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 53:55במאי בשעה  31 להגשה עד - 5תרגיל בית מספר 
 
 

ה יקיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקי
assignmentsחריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל .. 

 
 ספציפיות לתרגיל זה:והערות הנחיות 

 
 

 יש קוד ( לממש בקובץ השלדskeleton5.py) המצורף לתרגיל זה. אין לצרף לקובץ ה-py  את הקוד ששימש
    לפתרון יתר השאלות.

 

 נא להגיש בקובץ  – תשובות לסעיפים )או חלקי סעיפים( שאינם כוללים קודpdf . 
 

  :בכיתה, אך אין לשנות את נלמדו ף לקובץ השלד פונקציות נוספות שכתבתם או שיסומותר להשימו לב
 שהוגדרו בשאלות, אחרת הבדיקות האוטומטיות ייכשלו.חתימת הפונקציות 

 

 .pyעם סיומת קובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, הלא לשכוח לשנות את שם 
 
  הקבצים שיש להגיש  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנט שמספר ת"ז שלו הוא

 .py.012345678 -ו pdf.012345678הם 
 
 

  כל מה שנשאלתם.הקפידו לענות על 
 

  ,ים.וברור יםקולעתשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים 
 כפולה: המטרלהנחיה זו 

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

כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל, ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא  .2
 הי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. עודף בלתי הכרחי מצד שני. זו
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 והרדיוס( a,b) שלו המרכז נקודת לפי יוגדר העיגולהמייצגת עיגול במישור.   Circleכתבו מחלקה בשם  .א
 – R-ל שווה או קטן( a,b) המרכז' מנק שמרחקן( x,y) הנקודות קבוצת הוא עיגול, להזכירכם. R שלו

 המחלקה מתוך pi בקבוע להשתמש ניתן  . R  2y) -+ (b  2x) -(a  ≥2 המשוואה את שמקיימות, כלומר
math הצורך לפי. 

 
   )אותה ראיתם בתרגול( בה תוכלו להיעזר. Pointלקובץ השלד מצורפת המחלקה 

 
עבור מרכז העיגול ושדה מספרי עבור  Pointיכיל אובייקט מסוג  Circleשל המחלקה  פנימיהייצוג ה

 את המתודות הבאות: עליכם לממש הרדיוס.

1. __init__ ניתן לאתחל אובייקט מהמחלקה :Circle צורות, לפי הארגומנטים שניתנים למתודה  2-ב

 )ראו דוגמאות הרצה בעמוד הבא(: 

a.  מסוג( שלושה ארגומנטים מספרייםint  אוfloat הראשון הינו :)a קואורדינטת ה(-x ,)אחריו 

b קואורדינטת ה(-y) ולבסוף רדיוס העיגול ,R .)עליו להיות חיובי( 

b.  נקודהp  מסוג(Pointשמייצגת את מרכז העיגול )   ואחריה מספר חיובי )שמייצג את הרדיוס

R). 

 להיות מהצורה: __init__ הפונקציהעל  על מנת לתמוך במספר אפשרויות אתחול  :רמז

def __init__(self, *args(: 

… 

)כמו שראינו  ובנוסף מספר משתנה של ארגומנטים selfאת  לקבלצריכה   __init__ כלומר

 .יינתן באחת משתי הצורות הנ"ליהיה חוקי ומותר להניח כי הקלט באיתחול  .בתרגול(

2. __repr__ פורמט התצוגה הינו :"Circle centered at Point (3,4) with radius 5.5". 

שמרכזו הוא  חדש הראשונה תחזיר עיגול .__neg__ -ו __abs__פעולות אריתמטיות אונאריות:  .3

(|a|,|b|)  ורדיוסוR שמרכזו  חדש והשניה תחזיר עיגול(-a,-b)  ורדיוסוR.  פעולות אלו לא ישנו את

 .selfהאובייקט המפעיל 

4. __mul__ – באמצעות ) מספר ן לאופרטור הינויכאשר האובייקט מימassert אכן הוא כי לוודא יש 

 רדיוס עם אך מרכז אותו בעל חדשעיגול  תחזיר המתודה  .(חיובישהוא וכמו כן  ממשי או שלם מספר

 .selfה, אך לא תשנה את המתוד של הארגומנט פי גדול

5. __rmul__ –  תפעל בדומה ל__mul__ פעם המספר נמצא משמאל לאופרטור.כאשר ה 

תחזיר  __Circle   .__eqכאשר האובייקט איתו משווים הוא מסוג  ,__eq__, __lt__פעולות השוואה:  .6

True אם שני העיגולים המושווים בעלי אותו רדיוס ואותו המרכז .__lt__  תחזירTrue  מרכז אם

ממרכזו של העיגול מימין ( Pointקטן )על פי הגדרת האופרטור במחלקה משמאל לאופרטור שהעיגול 

 לאופרטור.

