
   עיצוב תכנה 1 מדעי המחשב
 

 הילה קדמן  רונית מרציאנו

 

     בינאריים עצים

    

 

 

 

 (bt)  עלה?

 {   ו'שקר' אחרת.עלה,    btמחזירה 'אמת' אם הפעולה    }

   'שקר'. החזר  (,  bt == null)  אם  ( 1)
,  ((bt)  שמאלי-בן-יןא   וגם   (bt)  ימני-בן-יןא)   אם ( 2)

 החזר 'אמת'  
 החזר 'שקר' (3)

 

 (bt)  עלים-מספר

 { .btמספר העלים בעץ את מחזירה הפעולה  }

 .0   החזר  (,bt == null)אם  (1)
 .1  (,  החזרbt ) עלה?אם  ( 2)

 ((.bt) ימני-בן) עלים-ספר(( + מbt) ימאלש-בן)  עלים-מספר  החזר ( 3) 

 

 (bt)  עלים-סכום

 { .btסכום העלים בעץ  את מחזירההפעולה  }

 .0  החזר   (,bt == null)אם  ( 1) 
 (bt) הצומת-רךע  החזר(,   bt) עלה?אם  ( 2) 
 ((.bt) ימני-בן) עלים-סכום(( + bt) ימאלש-בן)  עלים-סכום  החזר ( 3)  

 

 (bt)  צמתים-מספר

 { .btמספר הצמתים בעץ את מחזירה הפעולה  }

 .0  החזר  (,bt == null)אם  ( 1) 
 ((bt) ימני-בן) צמתים-מספר(( + bt) ימאלש-בן)  צמתים-מספר  + 1  החזר (2) 

 

 (bt)  צמתים-סכום

 { .btסכום הצמתים בעץ  את מחזירההפעולה  }

 0  החזר (,bt == null)אם  ( 1)
 (( bt) ימני-בן) צמתים-סכום(( + bt) ימאלש-בן) צמתים-סכום+  (bt) הצומת-ךרע החזר   (2)

 (#Java / C)    מקרא

 bt == null (bt)? ריק-עץ
 

 ()bt.getValue (bt) תצומה-רךע

bt.GetValue() 

 

 ()bt.getLeft (bt) שמאלי-בן

bt.GetLeft() 

 

 ()bt.getRight (bt) ימני-בן

bt.GetRight() 

 

 ()bt.hasLeft ! (bt) מאליש-בן-אין

! bt.HasLeft() 

 

 ()bt.hasRight ! (bt)ימני -בן-אין

! bt.HasRight() 



   עיצוב תכנה 2 מדעי המחשב
 

 הילה קדמן  רונית מרציאנו

 (bt)  ימניים-בנים-מספר

 {  .btמספר הבנים הימניים בעץ  את מחזירההפעולה  }

 0 החזר  ,   ((bt) עלה  או    bt == null)  אם ( 1)
 ((bt) שמאלי-בן) ימניים-בנים-מספר  החזר((,  bt) ימני-בן-אין) אם  ( 2)
 ((. bt) ימני-בן) ימניים-בנים-מספר+     (( bt) ימאלש-בן) ימניים-בנים-+   מספר   1  החזר (3)

 

 (bt)  שמאליים-בנים-מספר

 { .btמספר הבנים השמאליים בעץ  את מחזירההפעולה  }

 0  החזר  ,  ((bt) עלה  או  bt == null)  אם ( 1)
 ((bt) ימני-בן) שמאליים-בנים-מספר  החזר  ((, bt) שמאלי-בן-אין) אם  ( 2)

 ((bt) ימני-בן) שמאליים-בנים-מספר+    (( bt) ימאלש-בן) שמאליים-בנים-+   מספר   1  החזר ( 3)

 

 (bt)  ימניים-בנים-סכום

 {  btסכום הבנים הימניים בעץ את מחזירה הפעולה  }

 0  החזר    , ((bt) עלה   או   bt == null)  אם (1)

 ((bt) שמאלי-בן) ימניים-בנים-סכום  החזר((,  bt) ימני-בן-אין)  אם  ( 2)

  (( bt) ימאלש-בן) ימניים-בנים-+  סכום   ((bt) ימני-בן) הצומת-רךע  החזר (3)
 ((. bt) ימני-בן) ימניים-בנים-סכום+         

