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 5523:שעה ב נוארבי 4עד להגשה  - 5תרגיל בית מספר 

 

 
 

קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה 
assignmentsחריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל .. 

 
 :הגשה

 בהתאם להנחיות בכל שאלה. pyובקובץ  pdfתשובותיכם יוגשו בקובץ  •

 אותו אתם מגישים. pyכבסיס לקובץ ה  skeleton5.pyבקובץ השלד  השתמשו •
 .pyלא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, עם סיומת 

 

הקבצים שיש להגיש הם  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנטית שמספר ת"ז שלה הוא  •
hw5_012345678.pdf  ו- hw5_012345678.py. 

 
 

 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. •
 

 תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים, קולעים וברורים. •
 להנחיה זו מטרה כפולה:

 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 עודף  .2
 תי הכרחי מצד שני. זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. בל
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 1שאלה 

להלן חלק מהקוד עבור  . , ע"י רשימה של רשימותעמודות  m-שורות ו  nבעלת  מייצגת מטריצה Matrixהמחלקה 

 בץ השלד.והמחלקה.  המימוש המלא מופיע בק

 

class Matrix: 

    """ 

    Represents a rectangular matrix with n rows and m columns. 

    """ 

 

    def __init__(self, n, m, val=0): 

        """ 

        Create an n-by-m matrix of val's. 

        Inner representation: list of lists (rows) 

        """ 

        assert n > 0 and m > 0 

 self.rows = [[val]*m for i in range(n)] 

 

    def dim(self): 

        return len(self.rows), len(self.rows[0]) 

 

    def __repr__(self): 

   if len(self.rows)>10 or len(self.rows[0])>10: 

            return "Matrix too large, specify submatrix" 

        s = "" 

        for r in self.rows: 

            s += str(r) + "\n"     

        return s 

 

 .... 
 

 

 הינן:  Matrixמחלקה בהמתודות הקיימות 

• __init__  שנקראת בעת יצירת אובייקט מטיפוסMatrix:כלומר בביצוע פעולה מהסוג הבא , 

mat = Matrix(3,4) 

 

• dim   שמחזירהtuple שמכיל את מספר השורות ומספר העמודות 

• __repr__ זירה מחרוזת שמייצגת את המטריצה. שימו לב שאם המטריצה מכילה יותר משמח-
 "Matrix too large, specify submatrix"עמודות, תוחזר המחרוזת  10שורות או  10

• __eq__  שנקראת עבור אופרטור== 
mat == mat2 

• __getitem__ יקרא ע"י פייתון בעת ביצוע פקודות מהסוגים הבאים:שת 
z = mat[x,y] 

m_new = mat[x:y, r:s] 

 

 

• __setitem__ :שתיקרא ע"י פייתון בעת ביצוע פקודות מסוגים הבאים 
mat[x,y] = z 

mat[x:y, r:s] = submatrix 

 

• __add__ )לדוגמא:לתמיכה באופרטור + )חיבור מטריצות , 
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matnew = mat + mat1 

• __sub__  בינארי )חיסור מטריצות( -לתמיכה באופרטור 

• __neg__ אונארי -מיכה באופרטור לת 

• __mul__  כפל בסקלאר בלבד )ולא כפל של מטריצה , כאשר ניתן לבצע  *לתמיכה באופרטור
 במטריצה(.

• __rmul__  כאשר הסקלאר משמאל לאופרטור והמטריצה מימין. *לתמיכה באופרטור 

• entrywise_op .הינה מתודת עזר שנקראת ע"י מתודות אחרות 
 
 

 באופן הבא הינו בעייתי:  self.rows, איתחול השדה  __init__ודה הסבירו מדוע בגוף המת .א
 self.rows = [[val]*m]*n  

 הוסיפו מעט דוגמאות הרצה להסבר שלכם.
 

 (.nxnשל מטריצה ריבועית ) דטרמיננטהעל מנת לאפשר חישוב של  Matrixכעת נרחיב את המחלקה  .ב
להכיר שימו לב שאין צורך  קורסים באלגברה.לדטרמיננטה של מטריצה שימושים רבים, והנושא נלמד ב

  על מנת לפתור סעיף זה. את המושג
, כמו 0-לצורך זאת נממש מספר מתודות ופונקציות עזר. שימו לב כי אנו נעבוד עם ספירה שמתחילה ב 

