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 שעות. 3: הבחינהמשך 

 .ל אחדכ A4דפי עזר )דו צדדיים( בגודל  2: חומר עזר מותר

 ריק, לשימוש  דףהדף האחרון בבחינה הינו . בנוסף, ןבידקו שכולם בידיכ –מודפסים  עמודים 17 חןבמב
 בלבד. "מקרה חירום"ב

  תיבדקיש לכתוב את כל התשובות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד ולא. 
 שאלותיש לענות על כל ה. 

 ,אלא אם נכתב במפורש אחרת: בכל השאלות 

 .לכתוב פונקציה, אין צורך לבדוק את תקינות הקלט שלה אם עליכן -

 .עליהם ןים קודמים, גם אם לא עניתמותר להסתמך על סעיפ -

בסמסטר זה. במקרה זה יש לכתוב  או בשיעורי התרגול ניתן לצטט טענות שנטענו בהרצאה -
 ת אחרים יש להוכיח."בהרצאה/תרגול ראינו כי...". ציטוטים ממקורו

 לשרשר אין) שורה בכל בודדת פקודה להשלים יש, להשלמה קוד שורות מסומנות בו מקום בכל -
 שורות מסומנות לא אם. x=0; y=1 לכתוב אסור למשל((. פסיק נקודה; ) באמצעות פקודות

 .כזו מגבלה אין להשלמה

 .𝑂(1)אם לא מצוין אחרת, ניתן להניח כי פעולות אריתמטיות מבוצעות בזמן  -

, יש לתת חסם עליון נמוך ביותר האפשרי, למשל (⋅)𝑂אם נדרשתן לתת חסם על סיבוכיות במונחי  -
 .𝑂(𝑛2), ולא 𝑂(𝑛)התשובה הנדרשת היא  7𝑛אם הסיבוכיות היא 

  

 ולחזור לשאלה אח"כ. להמשיך לשאלות אחרות אלא שאלה,אף לא "להיתקע" על  אנו ממליצים 
  "מציון הסעיף 20%ינתן יזה  . במקרהולא לכתוב שום טקסט נוסףבכל סעיף ניתן לכתוב "איני יודע/ת 

 .)מעוגל כלפי מטה(
 חריגות משמעותיות מהמקום תשובות ובהן מקום המוקצב ובכתב קריא. בלכתוב את כל התשובות  יש

ולא יקבלו ניקוד, או שיקבלו ניקוד חלקי  , לא ייקראוהכתובות בכתב קטן מדיתשובות המוקצב, או 
 .לגרור הורדת ציון עלולותגם כן להבנתן שדורשות מאמצים רבים תשובות  בלבד.

 

 (לשימוש הבודקים) טבלת ציונים:

 בהצלחה !
 

 

 
 

* הפניה במסמך זה היא בלשון נקבה ולשון זכר לסירוגין, מטעמי נוחות בלבד. כל 

 הדרישות מיועדות לשני המגדרים באופן זהה. 

  

 ניקוד ערך שאלה

1 10  

2 25  

3 20  

4 25  

5 20  

  100 סה"כ
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 נק'( 10) 1שאלה 

רשימות, כאשר כל רשימה פנימית מכילה מספרים. היא קבלת רשימה של שמופיעה להלן מ sortהפונקציה 

שראינו  selection_sort -האלו. היא עושה שימוש ב רשימותבכל הכל המספרים רשימה ממויינת של מחזירה 

 בכיתה ומופיעה כאן לנוחיותכם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑘כתלות ב   sortלא כולל גודל הקלט( של הפונקציה  ,מהי סיבוכיות הזמן ומהי סיבוכיות הזיכרון )זיכרון העזר

 ?רשימה פנימיתבכל  איבריםהינו מספר ה 𝑛 -ו lst_of_lstsאורך רשימת הקלט הינו  𝑘, כאשר 𝑛ו/או 

 (______)Oסיבוכיות הזמן:  

 

 (_______)Oסיבוכיות הזיכרון:  

def sort(lst_of_lsts): 

    keys = [] 

    for i in range(len(lst_of_lsts)): 

        keys += [key for key in lst_of_lsts[i]] 

    selection_sort(keys) 

    return keys 

 

 הסבר:

