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תרגיל בית מספר  - 5להגשה עד  15ביוני בשעה 32555
קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס ,תחת התיקייה
 .assignmentsחריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון  /פסילת התרגיל.
הגשה:
 תשובותיכם יוגשו בקובץ  pdfובקובץ  pyבהתאם להנחיות בכל שאלה.
 השתמשו בקובץ השלד  skeleton5.pyכבסיס לקובץ ה  pyאותו אתם מגישים.
לא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה ,עם סיומת .py


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



הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם.



תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים ,קולעים וברורים.
להנחיה זו מטרה כפולה:
 .1על מנת שנוכל לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סביר.
 .2כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל ,ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא עודף
בלתי הכרחי מצד שני .זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב.
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שאלה 1
בשיעור (הרצאה  )11הוצג המשחק זלול! )! ,(Munchמשחק לוח לשני שחקנים אשר גורעים (זוללים) בזה אחר זה
קוביות מתוך טבלת שוקולד על פי חוקים מוסכמים מראש .בשאלה זו נדון בגרסא "מרוככת" של המשחק .בגרסא זו,
כל שחקן חייב לבחור בתורו קוביית שוקולד קיימת (שלא נאכלה עדין) הנמצאת או בשורה התחתונה או בעמודה
השמאלית של טבלת השוקולד .זה מבטיח כי הטבלה הנותרת לאחר הצעד היא מלבנית (אין בה "מדרגות") .הקובייה
בשורה התחתונה ובעמודה השמאלית היא ,כרגיל ,מורעלת ,והשחקן שאוכל אותה מפסיד.
זה מאפשר לייצג קונפיגורציה נתונה באופן קומפקטי ע"י מספר השורות ומספר העמודות .לדוגמה ,הייצוג הקומפקטי
של מצב המשחק ההתחלתי של טבלה בגודל  m=4, n=3הוא ] [3,4וכך נראה הלוח:

2
שורה 1
0
עמודה
3

2

1

0

][3,4
במשחק ה"מרוכך" הטבלה מימין ,למשל ,אינה המשך חוקי של ] ,[3,4אך הטבלה משמאל מהווה המשך חוקי של
אותה קונפיגורציה.

בשאלה זו נממש פונקציה ) win(n,mאשר מקבלת מצב לוח חוקי ברגע נתון של המשחק (קונפיגורציה ,ע"פ המינוח
למעלה) ,ובודקת האם עבור השחקן אשר תורו לשחק כעת קיימת אסטרטגית ניצחון מקונפיגורציה זו (כלומר האם
ינצח אם ישחק היטב מכאן והלאה ,ללא תלות במהלכי המשחק של היריב) .הפונקציה תחזיר  Trueאו  :Falseהאם
קיימת או לא קיימת אסטרטגית ניצחון לשחקן הנוכחי ,בהתאמה .לדוגמה ,עבור לוח שנותרה בו רק הקוביה
האחרונה ,הפונקציה תחזיר ( Falseכי השחקן שתורו לשחק חייב לבלוע את הקוביה המורעלת הזו) .מצב הלוח הנוכחי
מועבר לפונקציה בייצוג קומפקטי ,ע"י זוג הטבעיים החיוביים .n,m
א.

השלימו בקובץ השלד את הקוד הרקורסיבי לחישוב הפונקציה ).win(n,m

ב.

בקובץ ה  pdfציירו את עץ הרקורסיה שמתקבל מהרצת הקוד מסעיף א' עבור טבלת שוקולד בגודל m=3,
 . n=2בכל צומת ,ציינו רק את מספר השורות ומספר העמודות .(n,m) ,סמנו ע"י  Wאת הקונפיגורציות
המנצחות ,וע"י  Lאת המפסידות .ציינו גם כמה פעמים מופיעה הקונפיגורציה ) (1,1בעץ שלכם.

