
 קורס תכנות

 רשימות מקושרות: שיעור תשיעי
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 ממדיים-הקצאה דינאמית של מערכים דו

 :שלוש גישות אפשריות( לפחות)•

 מערך של מערכים1.

 

 "גדול"מצביעים לתוך מערך 2.

 

 

 מצביע יחיד למערך גדול3.
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The Interface 
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(Simple) Usage Examples 

Access to header’s width (same for height): 

bh->info->width 
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Thresholding 

• Simplest segmentation method 

• Apply a threshold to turn a gray-scale image into a 

binary image 

• The key is to select the appropriate threshold value 

• Popular method – Otsu’s method (maximal variance) 
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Example 

TH = 20 TH = 80 

TH = 140 TH = 180 
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Similarity Between Images 

• Image histogram 

• Normalized histograms 

• Similarity measures between images using 

histograms 

• Metrics: L1, L2 

 



 היום

 מהי רשימה•

 

 יתרונות וחסרונות :חלופות מימוש•

 

 רשימה מקושרת•

 

 מימוש רשימה מקושרת•
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 מהי רשימה

 רשימה היא אוסף סדור של ערכים•

 

 :פעולות•

 הוספה של ערך•

 מחיקה של ערך•

 i-גישה לערך במקום ה•

•... 
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 ?האם רשימה היא מערך

 מערך הוא מימוש אפשרי אחד של רשימה! לא בהכרח•

 

 :יתרונות•
 i-גישה נוחה לערך במקום ה•

 מחיקה של ערך בסוף הרשימה/הוספה•

 

 :חסרונות•
 גודל קבוע •

 מחיקה של ערך שלא בסוף הרשימה/הוספה•

 ייתכן בזבוז זיכרון•
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 מערך דינאמי

 גם מערך דינאמי הוא מימוש אפשרי של רשימה•

 

 פותר את בעיית הגודל הקבוע•

 

עדיין ייתכן  . מחיקת ערך עדיין לא יעיל/הוספת•

 בזבוז זיכרון
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 רשימה מקושרת

 מימוש אפשרי נוסף•

 

 יתרונות•
 צריכת זיכרון פרופורציונאלית למספר האברים ברשימה•

 מחיקה נוחה של אברים משני קצוות הרשימה/הוספה•

 מחיקה נוחה לאחר אבר ספציפי ברשימה/הוספה•

 

 חסרונות•
 i-אין גישה ישירה לאבר ה•
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 אילוסטרציה

 רשימה מקושרת•

 

 

 

 מערך•
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 C-רשימות מקושרות ב

 חוליה בשרשרת תצביע לחוליה הבאה•
 שימוש במצביעים•

 

חוליה בשרשרת תכיל מידע ומצביע על החוליה •

 הבאה
 שימוש במבנים•

 

 נשתמש בזיכרון בהתאם לצורך•
 שימוש בהקצאת זיכרון דינאמית•
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 רשימה של מספרים שלמים :דוגמה

 כל חוליה בשרשרת תמומש בעזרת מבנה המכיל•
 (מספר שלם)את המידע •

 מצביע לחוליה הבאה בשרשרת•

 

 נשתמש במבנה לצורך הגדרת חוליה ברשימה•

typedef struct node 

{ 

    int data; 

    struct node *next; 

} node_t; 
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 החזקת רשימה

נחזיק רשימה על ידי שמירת מצביע לחוליה •

 הראשונה
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int main() 

{ 

    node_t *head = ...; 

 

    ... 

} 

 (המבנה הראשון)הרשימה  "ראש"מצביע ל



 פעולות על רשימות

 מעבר על הרשימה•
 ..., חיפוש, מספר איברים•

 הוספת איבר•
 במקום כלשהו, בסופה, בתחילת הרשימה•

 מחיקת איבר•

 מחיקת רשימה שלמה•
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 רשימה של מספרים

-נקלוט מהמשתמש רשימה של מספרים אי•

 שליליים

 נאחסן את הערכים ברשימה מקושרת•

בכל שלב נקלוט ערך מהמשתמש ונוסיף אבר  •

 לרשימה המכיל ערך זה

 בתחילה הרשימה ריקה•
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 ניצור איבר חדש  1.

