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 מרשם התושבים
 1002שאלת בגרות 

 

 הצע ייצוב מתאים למרשם התושבים בעיר שמחה.  א.
בתשובתך, הסבר את הייצוג והסבר איך הייצוג מתאים להראות את מספר המשפחות שיש להן רצף 

 ילדים מסוים, ואיך יש לעדכן את המרשם לאחר לידת ילד.

 לפניך שתי פעולות:

(i) ( הנתונים-במבנה-קוםמ)מין הילוד,  דור-הוסףaddGeneration 
 הפעולה מקבלת את מרשם התושבים ואת מין הילוד, ומוסיפה דור חדש במקרה שלא קיים רצף כזה.

ילדים: בן, בן, בת, ובמרשם התושבים לא קיים רצף בן, בן, בת,  3למשל, אם נולדה בת למשפחה שלה 

 תאם.בת, יצור רצף כזה ויעדכן את מספר המשפחות בה

(ii) מין, רצף, מרשם(   מרשם-עדכן(update 
פעולה המקבלת את מרשם התושבים, רשימה המייצגת את רצף הילדים במשפחה לפני הלידה, ואת מין 

 הילוד, ומעדכנת את מרשם התושבים בהתאם.

 שבחרת בסעיף א'. גדור לפי היצו-ממש את הפעולה הוסף ב.

 ג שבחרת בסעיף א'מרשם לפי הייצו-ממש את הפעולה עדכן ג.

 מרשם ? נמק-מהי סיבוכיות הפעולה עדכן ד.
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 תרוןפ

 :ייצוג
 בת לענף שמאלי. ולידת ימני,הלענף  הי  פנ  ל  ביא תבן לידת . ריעץ בינא

 ערך הצומת = מספר המשפחות שרצף לידת הילדים מתאים למסלול משורש העץ ועד הצומת.
 .(ילדים 0) מייצג את מספר המשפחות ללא ילדים ערך השורש :לדוגמה
 בת,  -מספר המשפחות עם ילד אחד  - שמאלבצד , מיצגים 1ערך הצמתים ברמה  
 .בן -מספר המשפחות עם ילד אחד  -בצד ימין              

 (ילדים 3עבור ) אלהלנתוני הששיתאים  ירץ בינאעבניית  :2שלב 
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  הוספת ילוד למשפחה. -ץ עדכון הע :1לב ש

 :יתכנו שני מקרים

 ד אינה משנה את מבנה העץהוספת יל: 
  . חדש ןב נולד בת ,ןב :ילדים 2 למשפחה עם :דוגמה

 ן, בתבשלהן  ממספר המשפחות 1עולת העדכון תפחית פולכן   ן, בתבבן, קיים מסלול  
 ןלמספר המשפחות שלהן בן, בת, ב 1ותוסיף  
 update (m, lst, gender)הפעולה   

  
  

 n)2O(log היא עדכון מרשםעילות הפעולה י

n  מספר הצמתים בעץ.צג את מי 
 .n2logצף הילדים במשפחה אורכו לכל היותר ר

ת פעם אחת על מסלול התואם את  עוברהפעולה 
 רצף הילדים במשפחה.

 O(1) -פעולה העדכון או הוספת צומת לעץ נעשית ב
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 משנה את מבנה העץ הוספת ילד:  

 ת אחת נולד בן.נוב 2למשפחה שלה  :דוגמה
 "בת"כבן ימני של  1בת, בן, לכן נוסיף צומת עם הערך בת, בעץ שבדוגמה לא קיים מסלול  

 .בתילד אחד מסוג  יג את מספר המשפחות שלהן מהצומת שמצ 1ונפחית  
 addGeneration (t, gender)הפעולה   

 

 

 

  לפי סדר הלידה של התאומים. update ת לדו תאומים, נבצע פעמיים את פעולאם למשפחה נו :הערה
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