנסות לטבלה החדשה n+1הראשונה יתבצעו 

).  בזמן קבוע בממוצע

.Θ(n2)ולכן זמן הריצה הכולל הממוצע הוא  , כ מספר ההכנסות הוא                      "סה

'סעיף ב

כולל (הגדלה זו . 2nלטבלה בגודל , n+1 -בעת הכנסת האיבר ה, תתבצע הגדלה אחת בלבד

.ההכנסות הבאות ירוצו בזמן קבוע בממוצע n-1כל . Θ(n)תרוץ בזמן ממוצע ) הכנסת האיברים

.Θ(n)זמן הריצה הכולל הממוצע הוא אם כן  

41

)(
2

2

1

ni
n

ni

Θ=∑
+=

3פתרון 

פתרון ראשון

.כ מעבר נוסף ובדיקה האם יש שני איברים סמוכים זהים"ואח, מיון

Θ(n: סיבוכיות זמן log n) )למשל מיון מיזוג.(

פתרון שני

).פתוח מיעוןאפשר היה לפתור גם עם (בשיטת השרשור , נכניס את המספרים לטבלת גיבוב

.ייבחרו באחת הדרכים שלמדנו mפונקצית הגיבוב וגודל הטבלה 

.נבדוק האם האיבר שמכניסים שווה לאחד האיברים ברשימה, אם יש התנגשות

והיא למעשה שקולה מבחינת  , נשים לב שהכנסה כאן שונה מעט מהכנסה רגילה: סיבוכיות זמן

.סיבוכיות זמן לחיפוש

הכנסה זו רצה בזמן ממוצע של  . i -את פקטור העומס בעת הכנסת האיבר ה αi -נסמן ב

Θ(1+αi) = Θ(1+ i/m) .אם אין אף שני איברים זהים, כ"ובסה:

  .n -הממוצעת תהיה ליניארית ב והסיבוכיותקבוע  αאז  n=O(m) -כך ש mאם נבחר את 
43
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בתוכנית

.trie -נכיר מבנה נתונים יעיל למילון של מחרוזות •

.סדרה משותפת ארוכה ביותר-תתנכיר אלגוריתם למציאת •

).dynamic programming( תכנון דינאמיזהו אלגוריתם הפועל בשיטת 

)הראשונהבמהדורה  16פרק , מבוא לאלגוריתמים: ביבליוגרפיה לנושא זה(

2

נתוניםמבני 
ומבוא לאלגוריתמים

12נושא 

מחרוזות
Strings

אמיר רובינשטיין

מוטיבציה

.Σהיא סדרה של איברים מתוך  Σמעל קבוצה נתונה ) string( מחרוזת:    הגדרה

.אותיותואת איבריה , ב"אנכנה  Σאת 

):lexicographic order( סדר לקסיקוגרפישנקרא , על מחרוזות אפשר להגדיר יחס סדר

  b = b0b1…bqקטנה לקסיקוגרפית מהמחרוזת   a = a0a1…apנאמר שהמחרוזת  

:אם מתקיים אחד משני התנאים

aj   וגם    i=0,1,…, j-1עבור  ai=bi -כך ש jקיים שלם . 1 < bj.

:או

2 .p<q ו- ai = bi  עבורi=0,1,…, p.

4

trieמבנה הנתונים 

3
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מוטיבציה

AVL

.   Θ(logn)ל הוא "ומספר ההשוואות הנ, Θ(l)בכל צומת תתבצע השוואה בזמן : חיפוש/ הכנסה -

Θ(lלכן כל הפעולות יבוצעו בזמן  ⋅ logn).

.Θ(logn): עוקב/ מינימום / מחיקה -

hash table

).Θ(1)אחרת (  Θ(l)בהנחה שחישוב ערך הגיבוב למחרוזת דורש , במקרה הגרוע Θ(l): הכנסה-

.כיווניות ונתון מצביע-אם הרשימות דו, בזמן קבוע במקרה הגרוע: מחיקה-

Θ(l, בממוצע Θ(l): חיפוש- ⋅n) במקרה הגרוע.