 הסבר:

def swap(lst, i, j): 

    tmp = lst[i] 

    lst[i] = lst[j] 

    lst[j] = tmp 

 

def selection_sort(lst): 

    ''' sort lst (in-place) ''' 

    n = len(lst) 

    for i in range(n): 

        m_index = i 

        for j in range(i+1,n): 

            if lst[m_index] > lst[j]: 

                m_index = j 

        swap(lst, i, m_index) 

    return None 
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 נק'( 25) 2שאלה 

המחלקה דומה לרשימה מקושרת . ImprovedLinkedList, משופרתבסעיף זה, נרצה לממש רשימה מקושרת  .א

גם  LinkedListתומכת, בנוסף לכל פעולות המחלקה . המחלקה החדשה בכיתהשראינו  LinkedListרגילה 

 : בזמן קבועבשתי הפעולות הבאות 

 delete(node) : בהינתןnode  אובייקט מטיפוס(Node )מוחקת אותו מהרשימה 

 add_at_end(val) הכנסת צומת חדש עם הערך :val לסוף הרשימה 

 get_tail() : .מחזירה את האיבר האחרון ברשימה 

, בהשוואה לזמני הריצה בהם תומכת בפרט, במחלקה זו ישנן המתודות הבאות, לצד זמני הריצה שלהן

 הוא מספר האיברים ברשימהLinkedList (n :)המחלקה 

 זמן ריצה מחזיר תיאור מתודה

LinkedList 

 זמן ריצה

ImprovedLinkedList 

__init__() אתחול - O(1) O(1) 
add_at_start(val)  יצירת איבר חדש עם הערךval 

 והכנסתו לתחילת הרשימה

- O(1) O(1) 

add_at_end(val)  יצירת איבר חדש עם הערךval 

 והכנסתו לסוף הרשימה

- O(n) O(1) 

delete(node)  בהינתן צומתnode  ,ברשימה

 מחיקתו מהרשימה

- O(n) O(1) 

find(val)  החזרת האיבר הראשון ברשימה
 valשערכו 

node O(n) O(n) 

get_tail() החזרת האיבר האחרון ברשימה node לא מומש O(1) 

 

 כפי שלמדנו בכיתה )רק המתודות הרלוונטיות מופיעות(: Node-ו LinkedListלנוחיותכם, להלן המימוש של 

class Node(): 

    def __init__(self, val): 

        self.value = val 

        self.next = None 

 

class Linked_list(): 

    def __init__(self): 

        self.next = None 

        self.len = 0 

 

    def add_at_start(self, val): 

        p = self 

        tmp = p.next 

        p.next = Node(val) 

        p.next.next = tmp 

        self.len += 1 

 

    def add_at_end(self, val): 

        p = self 

        while (p.next != None): 

            p = p.next 

        p.next = Node(val) 

        self.len += 1 

  בעמוד הבא(המחלקה )המשך 
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    def delete(self, loc): 

        ''' delete element at location 0<=loc<len ''' 

        assert 0 <= loc < len(self) 

        p = self 

        for i in range(0, loc): 

            p = p.next 

        # p is the element BEFORE loc 

        p.next = p.next.next 

        self.len -= 1 

 

    def find(self, val): 

        ''' find (first) node with value val in list ''' 

        p = self.next 

        # loc = 0     # in case we want to return the location 

        while p != None: 

            if p.value == val: 

                return p 

            else: 

                p = p.next 

                # loc=loc+1   # in case we want to return the location 

        return None 

 

תארו במילים, . LinkedList -ו Node ותע"י שינויים למחלק ImprovedLinkedListניתן לממש את המחלקה 

 . בצורה ברורה, מהם השינויים הנדרשים, וכיצד יבוצעו הפעולות הנ"ל. בפעולות בהן אין שינוי מספיק לציין זאת
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. אופן הפעולה וזמני הריצה של מחלקה זו דומים לאלו של OrderedDictבסעיף זה, עליכם לממש את המחלקה  .ב

 הכנסתם סדר לפי(, עם שינוי עיקרי אחד: המחלקה מאפשרת הדפסה של המפתחות dictהמילון של פייתון )

. לשם פשטות, נניח שהמפתחות יהיו של פייתון אנו לא מניחים דבר על סדר האיברים( dict -ביחס לנזכיר, ש)

 .immutableייחודיים )מפתח יכול להופיע רק פעם אחת במבנה(, וכן כל המפתחות 

 

 את המתודות הבאות של המחלקה בזמן הריצה הנדרש המפורט בטבלה:בפרט, עליכם לממש 

 

OrderedDict 

 נדרש זמן ריצה מחזיר תיאור מתודה
__init__() אתחול - O(1) 

update(key, val)  הכנסת הערךval  עבור המפתחkey. 

