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 תרגיל בית מספר : - להגשה עד 32 במאי בשעה ::325

 
 

. חריגה assignments, תחת התיקיה המופיעות באתר הקורסהעבודה וההגשה קיראו בעיון את הנחיות 
 .מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל

 
 הנחיות ספציפיות לתרגיל זה:

  ג'-א' 5, 3, ב' 2ה', -א' 1שאלות לתשובות ( יש לממש בקובץ השלדskeleton.py .המצורף לתרגיל זה ) אין
לא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז  את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות. py-לצרף לקובץ ה

 . pyאך להשאיר את הסיומת  ,השלכם לפני ההגש
 

כדי לוודא נכונות  הזבקוד כמה מקרים פשוטים. היעזרו קוד שמבצע בדיקות של שימו לב שבקובץ השלד יש 
הפלטים שלכם עבור אותם מקרים. פתרונות שלא עובדים נכון במקרים פשוטים אלו לא יתקבלו. כמובן, על 

 את כותרות הפונקציותאסור לשנות  .לכל קלט תקין, ולא רק למקרים שבדוגמאותהקוד שלכם להיות נכון 
 .או להוסיף ארגומנטים חדשים

 
 בקובץ כל שאר השאלות יוגשו תשובות לdoc ,docx  אוpdf .יחיד 
 
 הקבצים שיש  012345678. עבור סטודנט שמספר ת"ז שלו הוא בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד

 .py.012345678 -( וpdf.או  doc. )או docx.012345678להגיש הם 
 
  לענות על כל מה שנשאלתםהקפידו. 

 
  ,12 בגודלבפונט שורות לכל היותר  4כל תשובה באורך , ותוברור ותקולעתנו תשובות במסמך התשובות .

 מטרת הגבלת אורך התשובה היא כפולה:

 על מנת שנוכל לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סביר. .1

להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל, ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא כדי להרגיל אתכם  .2
  זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב.עודף בלתי הכרחי מצד שני. 
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 1שאלה 
של  דטרמיננטהשמימשנו בתרגול על מנת לאפשר חישוב של  Matrixבשאלה זו נרחיב את המחלקה 

 (. nxnמטריצה ריבועית )
פלס ואחת ע"י נוסחת לייבניץ. לצורך זאת נממש לנממש שתי דרכים לחישוב דטרמיננטה, אחת ע"י נוסחת 

, כמו באינדקסים של פייטון, 0-שימו לב כי אנו נעבוד עם ספירה שמתחילה ב מספר מתודות ופונקציות עזר.
 .n-1,…,0,1,2ממוספרות  השורותשורות  nולכן במטריצה בעלת 

 
 לפלס שמחשבת דטרמיננטה בעזרת רקורסיה. נתחיל עם נוסחת

 jומספר עמודה  iאשר בהינתן מספר שורה  minor(self, i, j)בשם  Matrixממשו מתודה במחלקה  .א
 . selfשל המטריצה שמיוצגת ע"י  i,j-מחזירה את המינור ה

שמורכבת  n-1xn-1היא מטריצה בגודל  nxnבגודל  Aשל המטריצה  i,j-להזכירכם, המינור ה
 . j-והעמודה ה i-אך ללא השורה ה A מהשורות והעמודות של

 
 דוגמא

 בהינתן המטריצה

  
   
   
   

 

 ( והוא:2( והעמודה האחרונה )1שלה נבנה ע"י הורדת השורה השניה ) 1,2-המינור ה

             
  
  

 

 
ת את הדטרמיננטה לפי אשר מחשב determinant_laplace(self, i=0)כעת נממש את המתודה  .ב

)הנוסחא ניתנת למימוש גם ע"י מעבר על עמודה אך לא נעשה זאת  i שורהלפלס במעבר על  תנוסח
 כך: iלפי שורה  Aבתרגיל זה(. נוסחת לפלס מחשבת את הדטרמיננטה של מטריצה ריבועית 

       ∑                (            )

   

   

 

היא  det-היא הפונקציה מסעיף א', ו j ,minorובעמודה  iבשורה  Aהוא הערך במטריצה      כאשר 

 . determinant_laplaceהפונקציה אותה אנו מממשים כעת, 
 .יש לבחור תנאי עצירה מתאיםשימו לב שמכיוון ומדובר בחישוב רקורסיבי 

 .assertבעזרת  יש לוודא כי המטריצה ריבועיתכמוכן, 
 

כעת נכין את הקרקע למימוש דטרמיננטה בעזרת נוסחת לייבניץ. ראשית יש לכתוב פונקציה  .ג
שמחשבת את כל התמורות של רשימה מסוימת. להזכירכם,  permutations(lst)בשם  רקורסיבית
חדשה עם אותם איברים אך בסדר  (tuple)או של רשימה היא רשימה  permutationתמורה או 

