תרגיל -3פתרון

 .1נחלק למקרים:
א .אם מדובר בעץ לא חיפוש בינארי לא ניתן לקבוע :לדוגמה עבור שני עצים הנ''ל נקבל את אותו
המעבר:
A
A

B

ב .עבור עץ חיפוש בינארי נראה אלגוריתם.
עבור רשימה באורך  :0טרוויאלי.
עבור רשימה ארוכה מ ,1נקבע את השורש להיות בערך הראשון ברשימה .נחלק את הרשימה לשני
חלקים :חלק ראשון -האיברים שקטנים מהשורש ,חלק שני-האיברים שגדולים מהשורש ונפעל
ברקורסיה על כל חלק.
 .2בזמן הוצאה והכנסה יש לשמור על תכונת הערימה  .לשם כך נשתמש באלגוריתם ההופך עץ בינרי כמעט
שלם אשר עבורו מופרת תכונת הערימה רק בשורש בחזרה לערימה .העץ מורכב משורש  vהמצביע
לשתי ערימות.
נציע אלגוריתם המתקן את הערימה (ערימת מקסימום
): sift-down (v
 .1אם  Vעלה או גדול משני בניו -סיים.
 .2אחרת ,החלף את  vעם הבן בעל מפתח המקסמלי  uוהמשך עם הערימה ששורשה .u
כעת נציע אלגוריתם הבונה ערימה ב)𝑛(𝑂 :
):MakeHeap(T,x1…xn
עבור על כל צמתי העץ הפנימיים כך שנעבור על הבנים לפני הוריהם (איזה מעבר למדתם שמתאים )
עבור כל צומת בצע )sift-down(v
נוכיח נכונות :לאור סדר בחירת הצמתים בזמן שהאלגוריתם מבצע ) sift-down(vהצומת  vכבר מצביע
על עצים המקיימים את תכונת הערימה .לפיכך לאחר ביצוע  sift-downנוצרת ערימה.
הסבר זה נכון עבור כל צומת ,כולל השורש ,ולכן בסיום התהליך נקבל ערימה תקינה.
זמן ריצה :תחילת נסתכל על המשפט הבא :עבור עץ בינארי שלם בגובה  hהוכלל 𝑛 = −1 + 2ℎ+1
צמתים  ,סכום הגבהים קטן מ( .n-ההוכחה מושארת לקורא).
נשים לב שזמן הריצה של  MakeHeapנתון ע''י סכום הגבהים של כל הצמתים𝑂(∑𝑉 ℎ(𝑣)) :

B

ולכן הזמן ריצה של  MakeHeapעל  nאיברים הוא )𝑛(𝑂.
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 .7הרעיון :נעבור על הרשימה ונכניס את  n/2איברים הראשונים לתור ואת  n/2איברים האחרונים
למחסנית .לאחר מכן נרוקן את התור ואת המחסנית תןך כדי ההדפסה.
פסאודו-קוד:
𝑒𝑢𝑒𝑢𝑞 𝑒𝑡𝑎𝑒𝑟𝑐 1. 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑄 //
𝑘𝑐𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑡𝑎𝑒𝑟𝐶 2. 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑆 //
)𝐿(𝑑𝑎𝑒3. 𝑥 = ℎ
4. 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑖 <= 𝑛/2
)𝑥(𝑒𝑢𝑒𝑢𝑞𝑛𝑒 𝑄.
)𝑥(𝑡𝑥𝑒𝑛 = 𝑋
𝑖+= 1
𝑛 =< 𝑗 𝑒𝑙𝑖5. 𝑤ℎ
)𝑥(𝑆. 𝑝𝑢𝑠ℎ
)𝑥(𝑡𝑥𝑒𝑛 = 𝑋
𝑗+= 1
6. 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑄. 𝑖𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 == 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑆. 𝑖𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 == 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒:
)𝑒𝑢𝑒𝑢𝑞𝑒𝑑 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑄.
)𝑝𝑜𝑝 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑆.
)” ∗ “(𝑡𝑛𝑖𝑟𝑃

.7