כבר קיים, מעדכן את ערכו  keyאם המפתח 

 valלהיות 

- O(1) בממוצע 

get(key)  החזרת הערך המתאים למפתחkey val O(1) בממוצע 
delete(key)  מחיקת המפתחkey והערך המתאים לו - O(1) בממוצע 

keys() הדפסת כל המפתחות לפי הסדר בו הוכנסו - O(n) – n מס' האיברים במילון 

 

 delete-ו getכלומר, אין צורך להתייחס לקריאות של  –ניתן להניח כי כל הקריאות לכל הפונקציות הינן חוקיות 

 עבור מפתחות שאינם קיימים במילון.

  :Dict, ובמבנה הנתונים מסעיף א' )גם אם לא פתרתם אותו( ImprovedLinkedList-באפשרותכם להשתמש ב

ictD 

 זמן ריצה מחזיר תיאור מתודה
__init__() אתחול - O(1) 

update(key, val)  הכנסת הערךval  עבור המפתחkey. 

כבר קיים, מעדכן את ערכו  keyאם המפתח 

 valלהיות 

- O(1) בממוצע 

get(key)  החזרת הערך המתאים למפתחkey val O(1) בממוצע 

delete(key)  מחיקת המפתחkey - O(1) בממוצע 

 

כנדרש, אך לא  OrderedDictכדי לממש את  Dict-ו ImprovedLinkedListלא חובה להשתמש בכל המתודות של 

 ניתן לקרוא למתודות שלא צוינו במפורש בטבלאות לעיל.

 הרצה לדוגמא:

>>> d = OrderedDict() 

>>> d.update("a", 1) 

>>> d.update("b", 2) 

>>> d.keys() 

a 

b 

>>> d.delete("b") 

>>> d.keys() 

a 

>>> print(d.get("a")) 

1 

 הבאות )אין למלא יותר שורות ממספר השורות בטופס. לא חובה למלא את כל השורות( השלימו את השורות
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class OrderedDict: 

 def __init__(self): 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 def update(self, key, val): 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 def get(self, key): 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 def delete(self, key): 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 def keys(self): 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 
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 (נק' 20) 3 שאלה

𝑡מעל א"ב בן  𝑛באורך  textנתון קורפוס  ≥ ,𝑎1}תווים  2 … , 𝑎𝑡}  אחת.פעם כאשר כל תו מופיע בקורפוס לפחות 

 .textשנוצר כתוצאה מהרצת האלגוריתם של האפמן על הקורפוס  𝐻 בנוסף, נתון עץ האפמן

,𝑡, ציינו את ערכו כפונקציה של ד(-)סעיפים א הפריטים שלפניכםמארבעת עבור כל אחד  𝑛 ,אם ישנו ערך יחיד .

)במקרה כזה,  הדוקים ככל הניתןציינו אותו במפורש. אם ישנו טווח ערכים אפשרי, תנו ערך תחתון וערך עליון 

,𝑥" עבור 𝑦-ל 𝑥רשמו: "בין  𝑦  .)שימו לב: יש לתת תשובות מדויקות, ובפרט לא להשתמש הדוקים ככל הניתן

 .(⋅)𝑂בסימון 

כמו כן משקל של  מהשורש לעלה כלשהוא בעץ. בקשתותגובה של עץ הוא אורך המסלול הארוך ביותר  –נזכיר 

 )היזכרו כיצד הוגדר בכיתה משקל של צומת פנימי בעץ(.עלה בעץ הוא שכיחות התו המתאים בקורפוס 

 

 : ______________________________𝐻מספר העלים בעץ  .א

 

 : ___________________________𝐻 העץ משקל השורש של .ב

 

 : ____________________________________𝐻גובה העץ  .ג

 

 : _____________________________𝐻מספר הצמתים בעץ  .ד

 