Θ(l:  עוקב/ מינימום - ⋅n) בכל המקרים

6

מוטיבציה

.של מחרוזות) 'וכו, עוקב, כולל מינימום(לממש ביעילות מילון  - המשימה

)שבכל צומת שלו יש מחרוזת או מצביע למחרוזת( AVL -:אפשרויות מוכרות

-  hash table )שבכל איבר שלה יש מחרוזת או מצביע למחרוזת(

.נניח שבידנו פונקציה גיבוב טובה למחרוזות. אפשר למשל להשתמש בטבלת גיבוב עם שרשור

. נתחו את יעילותם של המימושים הללו

.  השוואה בין שתי מחרוזות דורשת זמן ליניארי באורך המחרוזת הקצרה מהשתיים: זיכרו

.  lהניחו לשם פשטות שכל המחרוזות באותו אורך   -

.n -מספר המחרוזות יסומן כרגיל ב -

5

trieמבנה הנתונים 

).אחזור( retrievalהוא המילה  trieמקור השם 

:שתי הנחות

.קבוע לצורכי ניתוח סיבוכיות Σלכל אורך ההרצאה נניח כי גודלו של . 1

.וייצג סוף מחרוזת, תו זה ישמש כקטן ביותר לקסיקוגרפית. Σב "אינו שייך לא $קיים תו . 2

trie שבו לכל צומת לכל היותר , הוא עץ|Σ|+1 ב ו"עבור כל אחת מאותיות הא, בנים- $.

.Σ|+1|כל צומת הוא מערך בגודל : מימוש אפשרי .Σ|+1|כל צומת הוא מערך בגודל : מימוש אפשרי

:לדוגמה

8

c d

o

g

$

a

t

$

$

z…hg…ba$

……

trie  מחרוזות 3המכיל :cat, do, dog

מוטיבציה

, המחרוזות שבמבנה במספרשבו סיבוכיות הפעולות כלל לא תלויה , נראה כעת מימוש יעיל יותר

.אורכןאלא רק ב

7

אמיר רובינשטיין © 122012. מחרוזות



trieפעולות על 
•Search(s)– עוקבים אחר המסלול שלs ב- trie .s  אפשר להגיע לעלה  ם"אםנמצאת)$ .(

•Insert(s)– עוקבים אחר המסלול שלs ,עד שנתקלים ב- Nil , ואז ביתרת המסלול מקצים       

.$בסוף מוסיפים . צמתים חדשים ומצביעים בהתאם

•Delete(s)– יש למחוק את חלק המסלול שלs האחרונה שלו* שאחרי נקודת הפיצול .

?באיזו סיבוכיות? איך בודקים אם צומת הוא פיצול*             

c t

10

.|)s|Θ(ל רצות בזמן "הפעולות הנ

$ e

a

$

o

c l

a

$ $

a

l

$

l

n

$

trieמבנה הנתונים 

: עוד דוגמה

?הבא trie -אילו מחרוזות נמצאות ב

c t

$ e

a

$

o

c l

a a

l

l

n

$

9

$a

$ $

a

$

l $

).מספר העלים הוא כמספר המחרוזות(י מסלול מהשורש לעלה "כל מחרוזת מיוצגת ע

.trieנתאר כעת כיצד יבוצעו פעולות המילון השונות על 

סיבוכיות מקום

.mמחרוזות שאורכן הכולל  nהמכיל  trieנתון 

?מהי סיבוכיות הזיכרון הדרושה: שאלה

.מספר הצמתים כפול כמות הזיכרון שדורש כל צומת: תשובה

Σ|+1|כל צומת מכיל מערך בגודל • = Θ(1).

