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   8.  תרגיל מס– מבני נתונים     
  
  

 .י חלוקת הקלט לחמישיות"ע select ש פעולתמ הממליניאריבכיתה ראינו אלגוריתם  .1
 ?  איברים7האם האלגוריתם ירוץ בזמן ליניארי גם אם יחולקו איברי הקלט לקבוצות בנות   .א
  ?יברים           א 3 כאשר החלוקה היא לקבוצות בנות ליניאריאינו   SELECT הריצה של מדוע זמן  .ב

 
 . k1 ≤ k2 ≤ n ≥1                המקיימיםk2- וk1 ללא ערכים כפולים ושני מספרים שלמים nנתון מערך בגודל  .2

 ים שדרגתם כלומר האיבר( k2- לk1 בין  תארו אלגוריתם שמחזיר את כל האיברים שדרגתם במערך  .א
k1, k1+1, …, k2  ( בזמן ריצהO(n) ) ממנו קטנים הא מספר האיברים ידרגה של איבר במערך ה

 ).או שווים לו
 שניתן להשיג אם דורשים k- וnמה זמן הריצה האופטימלי כפונקציה של . k = k1 – k2נגדיר   .ב

  ?ממויניםשהאיברים יוחזרו 
 
 בטבלה i נוסיף לכל תא . ואינה מאפשרת מחיקותrehash- שמשתמשת בn בגודל  Hash טבלת Hתהי  .3

 .h1(k) = i שהוכנסו לטבלה ומקיימים k את המפתחות סופר שciמונה 
 ?כושלחיפוש ב את מספר הגישות לתאים בטבלה להקטיןכיצד ניתן להשתמש במונים כדי   .א
 בהצעה י שימוש"ע (2- לn- שעבורו מספר הגישות לתאים בטבלה קטן מכושלתנו דוגמא לחיפוש   .ב

 .)'עיף אסמ
 

שונים זה ה U- בy- וxכל אם ל  weakly universal-100 היא {m-1 ,… ,1 ,0}- לU-מ H פונקציות תמשפח .4
 מתקייםמזה 

 Prh
�

H[h(x) = h(y)] ≤ 100/m.  
   .m > 100- וu >> m- כך שקבוצת מפתחות U = {0, 1, …, u-1} תהי 

 :כך  faנגדיר את הפונקציה 
 fa(x) = ax mod m. 

 ..weakly universal-100נה נ איH = {fa | 0 < a < m}הראו כי מחלקת הפונקציות 
 
 openי "התנגשויות נפתרות ע. n ≤ m/2,  איבריםn המשמשת לאחסון mבגודל   Hashנתונה טבלת  .5

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

 .k-2א לכל היותר י הk- גדול ממש מi-ת להכנסה ההדרושו
בדיקות היא  2log n דורשת יותר מאשר i-ההסתברות שההכנסה ה, i = 1, 2, …, nהראו שעבור   .ב

 .n2/1לכל היותר 
 ]Prהראיתם כי ' בסעיף ב. i-ות להכנסה הש משתנה מקרי המציין את מספר הבדיקות הדרוXiיהי   .ג

Xi > 2log n ] ≤ 1/n2 . יהיXהדרוש להכנסה כלשהי המקסימאלימ המציין את מספר הבדיקות " מ 
 הראו כי . ההכנסותnמבין 

Pr[ X > 2log n] ≤ 1/n. 

  - חסם האיחוד    השתמשו לשם כך ב 

 