 

 (bt)  שמאליים-בנים-סכום

 { .btסכום הבנים השמאליים בעץ  את מחזירההפעולה  }

 0  החזר    , ((bt) עלה   או    bt == null)  אם ( 1)

 ((bt) ימני-בן) שמאליים-בנים-סכום  החזר  ((, bt) שמאלי-בן-אין) אם  (2)

 (( bt) מאליש-בן) שמאליים-בנים-+  סכום   ((bt) שמאלי-בן) ?הצומת-רךע  חזרה (3)
 ((. bt) ימני-בן) שמאליים-בנים-סכום+                

 

 (bt)  יחידים-בנים-מספר

 {  btמספר הבנים היחידים בעץ את מחזירה הפעולה  }

 0  החזר     , ((bt) עלה   או   bt == null)  אם ( 1)

   { שמאליבן יחיד יש  }  ((, bt) ימני-בן-אין    וגם   ≠ null (bt) שמאלי-בן) אם  ( 2)
 ((bt) שמאלי-בן) יחידים-בנים-מספר  + 1   החזר  

  { בן יחיד ימנייש  }  ((, bt) שמאלי-בן-אין   וגם   ≠ null  (bt) ימני-בן) אם  ( 3)
 ((bt) ימני-בן) יחידים-בנים-מספר +  1 החזר    

 { שני בנים}  יש   ((.bt) ימני-בן) יחידים-בנים-מספר  (( +bt) ימאלש-בן) יחידים-בנים-מספר  החזר   ( 4)
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 הילה קדמן  רונית מרציאנו

 תרגילים

 שבעמודים הקודמים. הסטטיות כתוב מחלקת שרות לעצים בינאריים וכתוב בתוכה את כל הפעולות .1

 הוסף למחלקת השרות את הפעולות הבאות: .2

 בנים בעץ.שני הם יש לשאת מספר הורים  ה, ומחזירbtעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבלפעולה  א.

שערכם גדול   את מספר הצמתים ה, ומחזירx מספר שלםו btעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבלפעולה  ב.
 .x -מ

 צומתהערך ש אוזוגי  םערכשאת סכום הצמתים  ה, ומחזירbtעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבלפעולה  ג.
 שלם.שלהם הוא מספר 

ערכם ו בנים יחידים שאינם את סכום הצמתים ה, ומחזירbtעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבלפעולה  ד.
 מערכו של האח שלהם.  גדול

 של הבןמספר העלים  בהםאת מספר הצמתים ש ה, ומחזירbtעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבלפעולה  ה.  *       
 של הבן הימני שלו.השמאלי של הצומת גדול ממספר העלים   

  



   עיצוב תכנה 4 מדעי המחשב
 

 הילה קדמן  רונית מרציאנו

 בעצים ותבוליאני תבניות

  צמתי העץ מקיימים את התכונה המבוקשת ?  כלהאם 

 החזר "אמת"  )תנאי הסיום = עץ ריק או עלה(  -אם מתקיים תנאי הסיום   (1)
 -אחרת  (2)

 החזר "שקר"  -מקיים את התכונה המבוקשת   אינואם הצומת הנוכחי   (2.1) 
 הזימון הרקורסיבי על צד ימין.  וגםהחזר את התוצאה של: הזימון הרקורסיבי על צד שמאל   (2.2) 

 

  המקיים את התכונה המבוקשת ? לפחות צומת אחדהאם קיים 
 החזר "שקר"  -אם מתקיים תנאי הסיום   (1)
 -אחרת  (2)

 החזר "אמת"  -את התכונה המבוקשת   מקייםאם הצומת הנוכחי  (2.1) 
 הזימון הרקורסיבי על צד ימין.  אוהחזר את התוצאה של: הזימון הרקורסיבי על צד שמאל   (2.2) 

 

 מצמתי העץ מקיימים את התכונה המבוקשת : כמה 
 עץ ריק או עלה(  :)תנאי הסיום      0החזר   -אם מתקיים תנאי הסיום   (1)
 -אחרת  (2)