 נדאג לכך ש2.
 הרשימה המקורית האיבר החדש יצביע לראש•

 ראש הרשימה יהיה האיבר החדש•

 

 

 

 

 

 הוספה באמצע ובסוף בהמשך*•

7 3 5 9 

 *הוספת איבר בהתחלה
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 הוספת איבר לרשימה
int main() 

{ 

    int value = 0; 

    node_t *list = NULL, *new_node = NULL; 

 

    printf("enter values (negative to stop)\n"); 

    scanf("%d", &value); 

    while (value >= 0) { 

        new_node = (node_t*) malloc(sizeof(node_t)); 

        if (new_node == NULL) { 

            printf("Fatal error: memory allocation failed!\n"); 

            return EXIT_FAILURE; 

        } 

        new_node->data = value; 

        new_node->next = list; 

        list = new_node; 

 

        scanf("%d", &value); 

    } 

 

    /* print the number of input values */ 

 

    /* free list */ 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 
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 יצירת אבר חדש

 החוליה החדשה תצביע לראש הרשימה

 ראש הרשימה הוא החוליה החדשה



 נעשה סדר בעזרת פונקציות

node_t* create_node(int data) 

{ 

    node_t *new_node = (node_t*) malloc(sizeof(node_t)); 

    if (new_node != NULL) { 

        new_node->data = data; 

        new_node->next = NULL; 

    } 

    return new_node; 

} 

 

node_t* add_first(node_t *head, int data) 

{ 

    node_t *new_node = create_node(data); 

    if (new_node == NULL) 

        return NULL; 

 

    new_node->next = head; 

    return new_node; 

} 

 ראש הרשימה

 הערך שנרצה להוסיף
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 ניצור חוליה חדשה

 נצביע לראש הנוכחי

 הראש החדש הוא הערך המוחזר



 הוספת איבר לרשימה

int main() 

{ 

    int value = 0; 

    node_t *list = NULL; 

 

    printf("enter values (negative to stop)\n"); 

    scanf("%d", &value); 

    while (value >= 0) { 

        if ( (list = add_first(list, value)) == NULL) { 

            printf("Fatal error: memory allocation failed!\n"); 

            return EXIT_FAILURE; 

        } 

 

        scanf("%d", &value); 

    } 

 

    /* print the number of input values */ 

 

    /* free list */ 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 
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 הערכים יישמרו ברשימה בסדר הפוך לסדר הכנסתם: שימו לב



 ליצירת רשימה add_firstשימוש ב 

 7 5 20 10(:          משמאל לימין)עבור הקלט •
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 מעבר על רשימה

 (head)מתחילים בהתחלה 1.

 (iter→next)נתקדם לאיבר הבא 2.

 ( iter == NULL)עד שנגיע לסוף 3.

Data 

Next 

head 

Data 

Next 

Data 

Next 

Data 

Next 

iter iter iter iter 

NULL 

iter 
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 (מספר האיברים)חישוב אורך רשימה 

 נספור את מספר האיברים ברשימה•

 

 

 

 

 רקורסיבי•

int length(const node_t *head) 

{ 

    int count = 0; 

    node_t *iter; 

     

    for (iter = head; iter != NULL; iter = iter->next) { 

        count++; 

    } 

    return count; 

} 

int length(const node_t *head) 

{ 

    if (head == NULL) 

        return 0; 

    return 1 + length(head->next); 

} 
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 תבנית -מעבר על רשימה 

 מצביע לראש הרשימה1.

 כל זמן שלא הגענו לסופה2.

 בצע פעולה בעזרת האיבר הנוכחי3.

 התקדם לאיבר הבא4.

 

for (iter = head; iter != NULL; iter = iter->next) { 

    // do something 

} 
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 (מספר האיברים)חישוב אורך רשימה 

 lengthנשתמש בפונקציה •

 

 

 

 

int main() 

{ 

    int len; 

    node_t *list = create_list(); 

  

    ...     

 

    len = length(list); 

  

    ... 

 

    return 0; 

} 
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 הוספת איבר לרשימה

int main() 

{ 

    int value = 0; 

    node_t *list = NULL; 

 

    printf("enter values (negative to stop)\n"); 

    scanf("%d", &value); 

    while (value >= 0) { 

        if ( (list = add_first(list, value)) == NULL) { 

            printf("Fatal error: memory allocation failed!\n"); 

            return EXIT_FAILURE; 

        } 

 

        scanf("%d", &value); 

    } 

 

    printf("read %d values", length(list)); 

 

    /* free list */ 

 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 
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 חיפוש :דוגמה נוספת

 חיפוש ערך ברשימה•

 

 
 

 רקורסיבי•

node_t* find(node_t *head, int val) 

{     

    while (head != NULL  &&  head->data != val) 

        head = head->next; 

    return head; 

} 

node_t* find(node_t *head, int val) 

{ 

    if (head == NULL) 

        return NULL; 

    return (head->data == val) ?  

               head : 

               find(head->next, val); 

} 
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 הוספת אברים שלא בהתחלה

הוספת  , בהינתן החוליה שאחריה נרצה להוסיף•

 איבר היא קלה
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 מימוש הוספת איבר בסוף הרשימה

 שתי אפשרויות•
 הרשימה ריקה1.