7. area – (.בקירוב) העיגול לשטח ששווה מספרי ערך מחזירה  

8. circumference –העיגול )בקירוב(. היקף את מחזירה 

9. move – אובייקט  מקבלתp  מסוגPoint לנקודה לעיגוה מרכז את ומזיזה p .מחזירה אינה המתודה 
 .דבר
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11. contains – אובייקט  יכולה לקבלp  מסוגPoint  או אובייקטc  מסוגCircleחזיר. המתודה ת True 

 שפת על נקודה .False(, אחרת תחזיר selfהאובייקט שהועבר לה כקלט מוכל בעיגול המפעיל ) אם

 .לעיגוה בתוך היא כאילו נחשבת לעיגוה

11. intersect – ומחזירה ,כארגומנט נוסף לעיגו מקבלת True ויש לשני העיגולים שטח משותף,  אם-
False .לשטח  נחשבת הכלהשטח משותף, ל נחשבת אינה( יםעיגולה שפות בין מגע) השקה אחרת

 . משותף

12. draw –  מקבלת מטריצהmat נסמן , כל תת רשימה מייצגת שורהשמיוצגת ע"י רשימה של רשימות .
בכל  0. המטריצה שניתנה כקלט מכילה mואת מספר העמודות ב  nאת מספר השורות במטריצה ב 

תמקם את מרכז העיגול .  המתודה 2Rמ ממש שניהם גדולים  n,mתא )אין צורך לבדוק זאת( ובנוסף 
"י העיגול ע שמכוסיםתשנה את ערך התאים ו אי זוגיים( m,n)לשם פשטות הניחו כי במרכז המטריצה 

המתודה אינה מחזירה דבר  .(במישור (i,j)במטריצה מייצג את הנקודה  (i,j)שימו לב שהתא ה ) 1-ל
)להזכירכם אין צורך לבדוק את תקינות  2O(R(לרוץ בסיבוכיות זמן  drawעל  .matאלא משנה את 

 .הקלט(
 

שם מוגדרות  , http://getpython3.com/diveintopython3/special-method-names.html ר עיינו בקישו
 .מהמתודות הללו חלקהפונקציונליות של 

 
 :לשימוש דוגמאות

>>> A = Circle(4,0,1) 

>>> A 

Circle centered at Point(4,0) with radius 1 

>>> B = Circle(Point(4.0,0),1.0) 

>>> B 

Circle centered at Point(4.0,0) with radius 1.0 

>>> A == B 

True 

>>> C = Circle(0,0,3) 

>>> C 

Circle centered at Point(0,0) with radius 3 

>>> C.area(), C.circumference() 

(28.274333882308138, 18.84955592153876) 

>>> C.contains(Point(0,0)) 

True 

>>> C.move(Point(100,50)) 

>>> C.contains(Point(0,0)) 

False 

>>> C.intersect(2*C) 

True 

>>> C.intersect(Circle(4,0,1)) 

False 

http://getpython3.com/diveintopython3/special-method-names.html
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>>> mat =[[0 for j in range(5)] for i in range(7)] 

>>> mat 

[[0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 

0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0]] 

>>> Circle(40,10,1).draw(mat) 

>>> mat 

[[0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0], [0, 1, 1, 1, 

0], [0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0]] 
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 שאלה זאת עוסקת במבני רשימות, שמוגדרים רקורסיבית כך:

או יותר מבני רשימות. דוגמאות יינתנו  1( הוא מספר שלם או רשימה של list structure: מבנה רשימה )הגדרה

 של הפונקציות(.בהמשך )הארגומנטים 

שמקבלת  השורות החסרות בלבד( 3)עליכם להשלים את   flattenאת הפונקציה  בקובץ השלד השלימו .א

מבנה רשימה, ומשטחת אותו לרשימה פשוטה, כלומר מחזירה רשימה שמכילה את כל המספרים 

 . לדוגמא:)משמאל לימין( השלמים שהופיעו במבנה לפי סדר הופעתם

>>> flatten(1) 

[1] 

>>> flatten([]) 

[] 

>>> flatten([[[1],[2,[1]]]]) 

[1, 2, 1] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

כיתבו בקובץ גודל של מבנה רשימות הוא מספר המספרים שמופיעים בו בתוספת מספר זוגות הסוגריים.  .ב