 קורית נחשבת לתמורה )תמורת הזהות(. שונה. גם הרשימה המ
 דוגמא:

>>> permutations([1,2,3]) 

[[1, 2, 3], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2], [3, 2, 1]] 

. יש להחזיר רשימה של רשימות. אין חשיבות itertools.permutationsלהשתמש בפונקציה  אין
קה ולרשימה בעלת איבר אחד יש רק תמורה אחת, לסדר הרשימות בתוך רשימת העל. לרשימה הרי
. אם לא הצלחתם את סעיף זה תוכלו Matrixתמורת הזהות. הפונקציה אינה חלק מהמחלקה 

 :)אך תאבדו חלק מהנקודות( להמשיך בתרגיל בעזרת ייבוא הפונקציה המתאימה
>>> from itertools import permutations 

 .4מתרגיל בית  choose_sets: המימוש מזכיר את המימוש של הפונקציה רמז
 

שמקבלת רשימה ומחזירה את האינדקס של האיבר  argmin(lst) פונקציהאת הכעת נממש  .ד
( פונקציות או importהמינימלי ברשימה. אין הגבלה על דרך המימוש מעבר לכך שאין לייבא )

 בשורה אחת.: נסו לממש את הפונקציה רשותמודולים. 
 

אין צורך לממש פונקציה זו  –תעבוד כשורה  perm_parityהפונקציה  minargלאחר מימוש הפונקציה 
ומחזירה את  טבעייםבר ניתנת לכם. פונקציה זו מקבלת רשימה שהיא תמורה של מספרים כ והיא
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יכומי שיעורים הסימן שלה. לא ניכנס כאן לפרטים מהו סימן של תמורה, תוכלו למצוא מידע על כך בס
 מאלגברה ליניארית.

 
 כעת אנו מוכנים למימוש הדטרמיננטה לפי לייבניץ:

אשר מחשבת את  determinant_leibnitz(self)בשם  Matrixממשו מתודה של המחלקה  .ה
 nxnבגודל  A. נוסחת לייבניץ מחשבת את הדטרמיננטה של מטריצה ריבועית selfהדטרמיננטה של 

 כך:

       ∑        ∏       

   

             

 

 
היא תמורה מתוך קבוצת  n-1; p,…,0,1,2היא קבוצת התמורות על המספרים  Perms(n)כאן 

וסימן ה"שולחן" מסמן  ;perm_parity –היא פונקצית הסימן של תמורה  sign ;התמורות הזו
 מכפלה בין איבריו, כמו ש"סיגמא" מסמן סכום בין איבריו.

 .assertהינה ריבועית בעזרת  selfרקורסיבית. יש לוודא שהמטריצה  אינהתודה זו מ
 

בכל אחת מהדרכים,  של חישוב הדטרמיננטההזמן סיבוכיות נתחו את  נק'(: 10) בונוסשאלת  .ו
 הנחיות והנחות:. , המימד של המטריצהn -כתלות ב

 Oתנו תשובה במונחים של  -

)כלומר התעלמו מגדלי המספרים  שפעולות אריתמטיות לוקחות זמן קבוע בשאלה זו וחיהנ -
 .עליהם מבצעים פעולות אריתמטיות(

 אם אתם מניחים הנחות נוספות כלשהן, ציינו אותן )כמובן, עליהן להיות הנחות סבירות(. -
 

 3שאלה 
 יצוען. בתכנית ריאליטי חדשה מקבלים המשתתפים רשימה של משימות וזמן נתון לב

 (:points, timeכל משימה מיוצגת ע"י זוג מספרים שלמים חיוביים )

 points .הוא מספר הנקודות ששווה המשימה 
 time  הזמן הדרוש לביצוע המשימה במלואה.הוא 

 דקות לביצועה המלא. 7נקודות ודורשת  3( שווה 3, 7לדוגמא, המשימה )
 משתתף מקבל נקודות רק על משימות שהוא מבצע במלואן. מטרת המשתתף היא לצבור כמות 

 מרבית של נקודות תוך זמן נתון. המשימות אינן תלויות זו בזו, ואין חשיבות לסדר בו הן יבוצעו.
 

 דוגמא 
, ע"י 14דקות, הניקוד המרבי הוא  15ופרק זמן של  ( [10, 13( , )8, 9( , )6, 4( , )7, 8] )עבור רשימת המשימות 

 ברשימה(. 2-ו 1בחירת המשימה השנייה והשלישית )מיקומים 
 

 המקבלת: A(m, tכתבו את נוסחת הנסיגה ) .א
 m  - .ניתן לקרוא לאיבר ה רשימת המשימות-i  ברשימה בשםmi  ולאורך הרשימהn. 

 t  - .הזמן המוקצב למתמודד בתכנית  
הם  mאיברי  .tתוך זמן  mוערכה הינו מספר הנקודות המרבי הניתן לצבירה עבור המשימות 

 שליליים.-מספרים טבעיים אי
 

 :הדרכה
  הרשימהmissions  מכילהk  משימות– (pk, tk), (pk, tk), …, (pk, tk) יש להחליט האם .