12

.צמתים si|+1|י "מיוצגת ע siובנוסף מחרוזת , ישנו שורש אחד: כמות הצמתים•

: כמות הצמתים הכוללת היא, אם אין צמתים משותפים כלל, במקרה הגרוע            

.ולא תלויה כלל במספר המחרוזות, mסיבוכיות הזיכרון הדרושה היא אם כן ליניארית באורך הכולל 

)(1)1|(|1#
1

mnmsצמתים

n

i

i Θ=++=++= ∑
=

trieפעולות על 
".רושמים את האותיות דרכן עברנו"ו, עוקבים אחר המסלול השמאלי ביותר– •

.Nilבכל צומת יש לסרוק את המערך כדי לגלות מיהו המצביע השמאלי ביותר שאינו : סיבוכיות

.בכל צומת במסלול Θ(|Σ|) = Θ(1)פעולה זו דורשת     

.המינימליתהיא המחרוזת   sminכאשר  Θ(|smin|)כ "סה    

משם חוזרים לנקודת הפיצול האחרונה . עד לעלה sעוקבים אחר המסלול של – •

,עוקבים אחר מצביע זה, Nilשיש בה מצביע ימני יותר שאינו 

c t

Minimum()

Successor(s) 

11

.Minimum -ומשם ממשיכים כמו ב

.היא המחרוזת העוקבת ’s כאשר Θ(|s|+|s’|): סיבוכיות

c t

$ e

a

$

o

c l

a

$ $

a

l

$

l

n

$
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trieמיון מחרוזות בעזרת 
תרגיל

.mמחרוזות שאורכן הכולל הוא  nובו , כלשהו trieנתון 

.בסדר לקסיקוגרפי trie -תארו אלגוריתם שמדפיס את המחרוזות שב

c?מה סיבוכיות הפתרון שלכם t

$ e

a

o

c l l n

14

$a

$ $

a

$

l $

מיון מחרוזות
.mשאורכן הכולל הוא , מחרוזות nנתונות 

.אנו מחפשים אלגוריתם יעיל שממיין את המחרוזות לפי סדר לקסיקוגרפי

:)לא יעיל(פתרון אפשרי 

.inorderולסייר בעץ , )בכל צומת מחרוזת או מצביע למחרוזת( AVL -להכניס את המחרוזות ל

:  סיבוכיות

13

:  סיבוכיות

.m/nנניח לשם פשטות שכל מחרוזת באורך אחיד 

המחרוזות לעץ דורשת   nהכנסת 

. Θ(n+m) = Θ(m)הסיור כולל ההדפסות 

 Θ(mlogn): כ"סה

. Θ(m)-מוריד את הסיבוכיות ל trie -נראה כעת כיצד שימוש ב

1

Θ( log ) Θ( log )
n

i

m
i m n

n ====

====∑∑∑∑

דחיסה - שיפור סיבוכיות מקום 

.mמחרוזות שאורכן הכולל  nהמכיל  trieנתון 

.ולא תלויה כלל במספר המחרוזות, mסיבוכיות הזיכרון הדרושה היא ליניארית באורך הכולל , כזכור

?האם ניתן לחסוך בזיכרון

.כדי לחסוך בצמתים, ביטול צמתים בעלי בן יחיד - trieדחיסת 

c t t

co

16

$ e

a

$

o

c l

a

$ $

a

l

$

l

n

$

$ e

a$

co

la$ca$
ll$ n$

: Θ(n) -ל Θ(m) -לאחר הדחיסה מספר הצמתים קטן מ

.'וכו, סבים n/4לכל היותר , אבות n/2לכל היותר , )כמספר המחרוזות(עלים  nיש  -

n  -לכן מספר הצמתים לא גדול מ - + n/2 + n/4 + … < 2n.

trieמיון מחרוזות בעזרת 
.mשאורכן הכולל הוא , מחרוזות nלהלן אלגוריתם למיון , בהמשך לתרגיל הקודם

.את המחרוזות בזו אחר זו trie -מכניסים ל1.