 .n-1,…,0,1,2ממוספרות  השורותשורות  nון, ולכן במטריצה בעלת תבאינדקסים של פיי
 

  נוסחת לפלס שמחשבת דטרמיננטה בעזרת רקורסיה. מטריצה באמצעות נחשב דטרמיננטה של
i.  ממשו מתודה במחלקהMatrix  בשםminor(self, i, j)  אשר בהינתן מספר שורהi  ומספר עמודהj 

 . selfשל המטריצה שמיוצגת ע"י  i,j-מחזירה את המינור ה

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

 
 דוגמא

 בהינתן המטריצה

𝐴 =
1 2 3
4 5 6
7 8 9

 

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

𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟(𝐴, 𝑖, 𝑗) =
1 2
7 8

 

 
 דוגמת הרצה

>>> mat = Matrix(3,3) 

>>> mat[0,0] = 1 

>>> mat[0,1] = 2 

>>> mat[0,2] = 3 

>>> mat[1,0] = 4 

>>> mat[1,1] = 5 

>>> mat[1,2] = 6 

>>> mat[2,0] = 7 

>>> mat[2,1] = 8 

>>> mat[2,2] = 9 

>>> mat 

[1, 2, 3] 
[4, 5, 6] 
[7, 8, 9] 

 

>>> mat.minor(1,2) 

[1, 2] 
[7, 8] 
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ii.  כעת נממש את המתודהdet (self, i=0) לפלס במעבר  תאשר מחשבת את הדטרמיננטה לפי נוסח

)הנוסחא ניתנת למימוש גם ע"י מעבר על עמודה אך לא נעשה זאת בתרגיל זה(. נוסחת  i שורהעל 
 כך: iלפי שורה  Aלפלס מחשבת את הדטרמיננטה של מטריצה ריבועית 

det(𝐴) = ∑(−1)𝑖+𝑗 ⋅ 𝐴𝑖,𝑗 ⋅ det(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟(𝐴, 𝑖, 𝑗))

𝑛−1

𝑗=0

 

 . היא הפונקציה מסעיף א' j ,minorובעמודה  iבשורה  Aהוא הערך במטריצה  𝐴𝑖,𝑗כאשר 
 

 הדטרמיננטה של מטריצה בעלת שורה אחת ועמודה אחת שווה לערך היחיד במטריצה.
 

 .יש לבחור תנאי עצירה מתאיםמדובר בחישוב רקורסיבי ששימו לב שמכיוון 
 .assertבעזרת  מטריצה ריבועיתיש לוודא כי הכן,  כמו

 
 דוגמת הרצה:

>>> mat.det() 

0 
>>> mat.det(1) 

0 
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 2שאלה 

, שמייצגת מטריצה דלילה. מטריצה דלילה היא Sparse_Matrixנרצה לממש  מחלקה חדשה שנקראת בשאלה זו 

אין צורך לשמור  0הרעיון המנחה הוא שאם רוב האיברים הינם  .0מטריצה של מספרים שבה רוב האיברים הם 

nxm  0ערכים שונים, ומספיק לשמור רק את האיברים שערכם שונה מ. 

 𝑗ובעמודה ה  𝑖נשמור איברים אלו במילון שיחזיק זוגות של מפתחות וערכים מהצורה הבאה: אם הערך בשורה ה 
𝑡של המטריצה הינו  ≠ ,𝑖)אז המילון יכיל את הזוג   0 𝑗): 𝑡כלומר, זוג שבו המפתח הוא ה , tuple (𝑖, 𝑗)  והערך

 .𝑡המתאים הינו 

 
 להלן מתודת האיתחול של המחלקה:

 
class SparseMatrix(): 

    def __init__(self, n, m): 

       self.elements = {}  #empty dictionary 

       self.size = (n,m) 

 

ובמקרים  Matrixחלקה הבאות, כך שהפלט שלהן יהיה דומה לזה של המ השלימו את מימוש המתודות .א
 .SparseMatrixבהם  מוחזרת מטריצה נחזיר 

 

• dim 

• __repr__ - עמודות, תוחזר המחרוזת  10שורות או  10-שימו לב שאם המטריצה מכילה יותר מ"Matrix 

too large, specify submatrix" 

• __eq__  -  == לרוץ בסיבוכיות זמן ממוצעת  על המתודהלתמיכה באופרטור𝑂(𝑘1 + 𝑘2) כאשר ,𝑘1  הינו
במטריצה  0-הינו מספר הערכים השונים מ 𝑘2-(, וselfבמטריצה הראשונה ) 0-מספר הערכים השונים מ

 (.otherהשניה )

• __getitem__  אין צורך לתמוך ב( שתתמוך רק בפקודה מהסוגslice:) 
z = mat[x,y] 

 

