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  8. תרגיל מס – מבני נתונים   
 
 
 .י חלוקת הקלט לחמישיות"ע selectש פעולת מהממ ליניאריבכיתה ראינו אלגוריתם  .1

 ?איברים 7ברי הקלט לקבוצות בנות אי מהי סיבוכיות זמן הריצה כאשר מחלקים את .א
 ?יבריםא 3בנות  ברי הקלט לקבוצותאי הריצה כאשר מחלקים את מהי סיבוכיות זמן .ב
 

 .O(n)ומוצאת את החציון בזמן  nבאורך  Aהמקבלת מערך  median(A) פעולתנתונה  .2
ומחזיר  kומספר שלם  nבאורך  Aמקבל מערך ה  select(A,k)אלגוריתםזו  פעולה ממשו בעזרת  .א

 .הנלמד בכיתבאלגוריתם ש אין להשתמש. k-את האיבר ה
 .נתחו את סיבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם שהצעתם .ב

 
 openי "התנגשויות נפתרות ע. n ≤ m/2, איברים nהמשמשת לאחסון  mבגודל   Hashנתונה טבלת  .3

addressing. 
ההסתברות שמספר הבדיקות , i = 1, 2, …, nהראו כי עבור , uniform hashing-בהנחת ה .א

 .k-2א לכל היותר יה k-גדול ממש מ i-הדרושות להכנסה ה
בדיקות היא  2log n דורשת יותר מאשר  i-ההסתברות שההכנסה ה, i = 1, 2, …, nהראו שעבור  .ב

 .n2/1לכל היותר 
    הראיתם כי' בסעיף ב. i-ות להכנסה השמשתנה מקרי המציין את מספר הבדיקות הדרו Xiיהי  .ג

Pr[ Xi > 2log n ] ≤ 1/n2 . יהיX הדרוש להכנסה  המקסימאלימ המציין את מספר הבדיקות "מ
 הראו כי .ההכנסות nכלשהי מבין 

Pr[ X > 2log n] ≤ 1/n. 
  - חסם האיחודהשתמשו לשם כך ב     

 
 
 :פונקציות שתי נתונות כן כמו .כניסות m=11 עם hash טבלת נתונה .4

h1(key)=key mod m  
h2(key)={key mod (m-1)} + 1 

 
 :בעזרת )לימין משמאל( רדהס לפי לטבלה }  {11,3,7,22,18,33המפתחות את הכניסו .א

1.  Linear probing - ה התא-i חשנבדוק עבור המפת k הוא: 
   h(k,i)=(h1(k)+i) mod m 

2. Double hashing - h1 פונקצית hash ו-h2 ה  התא כלומר .המרווח קציתהיא פונ-i 
  h(k,i)=(h1(k)+i*h2(k)) mod m                                    :הוא k למפתח שנבדוק

 
 כלומר, המרווח כפונקצית h1 -וב hash ה כפונקצית h2 -ב שתמשנ’2 סעיף אב אם יקרה מה .ב

  h(k,i)=(h2(k)+i*h1(k)) mod m 
 
 נהאי 'ב בסעיף התופעה) המרווח פונקצית היא ()hstep הפונקציה( k כל עבור GCD(hstep(k),m)=1 כאשר  .ג

 .?מדוע. להתרחש יכולה