:באופן הבא trie -ב pre-orderמבצעים סיור 2.

מאתחלים רשימה מקושרת ריקה 2.1

לסוף הרשימה" דרכה עברנו"בעץ מוסיפים את האות  ירידהבכל  2.2

בעץ מוציאים מהרשימה את האות שבסופה עלייהבכל  2.3

מדפיסים את תוכן הרשימה מתחילתה עד סופה, עלהבכל פעם שמגיעים ל 2.4

15

מדפיסים את תוכן הרשימה מתחילתה עד סופה, עלהבכל פעם שמגיעים ל 2.4

סיבוכיות

.1 

וסיור בעץ מתבצע כזכור בזמן ליניארי  , Θ(m)מספר הצמתים בעץ הוא כאמור במקרה הגרוע 2.

). משפיעות רק על הקבועים 2.3 -ו 2.2שורות (במספר הצמתים 

) ?מדוע( Θ(m)אבל סך כל זמן הריצה שלה הוא , לא בהכרח רצה בזמן קבוע כל פעם 2.4שורה 

.Θ(m)כ "סה

1

Θ( | |) Θ( )
n

i

i

s m
====

====∑∑∑∑
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שיפור סיבוכיות מקום בעץ סיומות

שנקראת  trieהזיכרון רלוונטי יותר בגרסה חשובה ושימושית של  בסיבוכיותל "השיפור הנ

).suffix tree" (עץ סיומות"

.אליו הוכנסו כל הסיומות של מחרוזת מסוימת trieזהו 

a

$
n

b

n

a

:המחרוזות בעץ$

מחרוזת ריקה

:= banana” "sעץ סיומות עבור המחרוזת , לדוגמא

a

$
b

a

n

na

na$
$

$

18

n

a

$

n

a

$

a

n

a

n

a

$

$

n

a

$

a

na

ana

nana

anana

s = bananas

na

$

na$

n

a

n

a

$

$

b a n a n a

Θ(|s|) זיכרון ב- trie הדחוס במקרה הגרועΘ(|s|2) זיכרון ב- trie במקרה הגרוע, הלא דחוס

דחיסה - שיפור סיבוכיות מקום 

.ולא אותיות מחרוזות-תתיכי צמתים מייצגים , לא מספיק להחזיק מערך בכל צומת–נוצרה בעיה 

.המחרוזת שמייצג הצומת ולסופה-לתחילת תת–בכל צומת נשמור שני מצביעים : פתרון

c t

$ e

a

o

c l l n

t

$ e

a$

co

ll$ n$

17

$a

$ $

a

$

l $

coca$ cola$ t$ tea$ ten$tell$

.Θ(n) -וכאמור כמות הצמתים ירדה ל, זיכרון Θ(1)בכל צומת דרוש עדיין , כך

.Θ(m)כ "סה–אליהם יופנו המצביעים מהצמתים , אבל צריך כעת לשמור עותקים מהמחרוזות

?היא בעלת ערך בחיסכון בזיכרון trieמתי אם כן דחיסת 

a$
la$ca$

ll$ n$

סדרה משותפת ארוכה ביותר- תת

Longest common subseries (LCS)Longest common subseries (LCS)

20

עץ סיומות

:ביניהם, לעצי סיומות מספר שימושים חשובים

).ביואינפורמטיקה, מנוע חיפוש(מחרוזת בתוך מחרוזת נתונה -מציאת תת1.

ziv-lempelלמשל אלגוריתם (דחיסת אינפורמציה 2. compression.(

.משותפת ארוכה ביותר) רצופה(מחרוזת -מציאת תת, עבור שתי מחרוזות נתונות3.