 -את התכונה המבוקשת   מקייםאם הצומת הנוכחי   (2.1) 
 הזימון הרקורסיבי על צד ימין.  ++    הזימון הרקורסיבי על צד שמאל     1   החזר:   
 הזימון הרקורסיבי על צד ימין.  +הזימון הרקורסיבי על צד שמאל    החזר:   -אחרת  (2.2) 

 

 המקרה הפשוט ביותר. -בודקים את תנאי העצירה  .1

 .אמת/שקראחרת, מפרטים את כל המקרים שמהווים  . 2
    על בן ימני ו/וגם אשמאלי   -בןאחרת, מבצעים רקורסיה על  . 3

 

 

 דוגמא:

הבן השמאלי ערך הבן הימני קטן מערך מדורגים כך ש-בנים המהווים עציםושני  צומת או  צומת הוא  עץ מדורג
 השורש.ערך מ ןשניהם קטערך ו

 

 (bt)  עץ מדורג

 { אחרת 'שקר'  -עפ"י ההגדרה, ו עץ מדורגהוא  bt'אמת' אם הוא  המחזירפעולה ה } 

 'שקר'  החזר (,   bt == null) אם  (1)
 'אמת'  החזר  (,    bt) עלה?אם   (2)
 בן יחיד { } 'שקר' החזר    ((bt) ימני-בן-אין   או    (bt) שמאלי-בן-אין) אם  (3)
  או ((  bt) שמאלי-בן) הצומת-רךע   =>     (( bt) ימני-בן) הצומת-רךע) ם א (4)

 } אינו מקים את התנאי  {   'שקר'.  החזר     , ( (bt) הצומת-רךע   =>(( bt) שמאלי-בן) הצומת-רךע  
    ((.bt) ימני-בן) מדורג-עץ    וגם   ((bt) ימאלש-בן) מדורג-עץ  החזר    (5)

 } בינתיים מקיים את התנאי, המשך בדיקת עץ  {        

 



   עיצוב תכנה 5 מדעי המחשב
 

 הילה קדמן  רונית מרציאנו

 תרגילים
  הוא עץ בינארי שערך כל צמתיו הוא מספר שלם, חיובי וזוגי. זוגי-עץ .1

 'שקר' אחרת.-ו , זוגי-עץ bt, ומחזיר 'אמת' אם btעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבל פעולהכתוב 

צומת ושני בנים כך שערך הצומת שווה לסכום הערכים של שני בניו, וכל  -הוא עלה או   בנים-שווהעץ  .2
 .בנים-שווהאחד מבניו הוא עץ 

 'שקר' אחרת.-ו , בנים-שווהעץ  bt, ומחזיר 'אמת' אם btעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבל פעולהכתוב 

או עץ בינארי שבו מספר הצמתים של הבן הימני גדול או שווה למספר הבנים של  (*)הוא עץ ריק פיזה-עץ *.  3
 .פיזה-עץהבן השמאלי וכל אחד מבניו הוא 

 'שקר' אחרת.-ו , פיזה-עץ  bt, ומחזיר 'אמת' אם btעץ בינרי  ת כפרמטרהמקבל פעולהכתוב 
 
 bt == null  :משמעוריק -עץ(*)

 

 

 
 

 (bt, x) נמצא בעץ?

 {אחרת   'שקר'-ו, bt בינארי נמצא בעץ  x'אמת' אם הערך  המחזירפעולה ה }

 'שקר' (,  החזר  bt == null) אם  (1)
 'אמת'  ,  החזר    (x ==( bt)  הצומת-רךע) אם  (2)
 ((.(btימני-בןx , ) נמצא בעץ?     או    (((btילאמש-בן x ,) נמצא בעץ?החזר    ( 3)

 

 

 (bt, kברמה  )-צמתים-מספר

 {   0בעץ יוחזר  kאם אין רמה , kהנמצאים ברמה  btהצמתים בעץ  פרמס ה אתמחזירפעולה ה }

 .0(,   החזר   bt == null)  אם  ( 1)
 1החזר        ,  (k == 0)  אם  ( 2)
 ((.bt) ימני-בן, k-1)  ברמה-צמתים-מספר  ((  +bt) מאליש-בן, k-1)  ברמה-צמתים-מספרהחזר      ( 3)

 

 

 הוסף את הפעולות למחלקת השרות המטפלת בעצים בינאריים.