כוללת רק את  0 -מהשורש )כלומר הרמה ה 𝑖בעץ כקבוצת כל הצמתים במרחק בדיוק  𝒊-הרמה נגדיר את ה

 כוללת את בני בניו של השורש בלבד וכו'(.  2 -את בניו של השורש בלבד, הרמה ה 1 -השורש, הרמה ה

 .𝑖 -להיות סכום המשקלים של הצמתים ברמה ה 𝑖 -הרמה ה משקלכעת נגדיר את 

טענות אותן יש להוכיח/להפריך. אם הטענה נכונה, ספקו הסבר קצר. אם הטענה שגויה, ספקו דוגמא  שתילפניכם 

, והסבר קצר מדוע הדוגמה מפריכה את נגדית לקורפוס ולעץ שמתקבל ממנו באמצעות האלגוריתם שנלמד בכיתה

 .הטענה

 



8 
 

 לכל הרמות משקל זההוס, שנוצר מהקורפ 𝐻ולכל עץ האפמן  textלכל קורפוס  .ה

 

  שמשקלן שונה שנוצר מהקורפוס, ישנן שתי רמות שונות 𝐻ולכל עץ האפמן  textלכל קורפוס  .ו

 

 

 

 

 

  

 תשובה:

 

 תשובה:
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 (נק' 25) 4 שאלה

 ., באמצעות גנרטוריםהשאלה עוסקת בהדפסת המפתחות של עצי חיפוש בינאריים בסדר ממוין

שמקבלת כקלט אובייקט מטיפוס עץ חיפוש בינארי  _genkeystree_ פונקציית הגנרטור בהמשך מופיעה .א

(Binary_search_tree) עץ ה המפתחות של צמתיכל  את שמייצר. הפונקציה מחזירה גנרטור שנלמד בכיתה

  מקטן לגדול.

 

  מומשה עבורכם. פונקציה זו קוראת לפונקציית גנרטור רקורסיבית tree_keys_gen הפונקציה

tree_keys_gen_rec כלומר פונקציה רקורסיבית שהפעלה שלה מחזירה גנרטור. ניתן לייצר את :

  .()nextהאיברים שמחזיר הגנרטור באמצעות רצף של קריאות ל 

 

 returnשמגיעה לפקודת  ()nextשימו לב: בהינתן גנרטור שהתקבל מהרצה של פונקציית גנרטור, קריאה ל 

 .StopIterationבפונקציה יוצרת שגיאת 

 

 רצת הקוד הבא:שמתקבל מהt עבור העץ 

>>> t = Binary_search_tree() 

>>> keys_to_insert = [40, 12, 60, 1, 31, 50, 70] 

>>> for key in keys_to_insert: 

    t.insert(key, 'a') #all values are 'a' 

 

 הפקודה: 

>>> gen = tree_keys_gen(t) 

 

 , כפי שמופיע להלן:שמייצר את מפתחות העץ לפי סדר ממוין genגנרטור תיצור 

 

>>> gen = tree_keys_gen(t) 

>>> next(gen) 

1 

>>> [key for key in gen] 

[12, 31, 40, 50, 60, 70] 

 

כך שסיבוכיות הזמן של שורות הקוד הבאות  tree_keys_gen_recאת מימוש בעמוד הבא השלימו 

 פועלת בזמן קבוע:   print. הניחו ש tהוא מספר הצמתים בעץ   𝑛כאשר  𝑂(𝑛)תהיה 

 

>>> for key in tree_keys_gen(t): 

        print(key)  

 

 

דרישה מחייבת: בכל רגע נתון, הגנרטור ישמור בזיכרון עותקים של מספר קבוע של איברים מהעץ )בפרט, 

 אסור למשל לשמור בבת אחת עותק של כל האיברים מהעץ(.
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מקבלת כקלט שני אובייקטים מטיפוס עץ ש two_trees_keys_genפונקציית הגנרטור השלימו את מימוש  .ב

בשני העצים  המפתחותכל  את שמייצר(. הפונקציה מחזירה גנרטור Binary_search_treeחיפוש בינארי )

  הניחו שכל אחד מהעצים מכיל צומת אחד לפחות.מקטן לגדול. 