 הרשימה לא ריקה2.

 

 בכל מקרה צריך ליצור איבר חדש•
 איבר זה יהיה הרשימה החדשה, אם הרשימה ריקה•

 אחרת צריך להצביע על איבר זה מסוף הרשימה•
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node_t* add_last(node_t *head, int data) 

{ 

    node_t *tail = head; 

    node_t *new_node = create_node(data); 

    if (new_node == NULL) 

        return NULL; 

     

    if (head == NULL) 

        return new_node; 

 

    while (tail->next != NULL)   

        tail = tail->next;  

    tail->next = new_node; 

 

    return head; 

} 

 add_lastמימוש הפונקציה 

 הקצאת איבר חדש

 הרשימה המקורית ריקה

 נרוץ לסוף הרשימה

 ונוסיף את האיבר החדש
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 ראש הרשימה לא השתנה



 הוספת איבר לרשימה

int main() 

{ 

    int value = 0; 

    node_t *list = NULL; 

 

    printf("enter values (negative to stop)\n"); 

    scanf("%d", &value); 

    while (value >= 0) { 

        if ( (list = add_last(list, value)) == NULL) { 

            printf("Fatal error: memory allocation failed!\n"); 

            return EXIT_FAILURE; 

        } 

 

        scanf("%d", &value); 

    } 

 

    printf("Read %d values\n", length(list)); 

 

    /* free list */ 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 
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 הערכים יישמרו ברשימה לפי סדר הכנסתם: שימו לב



 ליצירת רשימה add_lastשימוש ב 

 7 5 20 10(:          משמאל לימין)עבור הקלט •
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 רשימה ממוינת

 רשימה שבה האברים מסודרים לפי סדר כלשהו•
 יורד/ סדר עולה  –מספרים •

 לפי מספר מזהה, (סדר לקסיקוגרפי)לפי שם  –סטודנטים •

 לפי מרחק מראשית הצירים –נקודות במרחב •

 

 :שתי אפשרויות•
 נקלוט את כל הערכים ואז נמיין•

נשמור את הרשימה ממוינת על ידי הוספת ערך חדש במקום •

 (אחרי האיבר שקטן ממנו ולפני זה שגדול ממנו)המתאים 
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 הוספת איבר ברשימה ממוינת

node_t* add(node_t *head, int data) { 

    node_t* iter, *prev = NULL; 

    node_t* new_node = create_node(data); 

    /* incomplete, must check for failure */ 

    if (head == NULL)  

        return new_node; 

 

    if (new_node->data < head->data) { 

        new_node->next = head; 

        return new_node; 

    } 

 

    iter = head; 

    while (iter != NULL  &&  new_node->data > iter->data) { 

        prev = iter; 

        iter = iter->next; 

    } 

 

    prev->next = new_node; 

    new_node->next = iter; 

 

    return head; 

} 

 רשימה ריקה

 ראש הרשימה – מינימלי

 נמצא את המקום המתאים

 הוספה במקום המתאים

36 



 הוספת איבר לרשימה

int main() 

{ 

    int value = 0; 

    node_t *list = NULL; 

 

    printf("enter values (negative to stop)\n"); 

    scanf("%d", &value); 

    while (value >= 0) { 

        if ( (list = add(list, value)) == NULL) { 

            printf("Fatal error: memory allocation failed!\n"); 

            return EXIT_FAILURE; 

        } 

 

        scanf("%d", &value); 

    } 

 

    printf("Read %d values\n", length(list)); 

 

    /* free list */ 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

37 



 ליצירת רשימה addשימוש ב 

 7 5 20 10(:          משמאל לימין)עבור הקלט •

 

38 

01 

list 

list 

10 
list 

02 

5 
list 

10 20 

5 
list 

7 10 20 



 מחיקת איבר מרשימה

 מוחקת איבר ברשימה deleteהפונקציה •
 מקבלת מצביע לראש הרשימה וערך למחיקה•

 מחזירה מצביע לראש הרשימה החדשה•

 

 :אפשרויות•
 הרשימה ריקה•

 הערך לא קיים ברשימה•

 הערך נמצא באיבר הראשון•

 הערך נמצא באיבר האחרון•

 הערך נמצא בתוך הרשימה•
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node_t *delete(node_t *head, int value) 

{ 

    node_t *iter = head, prev = NULL; 

 

    if (head == NULL) 

        return head; 

 

    if (head->data == value) 

    { 

        iter = head->next; 

        free(head); 

        return iter; 

    }  

... 