 

  



   עיצוב תכנה 6 מדעי המחשב
 

 הילה קדמן  רונית מרציאנו

 ותמורכב פעולות

 . ותפשוטעזר  פעולותממספר  הפעולהלפעמים נוח יותר לבנות את 
המשתמשת  לכתוב את הפעולהו להסביר מה תפקידה של כל פעולה ומהן הנחותיה ,העזר פעולותיש לכתוב את 

 .בפעולות אלו

 

  (1996 -תשנ"ו  בגרות)   מנשה-אפרים, עץ-עץ :1דוגמה 

 צמתים המכילים מספרים שלמים: Nבעל  Tנגדיר כמה תכונות עבור עץ בינארי 

,  אם מספר הבנים הימניים בעץ כולו גדול ממספר הבנים השמאליים בעץ כולו. עץ אפריםייקרא   Tהעץ  (1)
 .עץ מנשהאם מספר הבנים השמאליים בעץ כולו גדול ממספר הבנים הימניים בעץ כולו ייקרא העץ  

 עלים.  N/2, אם יש בו לפחות עץ שטוחייקרא   Tהעץ  (2)

 

 : Tלפניך עץ בינארי  .א
 
 

 
 

 .Tמקיים העץ ציין אילו מהתכונות הנזכרות 

 צמתים. Nבעל  Tעץ  ת כפרמטר, המקבלפעולהכתוב  .ב
 . Tלהדפיס אלו מהתכונות הנזכרות מקיים העץ פעולה על ה

 

 

 

במחלקת השרות לעצים  נכתבומתבסס על כל הפעולות )המופיעות בדפים אלו( ו , שאינו רקורסיבי,הפתרון
 בינאריים:

 

 (T) עץ-תכונות

 ומדפיסה את תכונותיו לפי ההגדרה  {  Tפעולה המקבלת עץ בינארי  }

 (, T) שמאליים-בנים-מספר<    (T) ימניים-בנים-מספראם   (1)
 הדפס  "עץ אפריים"  

 -אחרת  (2)

 ,(T) שמאליים-בנים-מספר>    (T) ימניים-בנים-מספראם   (2.1) 
 מנשה" הדפס  "עץ    

 נרשם כהערה כי לא נדרש בשאלה  {}   */"   1הדפס  "אינו מקיים תכונה   -אחרת   (2.2)   /*

 ,   (T) צמתים-מספר/    2  (T) עלים-מספראם   (3)

 הדפס  "עץ שטוח"   
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 הילה קדמן  רונית מרציאנו

 אומגה עץ :                                          2ה דוגמ

וקטן מסכום הצאצאים השמאליים שלו  או  עץ בו כל שורש גדול מסכום הצאצאים הוא  עץ ריק אומגה-עץ
   הימניים שלו.

 , צאצאים שמאליים של צומת הם כל הצמתים שנמצאים בבן השמאלי של הצומת הערה: 
 שנמצאים בבן הימני שלו. וצאצאים ימניים הם כל הצמתים 

 

 (bt) צמתים-סכום

 { .btסכום הצמתים בעץ  את מחזירההפעולה  }

 0 :החזר(,   bt == null)אם  ( 1)
 ((bt) ימני-בן) צמתים-סכום(( + bt) ימאלש-בן)  צמתים-סכום+  (bt) הצומת-רךע  החזר   (2)

 

 (bt)  עץ אומגה

 הוא עץ אומגה על פי ההגדרה,   bt 'אמת' אם  המחזירפעולה ה }
השמאליים שלו וקטן מסכום הצאצאים  גדול מסכום הצאצאים צומתעץ ריק או עץ בו כל כלומר:  
 { הימניים שלו. 

 'אמת' החזר  (,   bt == null)אם  (1)

  או  (  (bt) שמאלי-בן) צמתים-סכום =<( bt)  הצומת-רךע אם  ( 2)
 } לא מקיים את תכונת העץ {   'שקר'  החזר  (  (bt) ימני-בן) צמתים-סכום =>( bt) הצומת-רךע  

 אומגה{-מקיים עץם יבינתי } ((bt) ימני-בן) אומגה-עץ   וגם    ((bt) ימאלש-בן) אומגה-עץ  החזר   ( 3)

 

 

                  

 
 