• __setitem__  אין צורך לתמוך ב( שתתמוך רק בפקודה מהסוגslice:) 
mat[x,y] = z 

 

• __add__  מטריצה דלילה חדשה(לתמיכה באופרטור + )חיבור מטריצות דלילות שיחזיר 

𝑂(𝑘1לרוץ בסיבוכיות זמן ממוצעת  על המתודה + 𝑘2) כאשר ,𝑘1 0-הינו מספר הערכים השונים מ 
 (.otherבמטריצה השניה ) 0-הינו מספר הערכים השונים מ 𝑘2-(, וselfבמטריצה הראשונה )

•  _sub__  זיר מטריצה דלילה חדשה(בינארי )חיסור מטריצות דלילות שיח -לתמיכה באופרטור 

𝑂(𝑘1לרוץ בסיבוכיות זמן ממוצעת  על המתודה + 𝑘2) כאשר ,𝑘1 0-הינו מספר הערכים השונים מ 
 (.otherבמטריצה השניה ) 0-הינו מספר הערכים השונים מ 𝑘2-(, וselfבמטריצה הראשונה )

• __neg__  וכיות זמן ממוצעת לרוץ בסיב אונארי . על המתודה -לתמיכה באופרטור𝑂(𝑘1) כאשר ,𝑘1  הינו
 (.selfבמטריצה ) 0-מספר הערכים השונים מ

• __mul__  ולא כפל של מטריצה במטריצה(בלבד כפל בסקלאר  ניתן לבצע , כאשר *לתמיכה באופרטור(.  .
במטריצה  0-ים מהינו מספר הערכים השונ 𝑘1, כאשר 𝑂(𝑘1)לרוץ בסיבוכיות זמן ממוצעת  על המתודה

(self.) 

• __rmul__  לרוץ  על המתודה כאשר הסקלאר משמאל לאופרטור והמטריצה מימין. *לתמיכה באופרטור
  (.selfבמטריצה ) 0-הינו מספר הערכים השונים מ 𝑘1, כאשר 𝑂(𝑘1)בסיבוכיות זמן ממוצעת 

• minor -  וצעת לרוץ בסיבוכיות זמן ממ על המתודה .1שמוסברת בשאלה𝑂(𝑘1) כאשר ,𝑘1  הינו מספר
 (.selfבמטריצה ) 0-הערכים השונים מ

• det -  וניתן פשוט להעתיקו. 1, שימו לב שהמימוש זהה לזה שבשאלה 1שמוסברת בשאלה , 

 .לאחר מימוש מתודות אלו __getitem__, __setitem__שקורא ל , [] וכדאי להשתמש באופרטור מומלץ
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 מוד הבא:דוגמאות הרצה בע

 
 
 
 

>>> m = SparseMatrix(3,2) 

>>> m 

[0, 0] 

[0, 0] 

[0, 0] 

 

>>> m[1,0] = 30 

>>> m[2,1] = -2 

>>> m 

[0, 0] 

[30, 0] 

[0, -2] 

 

>>> x = m[1,1] 

>>> x 

0 

>>> m.dim() 

(3, 2) 

>>> m2 = SparseMatrix(3,2) 

>>> m2[0,0] = 100 

>>> m2 

[100, 0] 

[0, 0] 

[0, 0] 

 

>>> m3 = m + m2 

>>> m3 

[100, 0] 

[30, 0] 

[0, -2] 

 

>>> m 

[0, 0] 

[30, 0] 

[0, -2] 

 

>>> m4 = m- m2 

>>> m4 

[-100, 0] 

[30, 0] 

[0, -2] 

 

>>> m 

[0, 0] 

[30, 0] 

[0, -2] 
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>>> m4 = m-m 

>>> m4 

[0, 0] 

[0, 0] 

[0, 0] 

 

>>> m5 = -m 

>>> m5 

[0, 0] 

[-30, 0] 

[0, 2] 

 

>>> m6 = m*3 

>>> m6 

[0, 0] 

[90, 0] 

[0, -6] 

 

>>> m7 = 3*m 

>>> m7 

[0, 0] 

[90, 0] 

[0, -6] 

 

>>> m7.minor(0,1) 

[90] 

[0] 

 

>>> m7.det() 

Traceback (most recent call last): 

  .... 

    assert n == m 

AssertionError 

>>> m8 = SparseMatrix(2,2) 

>>> m8.det() 

0 

 

 

)כזכור מתודה זו היא האחראית על מה   SparseMatrix__ של המחלקה hashמימושים למתודה __ 3להלן  .ב