 

 שהוגדר קודם: tוהעץ  שמתקבל מהרצת הקוד הבא t1עבור העץ דוגמת הרצה 

>>> t1 = Binary_search_tree() 

>>> keys_to_insert = [41, 11, 56, 2, 28] 

>>> for key in keys_to_insert: 

    t1.insert(key, 'a') 

>>> gen = two_trees_keys_gen(t, t1) 

>>> [key for key in gen] 

[1, 2, 11, 12, 28, 31, 40, 41, 50, 56, 60, 70] 

 

def tree_keys_gen(tree): 

    return tree_keys_gen_rec(tree.root) 

 

def tree_keys_gen_rec(node): 

    if node == None: 

        return # StopIteration יגרום ל    

    left_gen = _______________________________________________ 

    for x in left_gen: 

        _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

    return # StopIteration יגרום ל    
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לפונקציה זו  print. שימו לב שהוספנו פקודות שמופיעה מטה מההרצאות merge2בפונקציה  השתמשו

 .. פקודות הדפסה אלו ישמשו אותנו בסעיף הבא )התעלמו מהן בסעיף הנוכחי()מודגשות(

העצים כל אחד מ, בהנחה ש𝑂(𝑛)תהיה  ההקוד הבאשורת השלימו את מימוש הפונקציה כך שסיבוכיות הזמן של 

t1,t2 ל שניתנו כקלט מכי𝑛 צמתים: 

>>> [key for key in two_trees_keys_gen(t1,t2)] 

def two_trees_keys_gen(tree1, tree2): 

     

 

def merge2(iter1, iter2): 

   """ on input iter1, iter2, two non-empty sorted iterators, not 

   necessarily infinite, produces the sorted merge of the two iterators """ 

 

   left = next(iter1) 

   right = next(iter2) 

   while True: 

       if left<right: 

           print(left) 

           yield left 

           try: 

               left = next(iter1) 

           except StopIteration:  # iter1 is exhausted 

               print(right) 

               yield right 

               remaining = iter2 

               break 

       else: 

           print(right) 

yield right 

           try: 

               right = next(iter2) 

           except StopIteration:  # iter2 is exhausted 

               print(left) 

               yield left 

               remaining = iter1 

               break 

   for elem in remaining: 

       print(elem) 

       yield elem 
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מקבלת כקלט רשימה של אובייקטים מטיפוס עץ  many_trees_key_gen1פונקציית הגנרטור  .ג

העצים כל  מפתחות את מייצרש(. הפונקציה מחזירה גנרטור Binary_search_treeחיפוש בינארי )

 קטן לגדול. סודרים ממ

 :t2ועץ נוסף  שהוגדרו קודם t, t1דוגמת הרצה עבור העצים 

>>> t2 = Binary_search_tree() 

>>> keys_to_insert = [-41, 500, 110] 

>>> for key in keys_to_insert: 

    t2.insert(key, 'a') 

>>> gen = many_trees_key_gen1([t, t1, t2]) 

>>> [key for key in gen] 

[-41, 1, 2, 11, 12, 28, 31, 40, 41, 50, 56, 60, 70, 110, 500] 

 להלן המימוש של הפונקציה:

 הבאההקוד שורת לב שסיבוכיות הזמן של  שימו

>>> [key for key in many_trees_key_gen1(lst)] 

 

 .𝑂(𝑛𝑘2)צמתים כל אחד  הינה  𝑛עצים בעלי  𝑘שמכילה  lstעבור רשימה 

 

 (:merge2המודגשות ב  printמה יודפס למסך )ע"י פקודות ה בעמוד הבא עבור קטע הקוד הבא כתבו 

 

>>> tr = Binary_search_tree() 

>>> keys_to_insert = [40, 12] 

>>> for key in keys_to_insert: 

   tr.insert(key, 'a') 

>>> tr1 = Binary_search_tree() 

>>> keys_to_insert = [11, 56] 

>>> for key in keys_to_insert: 

       tr1.insert(key, 'a') 

>>> tr2 = Binary_search_tree() 

>>> keys_to_insert = [500, 110] 

>>> for key in keys_to_insert: 

       tr2.insert(key, 'a') 

 