 -ניתן לקרוא על כך למשל ב

Algorithms on strings, Trees and sequences, Dan Gustfield

19

Algorithms on strings, Trees and sequences, Dan Gustfield

Chapter 5, 7.3, 7.4, 7.17
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סדרה משותפת ארוכה ביותר- תת

שיעזרו לגיבוש פתרון, אבחנות 3

:מתקיים nבאורך  Y -ו mבאורך  X:  עבור שתי מחרוזות

Y,X(LCS= (ε   -ו    L)Y,X = (0אם אחת הסדרות ריקה אז  : 1אבחנה 

.n..1[Y], 1-m..1[X( L) = Y,X(L-1 + ( [1אז  ny= mxאם : 2אבחנה 

22

LCS(X,Y) = LCS( X[1..m-1], Y[1..n-1] ) � xm   

.n..1[Y, X( L)  ,  Y ], 1-m..1[X( L) = max{ Y,X(L-1{ ( [אז  ny≠mxאם : 3אבחנה 

LCS(X,Y) = LCS( X[1..m-1], Y )   OR    LCS( X, Y[1..n-1] )

סדרה משותפת ארוכה ביותר- תת
הגדרת הבעיה

.nבאורך  Y -ו mבאורך  X:  שתי מחרוזות: קלט

.סדרה משותפת ארוכה ביותר-אורך תת: פלט

").מחרוזת-תת"בניגוד ל(סדרה משותפת לא חייבת להיות רצופה -תת: הערה   

X = bacaacb: דוגמה Y = acabc

acabאו     acac:   מקסימליותתתי סדרות משותפות 

21

)m?סדרות יש לסדרה באורך -כמה תת( X :Θ(n2m)סדרה אפשרית של -לבדוק כל תת: פתרון נאיבי

סימונים

.LCS(X,Y) תסומן Y -ו Xסדרה משותפת ארוכה ביותר של מחרוזות -תת•

.L(X,Y)יסומן  LCS(X,Y)האורך של •

:Xעבור מחרוזת 

Xשל  i -את התו ה xi -נסמן ב•

.xjעד   xi -הסדרה מ-את תת X[i..j] -נסמן ב•

"תכנון דינאמי"פתרון משופר בשיטת 

בעיות  -תת-כלומר יש להן תת(בעיות חופפות זו לזו -אם ישנן תת, בפתרונות רקורסיביים לבעיות

זאת מכיוון שהאלגוריתם  . אקספוננציאליתפעמים רבות הדבר גורר סיבוכיות זמן , )משותפות

.בעיות-פותר פעמים רבות את אותן תת

).י'פיבונאצבסדרת  n -היזכרו גם בפתרון הרקורסיבי לחישוב האיבר ה, בהקשר זה(

24

בעיה  -י כך שכל תת"היא שיטה שמאפשרת חסכון בזמן ע) dynamic programming( תכנון דינאמי

ושולפים אותם מהטבלה בעת , מאחסנים בטבלה את הפתרונות שחושבו: נפתרת רק פעם אחת

. הצורך

פתרון רקורסיבי פשוט

)Y,XL(להלן אלגוריתם רקורסיבי לחישוב , לאור האבחנות הללו

L(X, Y)

1. m ← length[X],  n ← length[Y]

2. if   n=0  or  m=0

3. return 0

4. if xm = yn 

5. return L(X[1..m-1], Y[1..n-1])   + 1

23

סיבוכיות

.n+mאת סכום האורכים  s -נסמן ב

:בכל פעם 7במקרה הגרוע נכנסים לשורה 

T(s) = 2T(s-1) + 1 = Θ(2s)

!בסכום האורכים אקספוננציאליתסיבוכיות 

?ממה זה נובע

5. return L(X[1..m-1], Y[1..n-1])   + 1

6. else

7. return max {  L(X[1..m-1], Y)  , L(X, Y[1..n-1])  }
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"תכנון דינאמי"הדגמת הפתרון בשיטת 

xiאם  = yj   אזC[i, j] = C[i-1, j-1] +1.