 (1)מימוש מחיקת איבר מרשימה 

 רשימה ריקה

 האיבר הראשון ברשימה
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    ...  

    while (iter->next != NULL) 

    { 

        if (iter->data == value) 

        { 

            prev->next = iter->next; 

            free(iter); 

            break; 

        } 

        prev = iter; 

        iter = iter->next; 

     } 

     return head; 

{ 

 (המשך)מימוש מחיקת איבר מרשימה 

 לא הגענו לסוף

 נמחק את האבר

iter 

prev 
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 שחרור רשימה מקושרת

בסיום השימוש ברשימה נרצה לשחרר את הזיכרון  •

 של הרשימה
שחרור ראש הרשימה , בשונה ממערך שהוקצה דינאמית•

 משחרר רק את האיבר הראשון ברשימה

 יש לשחרר את איברי ברשימה אחד אחרי השני•

 

 free_listנכתוב את הפונקציה •
 מקבלת מצביע לראש הרשימה•

 עוברת ומשחררת את כל האיברים•
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 רקורסיבי•

void free_list(node_t* head) 

{ 

    node_t* temp; 

 

    while (head != NULL) 

    { 

        temp = head; 

        head = head->next; 

        free(temp); 

    } 

}  

 מימוש -שחרור רשימה מקושרת 

 כל עוד לא הגענו לסוף

 נשמור מצביע לאיבר

נשחרר את האיבר  

 ונתקדם הלאה

void free_list(node_t* head) 

{ 

    if (head == NULL) 

        return; 

 

    free_list(head->next); 

    free(head); 

}  

 רשימה ריקה

 שחרר את שאר הרשימה

 שחרר את האיבר הנוכחי
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 i-גישה לאבר ה

 אין גישה ישירה•

 אברים מההתחלה iנצטרך לספור •
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/* assumes index >= 0 */ 

node_t* get(node_t* head, int index) 

{ 

    while (index > 0 && head != NULL) 

    { 

        head = head->next; 

        index--; 

    } 

    return head; 

} 

 



 סיכום רשימות מקושרות

 נשתמש כשייתכנו מחיקות והוספות של נתונים•

 

 איברים המוקצים דינאמית –מימוש •
 כל איבר כולל מידע ומצביע לאיבר הבא•

 

 ההתקדמות לאורך הרשימה בעזרת המצביעים•

 

 דוגמאות•
 איטרציה, שיחרור, מחיקה, הוספה•
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  סיבוכיותוקצת , חיפושים, מיונים

 חישוב
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 הנושאים להיום

 סוגי מידע•

 החשיבות של גישה מהירה למידע•

 ?איך ניתן לעשות זאת•

למידע  גישה מהירה של המידע יאפשר עיבוד מוקדם •
 .שמעניין אותנו

 מערך: מבנה הנתונים הבסיסי ביותר•

 מיון עיבוד מוקדם •

 חיפוש גישה מהירה •

 זמן ריצה סיבוכיות•



 סוגי מידע

 ...אתרים באינטרנט 20,000,000,000-קיימים כ 48

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kazete.com.tr/images_haber/2009/03/02/internet_1.jpg&imgrefurl=http://en.kazete.com.tr/haber_detay.php?hid=910&usg=__9XOtKb8gRxV39dpF_t-3RWf3Bl0=&h=1080&w=767&sz=34&hl=iw&start=2&sig2=CxRD1_GTThBXFUg2olDIMw&zoom=1&itbs=1&tbnid=KoEgJbfGm6UnxM:&tbnh=150&tbnw=107&prev=/images?q=internet&hl=iw&gbv=2&tbs=isch:1&ei=yYbnTKatLYiBswbBsNijCw