>>> [key for key in many_trees_key_gen1([tr, tr1, tr2])]   

def many_trees_key_gen1(lst): 

    if len(lst) == 0: 

        return # StopIteration יגרום ל   

    gen_res = tree_keys_gen(lst[0]) 

    for i in range(1, len(lst)): 

        gen_res = merge2(gen_res, tree_keys_gen(lst[i])) 

    return gen_res 
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 many_trees_key_gen2את פונקציית הגנרטור כיצד לממש )בצורה ברורה ומפורטת( במילים תארו  .ד

 -מ , אבל בסיבוכיות זמן טובה יותרmany_trees_key_gen1שמחזירה לכל קלט אותו פלט כמו 

𝑂(𝑛𝑘2).  הניחו כי𝑘 < 𝑛.   )ישנה תיבה נוספת להמשך התיאור בעמוד הבא( 

 

 מה יודפס?
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 many_trees_key_gen2(lst)מהי סיבוכיות הזמן לייצור כל האיברים ע"י הגנרטור שמתקבל מ   .ה

  ?צמתים כל אחד 𝑛בעלי  עצים 𝑘מכילה  lstבהנחה שהרשימה שתארתם, 

 

 (____)Oתשובתכם: 

 

 

  

 הסבר:

 המשך התיאור:
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 נק'( 20) 5שאלה 

 בשאלה זו ניתן להניח כי פעולות אריתמטיות לוקחות זמן קבוע.

 המינימלי. מרחק עריכה בין שתי מילים מוגדר כמספר השינויים מחרוזותבין  במרחק עריכהשאלה זאת עוסקת 
 אות.  החלפת אות, הוספת אות והשמטת אחת לשנייה, כאשר השינויים המותרים הם ממחרוזתהדרוש כדי לעבור 

 
  :דוגמאות

 (. mב  pלהחליף את  ניתן) 1הוא  "commuter"ל  "computer"מרחק העריכה בין  -

 (pלהשמיט את האות  ניתן) 1הוא   "sort"ל   "sport"גם מרחק העריכה בין  -
 , באמצעות סדרת השינויים הבאה:3הוא  "sitting" -" לkittenמרחק העריכה בין " -

o  נחליף אתk ב- s  ונגיע ל("sitten") 
o  נחליף אתe  ב- i  ונגיע ל("sittin") 
o  נוסיףg בסוף המחרוזת )ונגיע ל- "("sitting 

 
 

שימו לב שייתכנו רצפים שונים של פעולות שמובילות ממחרוזת אחת לשניה, ואנו מתעניינים באורך המינימלי של 
אורך הרצף, אם מתחילים מהמילה אין זה משנה, מבחינת מרחק העריכה הוא סימטרי: רצף כזה. שימו לב גם ש

 הראשונה ומגיעים לשנייה או להפך.
 

השלימו את הפונקציה הבאה שמחשבת את מרחק העריכה בין שתי מחרוזות. על הפונקציה להיות  .א
 . כמו כן בסעיף זה אין להשתמש בממואיזציה.whileאו  forלהשתמש בלולאות  ואיןרקורסיבית, 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)מבין האפשרויות הנתונות( לגבי סיבוכיות זמן הריצה של  והדוקה ביותרמה מהטענות הבאות היא נכונה  .ב

 המחרוזות שבקלט? סמנו בעיגול תשובה אחת בלבד, והסבירו. אורכיהקוד שכתבתם, ביחס לסכום 

def edit_distance(s1,s2): 

     if (s1==""): _________________________   _______ 

     if (s2==""): _________________________   _______ 

     if (s1[0]==s2[0]): 

   

 

 

 else: 
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((i הסיבוכיות היא קבועה 

 
((ii  הסיבוכיות היא לינארית 

 
((iii הסיבוכיות היא ריבועית 
 
(ivהסיבוכיות היא אקספוננציאלית ) 

 
(vאף תשובה אינה נכונה ) 

 

 

 

 

 

 האם ממואיזציה תעזור לשיפור סיבוכיות הקוד שכתבתם? .ג

כפונקציה של סכום אורכי מחרוזות )שוב, לאחר הוספת ממואיזציה  מה תהיה סיבוכיות הקודאם כן, 

 .נמקו והסבירו, אך אין צורך לכתוב את הקוד עצמו ?(𝑛, שנסמנו הקלט

 

 : _______________________________________הסיבוכיות            

 

 

 

 

 

 

  

 הסבר:

  

 הסבר: 
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"מקרה חירום", מיועד לדף נוסף  

 