xi -אחרת  ≠ yj  אז

 C[i, j] = C[i-1, j]אז    C[i-1, j] ≥ C[i, j-1]אם 

 C[i, j] = C[i, j-1]            אחרת

Y= cbaca cbaca

26

Y= cbaca

000000

110000b

111110a

222210c

333210a

433210c

443210b

cbaca

000000

0b

0a

0c

0a

0c

0b

X=

"תכנון דינאמי"הדגמת הפתרון בשיטת 

. L( X[1..i], Y[1..j] )יכיל את  C[i, j], בטבלה הבאה

.0שורה ראשונה ועמודה ראשונה יכילו : אתחול

.C[m, n]  -בסיום האלגוריתם הפלט יהיה רשום ב: סיום

.L(X, Y)  = C[m, n]כלומר    

: צעדי האלגוריתם

cbaca

000000

0b

0a

0c

0a

0c

0b

X
Y=

=

25

: צעדי האלגוריתם

.נחשב את הערכים בטבלה שורה אחר שורה  

:תאים סמוכים בלבד 3אפשר לחשב כל תא מתוך   

xiאם  = yj   אזC[i, j] = C[i-1, j-1] +1.

xi -אחרת  ≠ yj  אז

 C[i, j] = C[i-1, j]אז    C[i-1, j] ≥ C[i, j-1]אם 

 C[i, j] = C[i, j-1]            אחרת

0b

C[i-1, j] C[i-1, j-1] 

C[i, j] C[i, j-1] xi

yj

סדרה משותפת ארוכה ביותר- שחזור תת
".כיוונים"את ה Bנשמור בטבלה נוספת 

:בסיום האלגוריתם

Zנאתחל מחרוזת ריקה -

:B[m, n] -נעקוב אחר המסלול החל ב-

.Zלתחילת המחרוזת  xiנוסיף את   “    “ = B[i, j]  -בכל פעם ש-

.Z -סדרות ארוכות ביותר שונות מ-אבל ייתכן שיש עוד תת, Z = LCS(X,Y)שימו לב שבסיום 

Y= cbaca

28

Y= cbaca

000000

110000b

111110a

222210c

333210a

433210c

443210b

X=

LCS(X, Y) = “acac”

  Θ(m+n): סיבוכיות השחזור

האלגוריתם
.  0 -לשם נוחות נמספר שורות ועמודות  החל ב

L (X, Y)

1. m ← length[X],  n ← length[Y]

2. for i ← 0  to  m C[i, 0] ← 0 //leftmost column

3. for j ← 0  to  n  C[0, j] ← 0 //top row 

4. for i ← 1 to m

5. for j ← 1 to n

6. if x = y

27

.Θ(mn) סיבוכיות

?עצמה LCS -מה צריך להוסיף כדי שנוכל גם לשחזר את ה: שאלה

6. if xi = yj

7. C[i, j] ← C[i-1, j-1] + 1

8. else   if  C[i-1, j]  ≥  C[i, j-1]

9. C[i, j] ← C[i-1, j]

10. else C[i, j] ← C[i, j-1] 

11. return C[m,n]
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שאלות חזרה

X=BABBDAC   :המחרוזות של ביותר ארוכה משותפת סדרה-תת מצאו .1

Y=BBADCA

.LCSי הרצת האלגוריתם "ע   
.סדרות משותפות ארוכות ביותר אחרות מזו שהאלגוריתם מחזיר-גם תת מיצאו   

30

סדרה משותפת ארוכה ביותר- שחזור תת

L (X, Y)

1. m ← length[X],  n ← length[Y]

2. for i ← 0  to  m C[i, 0] ← 0 //leftmost column

3. for j ← 0  to  n  C[0, j] ← 0 //top row 

4. for i ← 1 to m

5. for j ← 1 to n

:Bבנית הטבלה 

29

?כיצד. Bהיה אפשר לוותר על הטבלה , למעשה

6. if xi = yj

7. C[i, j] ← C[i-1, j-1] + 1 B[i, j] ← “    “

8. else if  C[i-1, j]  ≥  C[i, j-1]