הבעיות המתאימות ואיך להרכיב -)האחרונה(. חשבו מה הן תתי k-את המשימה ה עלבצ
 מהן את הפתרון האופטימלי.

 .זכרו להגדיר את תנאי הבסיס של נוסחת הנסיגה 

 .הניחו כי כל המספרים בשאלה הם שלמים וחיוביים 

  יש לרשום את הנוסחה בכתיב מתמטי– A(missions, time) = … 

 

נתון,  הפותרת את בעיית בחירת המשימות בזמן choose(missions, timeהפונקציה ) ממשו את .ב
  .time בזמן missionsומחזירה את מספר הנקודות המרבי שניתן לצבור עבור רשימת המשימות 
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 , הפונקציה קוראת לפונקציית העזר. לשם כךMemoizationיש לממש את הפונקציה בעזרת 
choose_mem(missions, time, mem, k)  שאותה עליכם לממש ומעבירה למשתנה הקלטmem 

מציין את מספר המשימות  k יכיל את התשובות עבור תתי הבעיות שכבר נפתרו.  memמילון ריק. 
 שמהן ניתן לבחור.

 
 2שאלה 

שמקבלת רשימה של פונקציות  compose. כתבו פונקציה בשם high order functions-בשאלה זו נעסוק ב
  [f1, f2, f3], עבור הקלט למשלהרכבה של הפונקציות ברשימת הקלט.  שמהווהיה צומחזירה פונק

הפונקציות ברשימה הן . f1(f2(f3(x)))כך:  x, שפועלת על f1∘f2∘f3הפונקציה תחזיר את הפונקציה 
 מקבלות משתנה אחד כקלט ומחזירות משתנה אחד כפלט. –פונקציות של משתנה אחד 

 לדוגמא:
>>> compose([lambda x: x-1, lambda x: x*2, lambda x: x+1])(5)  

11 

 composeבמקרה והקלט הוא רשימה ריקה,  יכולה, אך לא חייבת, להיות רקורסיבית. composeהפונקציה 
 תחזיר את פונקצית הזהות.

 
 4שאלה 

 .            נתבונן בפונקציה 
רפסון )השתמשו בערכי ברירת המחדל בהם השתמשתם -מיצאו קירוב לשורש הפונקציה בשיטת ניוטון

, ופעם עם ניחוש 2    , פעם עם ניחוש התחלתי      בהרצאה(. התחילו פעם עם ניחוש התחלתי 
 מה קורה עבור כל ניחוש התחלתי כזה ומדוע.בקצרה . הסבירו     התחלתי 

 
 :שאלה 

של הגנטי(  המידע)הוא הגורם למחלת המלריה. הגנום  Plasmodium falciparumתאי -החדהאורגניזם 
סוגים של  4 -מורכב מ DNAשלו. רצף  DNA -רצף האת כרומוזומים המכילים  14-מורכב מ זה אורגניזם

 .G -ו A ,T ,Cמסומנים באותיות  ואלומולקולות )הנקראות נוקליאוטידים, חומצות גרעין או בסיסים(, 

האורגניזם הארוך ביותר המשותף לשניים מבין הכרומוזומים של  DNA -בשאלה זו נרצה למצוא את רצף ה
. לרצפים משותפים כאלו יכולות להיות משמעויות ביולוגיות שונות )למשל עדות 6-ו 5כרומוזומים  –הנ"ל 

 (.קפץ מכרומוזום לכרומוזום DNAלכך שמקטע 
 DNAמכיוון שכרומוזומים אלו מכילים רצפי יין מרכזי בשאלה זו יעילות הפונקציות שתכתבו היא ענ

 ארוכים )מעל מיליון בסיסים(. 
 

, וכן מספר שלם s2 -ו s1המקבלת שתי מחרוזות,  common_substring(s1, s2, kכיתבו פונקציה )  .א
אם קיימת כזו. אחרת, הפונקציה תחזיר  ,k, ומחזירה תת מחרוזת משותפת שלהן באורך kחיובי 
Noneמחרוזת מתאימה אחת, תוחזר אחת מהן, שרירותית.-. אם קיימת יותר מתת 

 
 דוגמת הרצה:

>>> common_substring("introduction2cs", "function", 3) 

'cti' 

>>> common_substring("introduction2cs", "function", 6) 

 
: כדאי שהפונקציה שלכם תהיה יעילה ככל שניתן, אחרת בסעיפים הבאים תאלצו להמתין המלצה ורמז