עמ'  2מתוך 12

אוניברסיטת תל אביב  -בית הספר למדעי המחשב
מבוא מורחב למדעי המחשב ,אביב 7102
ג.

שכללו את הפונקציה מסעיף א' כך שתכלול  .memoizationממשו את השכלול בפונקציה שחתימתה
).win_memo(n,m

ד.

חיזרו על סעיף ב' עבור הגרסה עם ה.memoization -
דוגמאות הרצה:
)>>> win(3,3
False
)>>> win(3,4
True
)>>> win(1,1
False
)>>> win(1,2
True

שאלה 3
א.

כפי שהוזכר בהרצאה  ,11מספרי  Carmichaelאינם שועים לטענה של רבין ומילר ,לפיה אם  mהוא פריק
אז  57אחוז מה a-שנגריל יהוו עדים לפריקות תוך שימוש במבחן פרמה .בסעיף זה נבחן מספר
 Carmichaelספציפי . m=225593397919
עבור  ,a=2,3,…,11הריצו ) pow(a,m-1,mותארו את התוצאות במילים (עד שורה אחת(.
כעת הריצו את הפונקציה) is_prime(mותארו את התוצאה (בשורה אחת(.
כעת הריצו את התכנית ) trial_division(mודווחו על התוצאה (שוב ,בשורה אחת(.

ב.

בידקו מהו אחוז העדים לכך שהמספר ( m=825265זהו גם מספר  )Carmichaelאינו ראשוני .דווחו על
התוצאה בקובץ ה .pdf
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שאלה 2
בתרגול  8ראינו מחלקה חדשה בשם  ,Polynomialשמייצגת פולינום במשתנה אחד .להזכירכם ,פולינום במשתנה
אחד מדרגה  nניתן לכתוב באופן הבא:
 ,למעט בפולינום האפס

ו-

כאשר

מספר טבעי,

.

במימוש שראינו המקדמים של הפולינום נשמרים בשדה  coeffsשהינו רשימה ( ,)listשבה האיבר במקום הi -
מייצג את המקדם של

 .שימו לב כי המקדם האחרון חייב להיות שונה מ ,0 -כדי למנוע מצב שבו פולינום מיוצג ע"י

רשימה ארוכה מהמינימום הדרוש.
הגדרה :פולינום דליל הינו פולינום שבו מספר המקדמים
) .לדוגמא :עבור

השונים מ( 0-נסמנו ב )k -קטן מאוד ביחס ל( n -כלומר

מתקיים .n=1000000 ,k=2

בשאלה זו נממש את המחלקה  Sparse_polynomialלייצוג יעיל של פולינומים דלילים .במקום רשימה של פייתון
עבור המקדמים (השדה  )coeffsנחזיק כעת מילון של פייתון (השדה  .)coeffs_dictאתחול של אובייקט מטיפוס
 Sparse_polynomialיתבצע כך:
p = Sparse_polynomial({1:20, 1000000:3}) #The polynomial
פולינום האפס יאותחל כך:
)}p0 = Sparse_polynomial({0:0
השלימו בקובץ השלד את מימוש המתודות הבאות .על המימוש להיות יעיל ככל האפשר .ניתן להניח כי הקלט
תקיןהיעזרו בדוגמאות ההרצה שמופיעות בהמשך.
__ __initו  __repr__ -כבר מומשו עבורכם בקובץ השלד.
המתודות הן:
א.

 - degreeמחזירה את הדרגה של הפולינום (מספר שלם).

ב.

__ - __eqמאפשרת השוואה לאובייקט אחר מטיפוס  .Sparse_polynomialמחזירה  Trueאם
האובייקטים מייצגים את אותו הפולינום.

ג.

__ - __negמחזירה פולינום דליל חדש שבו המקדמים הינם השלילה של המקדמים בפולינום המקורי
(האובייקט המפעיל).

ד.

__ - __addמחזירה פולינום דליל חדש שהוא חיבור של שני פולינומים דלילים או של פולינום דליל ו.int -

ה.