9. C[i, j] ← C[i-1, j] B[i, j] ← “    “

10. else C[i, j] ← C[i, j-1] B[i, j] ← “    “

11. return C[m,n]

→

→

תרגילים

32

חזרהתשובות לשאלות 

1  .BADA, BADC, BBDA, BBDC, BBAC

31
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תרגילים נוספים

סדרה מונוטונית עולה ארוכה ביותר של סדרה  -אשר מוצא תת O(n2)הציעו אלגוריתם שזמן ריצתו . 1

.מספרים nבת 

:דרוש מבנה נתונים למימוש הפעולות. 2

    Init({s1, s2, …, sn}) – אתחול המבנה בהינתן קבוצה שלn מחרוזות.

.הוא האורך הכולל של כל המחרוזות mכאשר  O(m) -סיבוכיות 

    Find-Permute(s)– בדיקה האםs  היא פרמוטציה של אחת המחרוזותs1,…,sn.

. O(|s|) -סיבוכיות 

:  יש לענות על השאלה הבאה, בהינתן קבוצת מחרוזות ידועה מראש, כלומר :  יש לענות על השאלה הבאה, בהינתן קבוצת מחרוזות ידועה מראש, כלומר

?האם מחרוזת חדשה כלשהי היא פרמוטציה של אחת המחרוזות הנתונות

.sאליו הוכנסו כל הסיומות של  trieהוא  sשל מחרוזת נתונה ) suffix tree(עץ סיומות . 3

).מחרוזת שלה החל ממקום מסוים ועד סופה-סיומת של מחרוזת היא תת(    

-היא תת ’sהראו כיצד ניתן למצוא בעזרתו האם מחרוזת , sבהינתן עץ סיומות של מחרוזת 

.  sשל ) רצופה(מחרוזת 
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תרגילים מומלצים מהספר

)2008(במהדורה השנייה  12פרק 

12-2בעיה 

)1998(במהדורה הראשונה  16פרק 

16.3-1

16.3-2

16.3-5
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2פתרון 

Init :

.Counting-Sortבאמצעות  siנמיין כל מחרוזת  •

s      :Θ(n+k) = Θ(|sמחרוזת בודדת סיבוכיות מיון  |+ |Σ|) = Θ(|s |)

1פתרון 

.  LCS(X, X’) -כעת נקרא ל. ונמיין אותו ’Xניצור עותק שלה , Xעבור סדרה 

,  סדרה ארוכה ביותר המשותפת לסדרה המקורית ולעותק הממוין שלה-התוצאה היא תת

.סדרה מונוטונית ארוכה ביותר של הסדרה המקורית-וזוהי גם תת

.Θ(n2)כ "סה. LCSעבור האלגוריתם  Θ(n2)ועוד , עבור המיון Θ(nlogn): זמן ריצה
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si      :Θ(n+k) = Θ(|si|+ |Σ|) = Θ(|si|)מחרוזת בודדת סיבוכיות מיון 

Θ(m)–כ "סה

.בזו אחר זו trie -להממוינות נכניס את כל המחרוזות  •

.Θ(m)כ "ובסה, Θ(|si|)הכנסת מחרוזת בודדת סיבוכיות 

Find-Permute:

.Θ(|s|)החיפוש + סיבוכיות המיון . הממוינת sשל  trie -בחיפוש ונבצע , באותו אופן sנמיין את  •

3פתרון 

. כלשהי שלה) סיפא(של סיומת ) רישא(מחרוזת של מחרוזת נתונה היא התחלה -תת

.sשמתחיל בשורש של עץ הסיומות של  ’sשל קיים מסלול  ם"אם sמחרוזת של -היא תת ’sלכן 

אמיר רובינשטיין © 122012. מחרוזות
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