 שמקבלת מבנה רשימה, ומחזירה את גודל המבנה. לדוגמא:    sizeפונקציה רקורסיבית השלד

>>> size([[[14],[23,[14]]]])      #  3 סוגריים  זוגות 5 ו מספרים  

8 

>>> size([]) 

1 

>>> size(3) 

1 

 

 יחיד שלם מספר מקבלת)ש fשמקבלת פונקציה   transformפונקציה רקורסיבית בקובץ השלדכיתבו   .ג

, שהמבנה שלו זהה חדש, ומחזירה מבנה רשימה lst, ומבנה רשימה (כפלט שלם  מספר ומחזירה כקלט

 בהתאמה. לדוגמא: lstעל המספרים ב  f, והמספרים שבו הם תוצאה של הפעלת  lstלזה של 

>>> transform(lambda x: 2*x+1, [[1], [2, []],3]) 

[[3], [5, []], 7] 

 

 

 

def flatten(lst): 

    if type(lst) == int: 

        return ______________________________________  

    elif lst==[]: 

        return ______________________________________  

    else: 

        return ______________________________________ 
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בהרצאה ראינו מימוש למבנה הנתונים "עץ חיפוש בינארי". במימוש שראינו, צומת בעץ יוצג ע"י אובייקט 

 .OOPיוצג בגישת  לא, ואילו העץ עצמו Tree_nodeמהמחלקה 

עבור עץ חיפוש בינארי. המחלקה תכיל שדה יחיד בשם  BSearch_Treeממשו בקובץ השלד מחלקה בשם  .א

root .שורש העץ, כמו כל יתר הצמתים, יהיה אובייקט מטיפוס  המייצג את שורש העץTree_node בעת .

 האיתחול של אובייקט עץ חיפוש בינארי הוא יהיה ריק מצמתים.

 .BSearch_treeממשו באופן רקורסיבי את המתודות הבאות עבור המחלקה  .ב

a. Insert(self, key, val) –  הכנסת צומת חדש בעל מפתחkey  וערךval דור הצמתים בעץ )כזכור, סי

, לא יוכנס צומת חדש אלא יעודכן הערך key(. אם כבר קיים צומת בעל מפתח keyמתייחס למפתח 

val .של הצומת הקיים 

b. lookup(self, key) – ( החזרת הערךval של צומת בעל מפתח )key אם לא קיים יוחזר .None. 

c. min(self)– .החזרת המפתח המינימלי בעץ 

משנה את העץ עצמו  Tעל  mirror, הפעלת T חיפוש בינארי על עצים: בהינתן עץ mirrorנגדיר כעת פעולת  .ג

 כך שהתנאים הבאים מתקיימים על העץ המתקבל לאחר הפעולה:

 המקורי, הינו כעת בן שמאלי )של אותו אב(. Tכל צומת שהיה בן ימני בעץ  .1

 המקורי, הינו כעת בן ימני )של אותו אב(. Tכל צומת שהיה בן שמאלי בעץ  .2

 שורש העץ לא השתנה. .3

 לדוגמה, אם בידינו העץ הבא:

 

 

 

 

 

 

 עליו נקבל את העץ הבא: mirrorאזי לאחר הפעלת 

 

 

 

 

 

. על המתודה להיות רקורסיבית, BSearch_treeבמחלקה  mirrorממשו בקובץ השלד את המתודה 

מהי הסיבוכיות אליה  pdf -ולפעול בסיבוכיות זמן אסימפטוטית טובה ככל שתוכלו. ציינו בקובץ ה

 .כתלול בגודל הקלט )גודל הקלט הוא מספר הצמתים בעץ( הגעתם

  

1 

2 3 

4 

1 

1 

3 2 

4 

1 
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  )חיוביים או שליליים(.( של הצמתים הם מספרים ממשיים כלשהם valהערכים )בסעיף זה נניח כי  .ד

( val, שסכום הערכים )חיל בשורש העץ ומגיע עד עלה כלשהו: רצף צמתים שמתביותרכבד מסלול גדיר נ

שימו לב שמסלול בעץ לא חוזר על  .משקל העץלאורכו הוא מקסימלי. את הסכום המקסימלי הנ"ל נכנה 

 צומת פעמיים.

בכל  עליון)הערך ה ”b””d””c“הכבד ביותר  , שמתאים למסלול 16, משקל העץ הבא הוא לדוגמה

 (:val הוא הערך תחתון, והkey צומת הוא המפתח

 

 

 

 

 

 
 

  .שמחזירה את משקל העץ BSearch_treeלמחלקה  weightממשו בקובץ השלד מתודה רקורסיבית 

 

המסלול יוחזר מסלול כבד ביותר בעץ. חזירה שמ BSearch_treeלמחלקה  heavy_pathממשו מתודה  .ה

( של הצמתים. אם יש יותר ממסלול כבד ביותר יחיד, valשל פייתון( ובה רצף הערכים ) listכרשימה )

 יוחזר אחד מהם, לבחירתכם.