, ולא בממוצע          שעות רבות עד לסיום הריצה. בפרט, כדאי שהיא תרוץ בסיבוכיות זמן  
 .          בסיבוכיות 

 
, s2 -ו s1י מחרוזות, המקבלת שת longest_common_substring(s1, s2כעת נרצה לכתוב פונקציה בשם )

 .K-מחרוזת כזו ב-מחרוזת משותפת ארוכה ביותר של מחרוזות אלו. נסמן אורכה של תת-ומחזירה תת
פתרון כזה לא שולקרוא לפונקציה מסעיף א'. א kלכאורה, יכולנו פשוט לרוץ על ערכים הולכים וגדלים של 

גדול יחסית. לפיכך נרצה לפעול באופן הבא )גרסה של חיפוש בינארי על   Kאיננו יעיל מספיק במקרים בהם 
K:) 
 

 : צמצום תחום החיפוש1שלב 
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 k = 1נתחיל עם  -
 :kבאורך  s2 -ול s1-כל עוד קיימת תת מחרוזת משותפת ל -

 2-ב kנכפיל את  -

 (k//2, k)נחזיר את  -
 

 : חיפוש בינארי בתחום2שלב 
  .(k//2,k)בתחום  אורכיםאימה נבצע חיפוש בינארי על מחרוזת מת-ותת Kכדי למצוא את  -

 כעת תממשו תהליך זה בסעיפים הבאים:
 

, s2 -ו s1המקבלת שתי מחרוזות,  longest_common_substring_range(s1, s2כיתבו פונקציה ) .ב
 .2הוא חזקה שלמה של  k, כאשר k//2 ≤ K < kהמקיים:  (k//2, k)ומחזירה זוג 

 דוגמת הרצה: 
>>> longest_common_substring_range("introduction2cs", "function") 

 (4, 8) 
 .8 -ו 4, 2, 1לשם הבהרה, האורכים שנבדקו בשלב זה היו  

, קוראת s2 -ו s1המקבלת שתי מחרוזות,  longest_common_substring(s1, s2כיתבו פונקציה ) .ג
ל, ואז מבצעת חיפוש בינארי על תחום כנ" (k//2, k)לפונקציה מסעיף ב' למציאת תחום אורכים 

. הפונקציה תחזיר s2 -ו s1מחרוזת משותפת ארוכה שיותר של -האורכים הזה, כדי למצוא תת
 מחרוזת זו.

 דוגמת הרצה:
>>> longest_common_substring("introduction2cs", "function") 

'ction' 
 

של האורגניזם  6 -ו 5מכרומוזום  DNA-, המכילים את רצף הPF_C6.txt-ו PF_C5.txt העלנו .ד
 הנ"ל.

. בפורמט זה, לפני הרצף עצמו, ישנה שורה ובה הערה FASTAמיוצג בפורמט הקרוי  הרצף בקבצים
עצמו, אלא מכילה את שמו ותאור קצר  DNA -. שורה זו אינה חלק מרצף ה'gi<'שמתחילה בתווים 

 שלו. לאחר מכן מופיע הרצף עצמו, מופרד לשורות.

 :לדוגמא
>gi|30407146|emb|AL844501.1| Plasmodium falciparum strain 3D7, chromosome 1 

CTAAACCTAAACCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCT 
AAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTGAACCCTGAACCCTAAAACCTAAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCT 

AAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAAACCTAAACCCTGAACCCT 
AAACCCTGAACCCTGAACCCTAACCCTAAACCCTAAACCTAAAACCCTGAACCCTAAACCCTGAACCCTG 

AACCCTAAACCCTGAACCCTAAA… 

 

כבר ש read_fasta(filename)רוזת, השתמשו בפונקציה לתוך מח DNA -כדי לקרוא את רצפי ה
ישירות , קוראת אותו כמחרוזת . הפונקציה מקבלת שם של קובץpy-בקובץ הממומשת 

, ללא תווי שורה חדשה וללא שורת הכותרת שבקובץ DNA-, ומחזירה את מחרוזת המהאינטרנט
 .הקובץבתחילת 

המחרוזת -הללו, ורישמו את תת DNA-כעת הריצו את הפונקציה שכתבתם בסעיף ג' על שני רצפי ה
 הארוכה ביותר המשותפת לשניהם, וכן את אורכה. 

 , בשל אורך הרצפים.: ייתכן שזמן הריצה יארך כדקה או שתייםשימו לב
 

 Kכ על מנת למצוא את מבין האפשרויות הבאות, מהו מספר האורכים השונים שנבדקים בסה" .ה
 בדרך המתוארת בשאלה זו? הסבירו בקצרה.

O(K)  O(log(K))  O(K
2
)  O(Klog(K)) 

 
 סוף.

 