 המובנית של פייתון על אובייקט מהמחלקה(.  hashשיקרה כאשר נפעיל את הפונקציה 

 
 :מימוש אפשרי ראשון

def __hash__(self): 

   sorted_keys = sorted(self.elements.keys())  

   #the keys are now sorted first by the value of the leftmost 

element  

   #and then by the value of the rightmost element   

   keys_str = ",".join(str(i) + "," + str(j)  for (i,j) in sorted_keys) 

   vals_str = ",".join(str(self.elements[(i,j)]) for (i,j) in 

sorted_keys)  

   return hash(keys_str + "," + vals_str) 
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 :מימוש אפשרי שני

def __hash__(self): 

   sorted_keys = sorted(self.elements.keys()) 

   #the keys are now sorted first by the value of the leftmost 

element 

   #and then by the value of the rightmost element   

   vals_str = ",".join(str(self.elements[(i,j)]) for (i,j) in 

sorted_keys) 

   return hash(vals_str) 

 

 
 

 :מימוש אפשרי שלישי
def __hash__(self): 

   keys_sum = sum(i+j for (i,j) in self.elements.keys()) 

   vals_sum = sum(self.elements[(i,j)] for (i,j) in 

self.elements.keys()) 

   return hash(keys_sum + vals_sum) 

 

 

 

 :mat1להלן מטריצה דלילה, לה נקרא 
1 0 0  

0 0 6 

0 0 0  

 מטריצה זו תתקבל ע"י הרצת הפקודות הבאות:
>>> mat1 = SparseMatrix(3,3) 

>>> mat1[0,0] = 1    

>>> mat1[1,2] = 6  

 

באותם  למטריצה אחרתכתבו בקובץ השלד דוגמה , __hash__לכל אחד משלושת המימושים הללו של 

 .hashתחת  mat1תיצור התנגשות עם  שבהכרח, מדיםהמי

עבור המימוש הראשון,  ()mat2a: בקובץ השלדאת הדוגמאות יהיה עליכם להשלים בפונקציות הייעודיות 

mat2b() עבור המימוש השני, ו- mat2c() .עבור המימוש השלישי 

 . Noneטית לסעיף תחזיר אם עבור סעיף מסויים לדעתכם אין מטריצה כזו, דאגו שהפונקציה הרלוונ

על המטריצה שכולה אפסים תחזיר את אותו הערך כמו הפעלת  hashלדוגמה: אם למשל החלטנו שהפעלת 

hash  על המימוש הראשון אז נשלים את הפונקציה המתאימהmat2a() :באופן הבא 

 

def mat2a(): 

 mat = SparseMatrix(3,3) 

 return mat 

 

 כלומר, יתקיים :
>>> hash(mat1) == hash(mat2a()) 

True 
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 ייצורסדר ה. , באמצעות גנרטור0-מנתון כלשהו(, ששונים  i)עבור  i -את כל האיברים בשורה ה ייצרלנרצה  .ג

. שימו לב next)נאמר שגנרטור מייצר ערכים אם יחזיר אותם לאחר מספר סופי של קריאות ל  אינו חשוב.

 . (nextשעליו ניתן לקרוא ל  רטורשהפעלה של פונקציית גנרטור מחזירה גנ

 . 0 ששונים מ selfאת מספר האיברים במטריצה  𝑘 -את מספר העמודות במטריצה, וב 𝑚-נסמן ב 

 

.   rowשהינה פונקציית גנרטור שמחזריה גנרטור שמייצר את איברי השורה  gen_row1מתודה ממשו  .1

𝒌 ש: בהנחה סיבוכיות זמן קטנה ככל שתוכלו מ על המתודה להיות > 𝒎. 

.   rowשהינה פונקציית גנרטור שמחזריה גנרטור שמייצר את איברי השורה  gen_row2מתודה ממשו  .2

𝒎 בהנחה ש: סיבוכיות זמן קטנה ככל שתוכלו מ על המתודה להיות > 𝒌. 