במהלך פעילותה תעדכן עם שינוי קל: הקודם סעיף המ weight -קרא תחילה לת heavy_path: רמז

בכל צומת בעץ שדה נוסף, ובו מידע שישמש לאחר מכן לחישוב המסלול הדרוש. יהיה  weightהפונקציה 

 .Tree_nodeעליכם להוסיף אם כן שדה למחלקה 

 : לכלל השאלה הנחיות והבהרות

לממש מתודה באופן רקורסיבי, מותר להגדיר מתודת עזר שתיקרא מהמתודה  בכל מקום בו נדרש -

 .עזר היא זו שתהיה רקורסיבית, ומתודת ה)פונקציה מעטפת( הראשית

. השינוי לא צריך להשפיע על הפלט 'הלאחר השינוי הנדרש לצורך סעיף  weightאת הגישו ' דבסעיף  -

 (.עלולים להיכשל' ד)אחרת הטסטים האוטומטיים של סעיף ודאו שאכן זה כך  – weightשל 

מופיעה בקובץ השלד. אין לשנות מחלקה זו, למעט תוספת  שראיתם בכיתה Tree_nodeהמחלקה  -

 השדה המוזכרת בסעיף ה'.

 
 דוגמאות הרצה:

bin_tree = BSearch_tree() 

bin_tree.insert("b",5) 

bin_tree.insert("d",3) 

bin_tree.insert("a",7) 

bin_tree.insert("c",8) 

assert bin_tree.min() == "a" 

assert bin_tree.lookup("c") == 8 

assert bin_tree.lookup("cc") == None 

assert bin_tree.weight() == 16 

assert bin_tree.heavy_path() == [5, 3, 8] 

"b" 

5 

"a" 
7 

"d" 
3 

"c" 
8 
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 4שאלה 

 (.n -, עבור רשימה מקושרת )נסמן את אורכה בLinked_listבכיתה ראינו מימוש למחלקה 

אם שתי הרשימות מכילות את אותם  Trueלקה זו שמחזירה למח eq__(self, other)__ממשו מתודה  .א

 . Falseאיברים ובאותו הסדר, אחרת 

 

 שלפניו(: כדי למחוק איבר נתון צריך להשתמש באיבר deleteכמה בעיות התעוררו בעת מחיקה )המתודה  .ב

 המיקוםברשימה, ולא ניתן למחוק את האיבר האחרון ברשימה. בנוסף ראינו כי הפונקציה, שמקבלת את 

 . loc = n, ובמקרה הגרוע O(loc)( של האיבר למחיקה, רצה בסיבוכיות זמן locברשימה )

 

, שמקבלת את Linked_listשל המחלקה  remove_node(self, node)עליכם לממש בקובץ השלד מתודה 

 , ומסירה אותו מהרשימה.אותו רוצים למחוק (Node)אובייקט מסוג  איברה

 הנחיות:

 במקרה הגרוע. O(1)על הפונקציה שלכם לרוץ בזמן  .1

כולל האיבר האחרון, ללא טיפול טר, הפונקציה תצליח למחוק כל איבר מהרשימה שניתן לה כפרמ .2

שמוחקים הוא האחרון ואז לטפל . כלומר בקוד שלכם אין לבדוק אם האיבר מיוחד במקרה זה

 במחיקתו באופן מיוחד.

 . Nodeאין לבצע שום שינוי במחלקה  .3

מותר להוסיף כמות  . כמו כן__init__פונקציה מותר לשנות רק את ה Linked_listבמחלקה  .4

 . )ולא יותר( ( של זיכרון ביחס למימוש שראינו בכיתהO(1)קבועה )

 ציינו בקצרה מהם לדעתכם החסרונות של שיטת המחיקה הזו.  pdf -בקובץ ה

 

 דוגמאות הרצה:

lst = Linked_list() 

lst.insert("a",0) 

lst.insert("b",0) 

lst.insert("c",1) 

lst.insert("d",3) 

assert lst == string_to_linked_list("bcad") 

lst.insert("e",0) 

assert lst.find("a").value == "a" 

assert lst.find("b").value == "b" 

assert lst.find("ab") == None 

lst.remove_node(lst.find("d")) 

assert lst == string_to_linked_list("ebca") 

lst.remove_node(lst.find("c")) 

assert lst == string_to_linked_list("eba") 
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  5שאלה 