 מיון

מערך ממויין הוא מערך שערכיו מסודרים בסדר •

 .יורד/עולה

אחד השימושים הכי נפוצים במערכים הוא לצורך  •

 .מיון של מספרים

 :דוגמא למערך ממויין•

 

 

1 2 5 67 8 13 9 
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 ?למה צריך למיין מידע

 !ומהר, כדי למצוא ערך•

נרצה לחפש בו כמה  Nבהינתן מערך בגודל •

מספרים מסויימים כדי לדעת האם הם נמצאים בו 

 ?ואיפה

, בהינתן מספר שברצוננו למצוא :פתרון נאיבי•

 .נסרוק את המערך מההתחלה ונחפש את המספר

 .פעולות N/2 -כל חיפוש ידרוש בממוצע כ, הפתרון לא יעיל•

 :פתרון יעיל יותר•

 נמיין את המערך פעם אחת ואז ניתן לבצע בו חיפוש  •

 !הרבה יותר מהר
50 



 חיפוש נאיבי במערך לא ממויין

נמצא ( value)נרצה לדעת האם ערך כלשהו •

 במערך ואיפה

מעבר על כל ערכי   –" רגיל"חיפוש : 'אפשרות א•

 המערך

int regular_serach(int array[], int size, int value) 

{ 

    int i; 

 

    for (i = 0; i < size; i++) 

    { 

        if (array[i] == value) 

            return 1; 

    } 

    return -1; 

{ 
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 (דורש מערך ממוין)חיפוש בינארי 

 :קלט•

 Aשל מספרים שלמים  ממוייןמערך •

 qמספר שלם שברצוננו לחפש •

 :פלט•

 A -לא נמצא ב qאם  -1•

 .qשבו נמצא  Aאת האינדקס במערך , אחרת•

 :האלגוריתם•

 Aבדוק את האיבר האמצעי במערך •

 החזר את האינדקס q -אם הוא שווה ל•

 A[middle+1, …, end]-ב qחפש את , q-אם האיבר האמצעי קטן מ•

 A[0, … , middle-1] -ב qחפש את , q-אם האיבר האמצעי גדול מ•
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 דוגמא

-5 -3 0 4 8 11 22 56 57 97 value 

index 0 2 3 4 5 1 6 7 8 9 

 ...56נחפש את 
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 דוגמא

-5 -3 0 4 8 11 22 56 57 97 value 

index 0 2 3 4 5 1 6 7 8 9 

 ...4נחפש את 
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Code – Binary Search 

int binarySearchRec(int arr[], int quary, int start, int end) 
{ 

 int middle; 

 if (start > end) 

  return -1; 

  

 middle = start + (end-start) / 2; 

 if (arr[middle] == quary) 

  return middle; 

 if (arr[middle] > quary) 

  return binarySearchRec(arr,quary,start,middle-1); 

 else 

  return binarySearchRec(arr,quary,middle+1,end); 

} 
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Code – Main 

int a [] = {-5,-3,0,4,8,11,22,56,57,97}; 

  

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,0)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,-4)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,8)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,1)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,-5)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,9)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,7)); 

int binarySearch(int arr[], int size, int quary) { 

 return  binarySearchRec(arr,quary,0,size-1); 

} 
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Output 

int a [] = {-5,-3,0,4,8,11,22,56,57,97}; 

  

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,0)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,-4)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,8)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,1)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,-5)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,9)); 

printf("%d\n",binarySearch(a,SIZE,7)); 
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 חיפוש בינארי עם מצביעים

int * binarySearch (int arr [ ], int size, int quary) { 

 int * middle; 

 if (size == 0) 

  return NULL; 

 middle = arr + size/ 2; 

 if (*middle == quary) 

  return middle; 

 if (*middle > quary) 

  return binarySearch(arr, size/2, quary); 

 else 

  return binarySearch(arr+size/2+1, size-size/2-1, quary); 

} 
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Main & Output 

int a [] = {-5,-3,0,4,8,11,22,56,57,97}; 

int * ind = binarySearch(a,SIZE,0); 

if (ind != NULL) 

 printf("%d\n",ind - a); 



 חיפוש בינארי איטרטיבי
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int binarySearch(int arr [], int size, int quary) { 

    int start= 0, end = size - 1; 

    int middle; 

    while (start <= end) { 

   middle = (start + end) / 2; 

        if (quary == arr [middle])  

            return middle; 

        if (quary < arr [middle]) 

            end = middle - 1; 

        if (quary > arr [middle]) 

       start = middle + 1; 

    } 

    return -1; 

} 