 

 דוגמאות הרצה:

m = SparseMatrix(3,4) 

>>> m[1,0] = 3 

>>> m[2,3] = 90 

>>> m[1,1] = -10 

>>> m 

[0, 0, 0, 0] 

[3, -10, 0, 0] 

[0, 0, 0, 90] 

 

>>> g = m.gen_row1(1) 

>>> next(g) 

3 

>>> next(g) 

-10 

>>> next(g) 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#113>", line 1, in <module> 

    next(g) 

StopIteration 

>>> non_zero_elements = list(m.gen_row1(1)) 

>>> sorted(non_zero_elements) 

[-10, 3] 

>>> sorted(list(m.gen_row2(1))) 

[-10, 3] 

>>> sorted(list(m.gen_row2(0))) 

[] 
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  3שאלה 

שתייצג פונקציה מתמטית עם קלט שהוא מספר ממשי, ובעלת תחום הגדרה  Funcבשאלה זו נבנה מחלקה בשם 

𝒇(𝒙)הפונקציה ל, מעל ציר הממשיים. למש  =  𝟏/𝒙  בעלת תחום ההגדרה𝒙 ≠ יהיו שני שדות:  Func. למחלקה 𝟎

. שני השדות funcת תחום ההגדרה של , שיכיל אdomain, שיכיל את הפונקציה המתמטית, והשדה funcהשדה 

יכיל את  funcהאלו ייוצגו כפונקציות בפייתון, למשל בכתיב למבדא. לדוגמה, עבור הפונקציה שלעיל , השדה 

ו לב כי הפונקציה . שימlambda x:x!=0יכיל את הפונקציה  domainואילו השדה  lambda x:1/xהפונקציה 

 False -ים בתחום ההגדרה ו-xעבור   Trueיאנית, כלומר כזו שמחזירה היא פונקציה בול domainששמורה בשדה 

 עבור אלו שלא.

 

class Func(): 

    def __init__(self, func, domain): 

        self.func = func 

        self.domain = domain 

 

 דוגמת הרצה:        

>>> f1 = Func(lambda x:1/x, lambda x:x!=0) 

>>> f2 = Func(lambda x:x+3, lambda x: True)  

𝒇(𝒙)בדוגמה השניה, שם הפונקציה    domainשימו לב  ל   =  𝒙 +  .ת לכל הממשייםגדרמו 𝟑

 
עבור  סוגריים עגולים לאחר אובייקט מהמחלקה. למשלכותבים נקראת כאשר  __call__המתודה המיוחדת  .א

f1 שהוגדרה לעיל: 
 

>>> f1(4) # same as f1.__call__(4) 

0.25 

 
עם קלט שאינו שייך לתחום ההגדרה שלה, נרצה שיוחזר  Funcבמקרה שמנסים לקרוא לפונקציה מהמחלקה 

None: 
>>> f1(0) 

>>> #None returned 

 

 כנדרש. __call__המתודה  אתבקובץ השלד השלימו 
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 באופן הבא: 𝒈עם פונקציה  𝒇של פונקציה  הרכבהנגדיר  .ב

𝒇 ∘ 𝒈(𝒙)  =  𝒇(𝒈(𝒙)) 

  .𝑔(𝑥)על  𝑓ואח"כ את  𝑔את  𝑥כלומר מפעילים על 
 other. המתודה מקבלת אובייקט נוסף Funcשל המחלקה  composeממשו בקובץ השלד את המתודה 

. המתודה תחזיר otherעם  selfשמהווה הרכבה של  Func, ומחזירה אובייקט חדש מטיפוס Funcמטיפוס 
של  domainה את האובייקטים הקיימים. עליכם לדאוג שהשדה ולא תשנ Funcאובייקט חדש מסוג 

 האובייקט המוחזר יוגדר כראוי.
 דוגמאות הרצה:

>>> f3 = f1.compose(f2) 

>>> f4 = f2.compose(f1) 

>>> f3(1) 

0.25 

>>> f3(-3) 

>>> #None 

>>> f4(2) 

3.5 

 
 

 

𝒌ור עב .ג ≥ פעמים.  kשל הפונקציה עם עצמה  הרכבהכ kהעלאה פונקציה בחזקת נגדיר את הפעולה  שלם 𝟏

𝒇(𝒙)ור לדוגמה, עב  =  𝒙 + 𝒇𝟒(𝒙), מתקיים 𝟑 = ((( 𝒙 + 𝟑) + 𝟑) + 𝟑) + 𝟑 = 𝒙 + 𝟏𝟐 . 

( את self)בנוסף לאובייקט המפעיל  מקבלת המתודה. Funcשל המחלקה  expאת המתודה  כעת נממש

 תחזיר המתודה .𝒌בחזקת  selfהעלאה של  שמהווה Func מטיפוס חדש אובייקט ומחזירה, 𝒌הפרמטר 

 .האובייקטים הקיימים את תשנה ולא Func מסוג חדש אובייקט

 דוגמאות הרצה:  
>>> f5 = f2.exp(4) # כפי שהוגדרה בסעיף א'  f2 

>>> f5(0) 

12 

 

 .ללא רקורסיה כנדרש expהמתודה  מימוש אתבקובץ השלד השלימו 
 

, אך בניגוד אליה כן expת את אותו הפעולה כמו שמבצע exp_recאת המתודה  בקובץ השלד בנוסף ממשו
 משתמשת ברקורסיה.