( של חיידק אחר. genomeקבצים. כל קובץ מכיל את הגנום ) 3באתר שיעורי הבית בקורס תוכלו למצוא 

הנמצאים בכרומוזום )היחיד( של החיידק המתאים. זוהי מחרוזת שארכה עד  DNAהגנום הינו סדרת בסיסי 

הם אחראים  –חד . החיידקים בהם מדובר אינם סימפטיים במיו A,C,G,Tמיליון, אשר האותיות שבה הן  5

(, Mycobacterium_tuberculosis(, השחפת )Mycobacterium_lepraeלמחלות הצרעת )הקובץ הוא 

 , סלמונלה!(.Salmonella_entericaוהסלמונלה )

ועוצב כקובץ פייתון, ובו השמה של הגנום  NCBIלנוחיותכם, כל אחד מקבצי הגנום הורד מבסיס הנתונים של  

 למחרוזת בעלת שם מתאים.

 , המופיעות כבר בקובץ השלד. importכדי לטעון את המחרוזות לתכנית איתה תעבדו, נשתמש בפקודות 

קציה ע"י הפעלת פונ עשהי, מכ"א מהמחרוזות. גם זה  ’n\‘השלב השני הוא סילוק הסימנים  של סוף שורה, 

 . remove(string,char) , בקובץ השלדמתאימה המוגדרת 

אין להשמיט אותם או לשנותם )אין להם שום .  N אחד משלושת הגנומים מכיל שני מופעים של האות :הערה

 .(או השמטה עלולים להשפיע השפעה על התוצאה המבוקשת, אך שינוי

 

ומחזירה  k>0 טבעי ומספר stringהמקבלת כקלט מחרוזת  hash_sequence(string, k)תבו פונקציה כ .א

. הערך של כל מפתח היא סדרת stringשל  kמילון של פייתון, שמפתחותיו הן תת המחרוזות באורך בדיוק 

 . למשל הרצתstringבתוך או יותר( בהם מופיע המפתח  1האינדקסים )באורך 

 <<< hash_sequence("byebyeboy",3 ( 
 תחזיר

{ 'yeb': [1, 4], 'boy': [6], 'bye': [0, 3], 'ebo': [5], 'eby': 

[2] } 
 

 

 כתבו פונקציה .ב

intersects(string1, string2, k) 

המשותפת  kמחרוזת מאורך  (, ומחזירה תת1-)גדול מ k)גנומים( ומספר טבעי  מחרוזותשמקבלת שתי 

. אם יש יותר מתת מחרוזת אחת כזו, None, אם יש כזו. אחרת תחזיר המחרוזות שניתנו כקלטלשתי 

 ן ע"פ בחירתכם. לדוגמא:התוחזר אחת מ

>>> intersects("byebyebaboonboy","babyboy",4) 

>>> intersects("byebyebaboonboy","babyboy",3) 

'bab' 

 הנחייה:

a.  להיעזר בפונקציה מסעיף א'כדי לפתור את השאלה יש. 

b. מימוש לא יעיל גנומים חיידקיים שסיפקנו לכםזוג כל ל שתי דקותמימוש יעיל צריך לקחת פחות מ .

 עלול לקחת שעות, היזהרו.

c. בכל  מטעמי מצוקת זכרון אפשרית, מומלץ שלא לבנות יותר ממילון אחד בו זמנית, ולבסס את המילון

 .יותר מבין אלה הרלונטיות פעם על המחרוזת הקצרה
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המחרוזת הארוכה ביותר המשותפת לשני הגנומים -תתזוגות סה"כ(, מצאו את  3בור כל זוג חיידקים )ע .ג

שלהם )אם יש יותר מאחת באורך מקסימלי, החזירו אחת מהן(. כמו כן החזירו את האורכים המתקבלים, 

 ומי מהזוגות נותן כל אורך.

 הסבירו בקווים כלליים כיצד עובד הקוד שכתבתם. 

 

 הנחייה:

בינארי על האורכים המבוקשים. ספציפית, אנו מציעים  מומלץ, מטעמי חיסכון בזמן,  לבצע מעין חיפוש

 .k=25להתחיל, לכ"א משלושת הזוגות, עם 

 

 

 שאתם מגישים. py-לקובץ ה צרפו את הקוד ששימש אתכם לפתרון סעיפים א' ב'
 .(הסעיףת הקוד ששימש אתכם לפתרון צרפו לקובץ זה גם א) pdfהפתרון לסעיף ג' צרפו לקובץ ה את 

 
 

 סוף. 

 

 

 