  
 דוגמאות הרצה:

>>> f5 = f2.exp_rec(4) # כפי שהוגדרה בסעיף א'  f2 

>>> f5(0) 

12 
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 4שאלה 

 .Binary_search_treeהשאלה עוסקת בעצים בינאריים, ובמחלקה 

שמחזירה את ההפרש המקסימלי (, Binary_search_tree של)מתודה  height_diff(self)נרצה לממש את המתודה 

לשם כך, נצטרך, בין השאר, לבדוק מהו הגובה של כל אחד מתתי העצים בין גובה של שני בנים של אותו אב בעץ. 

, Binary_search_treeשראינו בכיתה בעייתי, כי זוהי מתודה של  depthשל כל צומת בעץ. שימוש במתודה 

 אול מהו גובהו של כל העץ, ואילו אנחנו כאמור נידרש לשאול כל צומת בעץ מהו גובהו.המאפשרת לנו לש

 
 ג(:-נפתור בעייה זו באופן הבא )סעיפים א

 
 .heightשדה נוסף בשם  Tree_nodeלמחלקה הוסיפו  .א

 -. מתודה זו תעדכן בכל שדות הstore_heights(self)מתודה בשם   Binary_search_treeהוסיפו למחלקה  .ב

height  .של כל צומת בעץ את הגובה של תת העץ ששורשו בצומת זה  

 
  הנחיות מחייבות:

 .מספר הצמתים בעץ n כאשר O(n) על המתודה לפעול ב .1

 .Binary_search_tree -או ל Tree_nodeאין להוסיף שדות נוספים ל  .2

המתודה הנ"ל תהיה מתודת מעטפת, שתקרא לפונקציה רקורסיבית פנימית בשם  .3

store_heights_rec(node) שמקבלת אובייקט ,node  מהמחלקהTree_node והיא זו שכותבת בצמתים ,

 את ערכי הגובה המתאימים.

 

 :)המשך בעמוד הבא( דוגמאות הרצה

>>> bin_tree = Binary_search_tree() 

>>> bin_tree.insert(2,"a") 

>>> bin_tree.insert(4,"b") 

>>> bin_tree.insert(2,"c") 

>>> bin_tree.insert(3,"d") 

>>> bin_tree.insert(1,"e") 

>>> bin_tree 

      2           

   __/ \______    

  1           4   

 / \       __/ \  

#   #     3     # 

         / \      

        #   #     

 

>>> bin_tree.store_heights() 

>>> bin_tree.root.height #2 

2 

>>> bin_tree.root.left.height #1 

0 

>>> bin_tree.root.right.height #4 

1 

>>> bin_tree.root.right.left.height #3 

0 
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 , כמתואר לעיל. height_diff(self)מתודה בשם   Binary_search_treeכעת הוסיפו למחלקה  .ג

  הנחיות מחייבות:

 .מספר הצמתים בעץ n כאשר O(n) על המתודה לפעול ב .1

 .Binary_search_tree -או ל Tree_nodeלהוסיף שדות נוספים ל  אין .2

  :            המתודה הנ"ל תהיה מתודת מעטפת, שתקרא לפונקציה רקורסיבית פנימית בשם .3

height_diff_rec (node) ,תקבל צומת שnode אובייקט  בעץ בינארי(Tree_node .) המתודה הרקורסיבית

מתודת מקסימלי בין שני צמתים "אחים" בעץ )בנים של אותו האב. את הפרש הגבהים הכאמור תחזיר 

 .selfמיוצג ע"י המעטפת תחזיר את הנ"ל עבור העץ ש

תחילה )לפני ההפעלה של המתודה הרקורסיבית הפנימית(,  store_heightsמתודת המעטפת תפעיל את  .4

 רש לו.זאת כדי שהאחרונה תוכל לאחר מכן לשלוף את גובהו של כל צומת בעת שתיד

 

 :)המשך בעמוד הבא( דוגמאות הרצה

>>> bin_tree = Binary_search_tree() 

>>> bin_tree.insert(2,"a") 

>>> bin_tree.insert(4,"b") 

>>> bin_tree.insert(2,"c") 

>>> bin_tree.insert(3,"d") 

>>> bin_tree.insert(1,"e") 

>>> bin_tree.insert(0,"f") 

>>> bin_tree.insert(5,"g") 

>>> bin_tree.insert(7,"h") 

>>> bin_tree.insert(6,"i") 

>>> print(bin_tree.height_diff()) 

2 

>>> bin_tree.insert(4.5, "j") 

>>> bin_tree.insert(3.5, "k") 

>>> bin_tree.insert(-1, "l") 

>>> bin_tree.insert(1.5, "m") 

>>> print(bin_tree.height_diff ())  

1 

 

. במקום זאת, לדעתו, אפשר פשוט Tree_nodeאמיר הציע לחסוך בזיכרון, ולא להוסיף שום שדה למחלקה  .ד

, עם שינוי קל: Tree_nodeלתוך המחלקה  Binary_search_treeשל  depth המתודה להעתיק את המימוש של

יתן יהיה פשוט לחשב . אז, נreturn depth_rec(self)בסוף, נרשום  return depth_rec(self.root)במקום 

( בכל עת שנצטרך. את הפתרון הזה הציע אמיר כאלטרנטיבה לפתרון Tree_nodeעומקו של צומת )מטיפוס 

 ג.-שמימשתם בסעיפים א

 את הפקודות הבאות: ץלמשל, לאחר שינוי כזה ניתן יהיה להרי

>>> bin_tree = Binary_search_tree() 

>>> bin_tree.insert(2,"a") 

>>> bin_tree.insert(4,"b") 

>>> bin_tree.insert(3,"d") 

>>> bin_tree.insert(1,"e") 

>>> bin_tree.root.depth() 

2 
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 מה מהבאים נכון? 

, במילים אחרות ההרצות הנ"ל דמיוניות ובלתי Tree_nodeהמתודה הזו בכלל לא תעבוד בתוך המחלקה  (1

 . אפשריות

כעת )שבה במקום לפעול  is_balancedיות הזמן לחישוב הגישה הזו שמציע אמיר כן תעבוד, אך סיבוכ (2

בכל עת שצריך לחשב גובה של צומת בעץ( עלולה  depthג פשוט קוראים למתודה -כמתואר בסעיפים א

 . O(n) -להיות גבוהה יותר מ

 .תמיד( O(n)ג )כלומר -תהיה זהה לזו שקיבלנו בסעיפים א הסיבוכיותהזאת עובדת וגם  גישהה (3

 

 משפטים לכל היותר. 3 -תשובה הנכונה והסבירו בציינו מה ה
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 5שאלה 

( של חיידק אחר. genomeקבצים נוספים מלבד קובץ השלד. כל קובץ מכיל את הגנום ) 4צורפו  5לתרגיל מספר 

 -מיליון ל 1.5הנמצאים בכרומוזום של החיידק המתאים. אלו מחרוזות שארכן בין  DNAהגנום הינו סדרת בסיסי 

 .DNA -, ארבעת בסיסי הA,C,G,Tון תווים, אשר האותיות שבהן הן מילי 5

(, Brucellaהם אחראים   למחלות הברוצלה )הקובץ הוא  –החיידקים בהם מדובר אינם סימפטיים במיוחד  

(. החיידק האחרון )הקובץ Shigella_sonnei(, השיגלה )הקובץ הוא Legionellaהליגיונלה )הקובץ הוא 

Helicobacter_pylori .בהנחה שלא כולכם מכירים מקרוב  ( אחראי להתפתחות דלקות וכיבים בתריסריון ובקיבה

 את המחלות הללו, צירפנו תיאורים קצרים בנספח )לידיעה בלבד, תנוח דעתכם(.

בארה"ב ועוצב כקובץ פייתון, ובו  NCBIלנוחיותכם, כל אחד מקבצי הגנום הורד מבסיס הנתונים הגנומי של  

 הגנום למחרוזת בעלת שם מתאים. השמה של

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

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

 . remove(string,char) מתאימה המוגדרת בקובץ השלד, 

. אין להשמיט  Nמופעים של האות   של קטן מספר ים( מכיללשיגלההגנומים )כולם פרט  מארבעת השלוש :הערה

 אותם או לשנותם )אין להם שום השפעה על התוצאה המבוקשת, אך שינוי או השמטה עלולים להשפיע(.

 

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

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

 . למשל הרצתstringאו יותר( בהם מופיע המפתח בתוך  1האינדקסים )באורך 

 <<< hash_sequence("byebyeboy",3 ( 

 תחזיר

{ 'yeb': [1, 4], 'boy': [6], 'bye': [0, 3], 'ebo': [5], 'eby': [2] } 

 

( ומספר גנומים) מחרוזות שתי מקבלתהintersects(string1, string2, k)  כתבו פונקציה .ב

המשותפת לשתי המחרוזות שניתנו כקלט, אם יש כזו.  k(, ומחזירה תת מחרוזת מאורך 0-)גדול מ kטבעי 

 :לדוגמא. בחירתכם"פ ע מהן אחת רתוחז, כזו אחת מחרוזת מתת יותר יש אם. Noneאחרת תחזיר 

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

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

'bab' 

 הנחייה:

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

b. ואורך נתון  גנומים חיידקיים שסיפקנו לכםזוג כל ל שתי דקותמימוש יעיל צריך לקחת פחות מk מימוש .

 , היזהרו.או ימים לא יעיל עלול לקחת שעות

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

( כשמסיימים delניתן למחוק מילון )באמצעות פקודת  .יותר מבין אלה הרלונטיות על המחרוזת הקצרה

 ני בניית המילון הבא.להשתמש בו, ולפ
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המחרוזת הארוכה ביותר המשותפת לשני הגנומים שלהם -זוגות סה"כ(, מצאו את תת 6בור כל זוג חיידקים )ע .ג

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

 מהזוגות נותן כל אורך.

 הקוד שכתבתם.  הסבירו בקווים כלליים כיצד עובד

 הנחייה:

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

 .k=50, עם , לכ"א מששת הזוגותלהתחיל

 

 שאתם מגישים. py-צרפו את הקוד ששימש אתכם לפתרון סעיפים א',ב' לקובץ ה
 רפו לקובץ זה גם את הקוד ששימש אתכם לפתרון הסעיף(.)צ pdfאת הפתרון לסעיף ג' צרפו לקובץ ה 

 

 
 סוף

 
 (בלבד)לידיעה  המחלות ארבע על מידע: נספח

 
ם, עיזי, מכבשים (מוצריו וגם) מפוסטר לא חלב משתיית בעיקר אדם לבני ועבר. מברוצלה הוא הראשון החיידק

ן. יגרו, וש( גבוהדויור קדחתי )עולה ום, חחריפים ראש כאבי של לתופעות גורם הוא .בחיידק שנדבקו ופרות

 שני יש זה (. לחיידקרמפוסט לא ומחלב כבשים באובב מעצי זהרויה ,)ילדים .מלטה כקדחת גם ידועה המחלה

 .מהשניים יותר ארוך, ה1ם כרומוזו של היא אותיות 2,147,389 אורך, מהמצורפת הסדרה .כרומוזומים

 

 הנמצאות אמבות בתוך בעיקר חי זה חיידקת. ריאו דלקת של לניקט לסוג הגורםה, לגיונל הוא השני החיידק

 , לכבוד1976 -ה בבפילדלפי אמריקאים צבא( )ותיקי ליגיונרים של כנס בעת וא עלה לכותרות. המימית בסביבה

 הקירור מגדלי הנראה כלכ. 34 ועת, מת באותה שנדבקו 221תוך . מהאמריקאית העצמאות להצהרת שנה  200

 ,)ילדים. והחיידקים האמבות לשגשוג של נוחה סביבה סיפקו שהו בו במלון ירוהאו מיזוג ערכתממ חלק שהיו

 של היא, אותיות 3,440,226 מאורךת, המצורפ מיושנות.( הסדרה מיזוג מערכות עם מלון מבתי זהרויה

 הליגיונלה. של היחיד הכרומוזום

 

 וגורם מזוהמים ומים במזון ( מועבר1890-ב ואות השגיל ה,שיג בשם יפני מדען שם שיגלה )על ,השלישי החיידק

 160 העולם ברחבי בו נדבקים שנה (. מדיםד מלווה )שלשול  חריפה, דיזנטריה מעיים אדם( למחלת בבני )רק

, המצורפת הסדרה (.םמזוהמי ומים ממזון זהרויה, ממנו. )ילדים מותם מוצאים את אדם, ומיליון בני מיליון

  .ההשיגל של היחיד הכרומוזום של היאת, יואות 5,059,769 מאורך

 

, אחראי להתלקחות דלקות וכיבים בקיבה Helicobacter pyloriששמו המדעי הוא  הרביעי דקייהח ,לסיום

חיידק זה נחשב לשכיח ביותר בעולם בגרימת זיהומים באדם. הוא נמצא בכחצי מאוכלוסיית העולם, . ובתריסריון

, האוסטרלים צפויים לפתח תסמינים. את החיידק גילו בארי מרשל ורובין וורן מנשאי החיידק 15%-אולם רק כ

 .תאותיו  1,667,867 מאורך הינה פתהמצור הסדרה .2005ובגין הגילוי זכו בפרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לשנת 

 