__ - __subמחזירה פולינום דליל חדש שהוא תוצאת חיסור של פולינום דליל מפולינום דליל או של int
מפולינום דליל .השתמשו כאן ב __add__ -וב.__neg__ -

ו.

 - evaluateמקבלת קלט מספר (שלם או ממשי)  xומחזירה את הערך של הפולינום עבור ה x-הנתון.

ז.

 - derivativeמחזירה פולינום דליל חדש שמהווה את הנגזרת לפולינום הדליל המקורי.
פעולת הנגזרת של פולינום מוגדרת כדלקמן:

חישוב הנגזרת ייעשה כאן באופן סימבולי ,ולא נומרי.
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ח.

השלימו את מימוש המתודה  find_rootששייכת למחלקה  .Sparse_polynomialעל המתודה להשתמש
בשיטת ניוטון רפסון ( )NRלמציאת קירוב לשורש כלשהו של הפולינום .שימו לב שאם לפולינום יותר
משורש ממשי אחד ,ייתכן כי בהרצות חוזרות יוחזר שורש שונה (בגלל הניחוש ההתחלתי האקראי של .)NR
במתודה  find_rootיש להשלים שורה אחת בודדת.

דוגמאות הרצה:
}>>> d1 = {3:6
)>>> q = Sparse_polynomial(d1
>>> q
)(6*x^3
)(>>> q.degree
3
}>>> d2 = {0:3, 1:-4, 2: 1
)>>> p = Sparse_polynomial(d2
>>> p
)(1*x^2) + (-4*x^1) + (3*x^0
)>>> p.evaluate(10
63
)(>>> dp = p.derivative
>>> dp
)(2*x^1) + (-4*x^0
)(>>> ddp = p.derivative().derivative
>>> ddp
)(2*x^0
>>> p == q
False
)}>>> p == Sparse_polynomial({0:3, 1:-4, 2: 1
True
>>> r = p+q
>>> r
)(6*x^3) + (1*x^2) + (-4*x^1) + (3*x^0
}>>> d3= {3:5
}>>> d4 = {3:1
)>>> q == Sparse_polynomial(d3) + Sparse_polynomial(d4
True
>>> -p
)(-1*x^2) + (4*x^1) + (-3*x^0
>>> p-q
)(-6*x^3) + (1*x^2) + (-4*x^1) + (3*x^0
)(>>> p.find_root
1.0
>>> p+10
)(1*x^2) + (-4*x^1) + (13*x^0
>>> p-10
)(1*x^2) + (-4*x^1) + (-7*x^0
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שאלה 4
בשאלה זו נבנה מחלקה בשם  Funcשתייצג פונקציה מתמטית עם קלט שהוא מספר ממשי ,ובעלת תחום הגדרה
מעל ציר הממשיים .למשל ,הפונקציה

בעלת תחום ההגדרה

 .למחלקה  Funcיהיו שני שדות:

השדה  ,funcשיכיל את הפונקציה המתמטית ,והשדה  ,domainשיכיל את תחום ההגדרה של  .funcשני השדות
האלו ייוצגו כפונקציות בפייתון ,למשל בכתיב למבדא .לדוגמה ,עבור הפונקציה שלעיל  ,השדה  funcיכיל את
הפונקציה  lambda x:1/xואילו השדה  domainיכיל את הפונקציה  .lambda x:x!=0שימו לב כי הפונקציה
ששמורה בשדה  domainהיא פונקציה בוליאנית ,כלומר כזו שמחזירה  Trueעבור -xים בתחום ההגדרה וFalse -
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
מוגדרת לכל הממשיים.
שימו לב ל  domainבדוגמה השניה ,שם הפונקציה
א .המתודה המיוחדת __ __callנקראת כאשר כותבים סוגריים עגולים לאחר אובייקט מהמחלקה .למשל עבור
 f1שהוגדרה לעיל:
)>>> f1(4) # same as f1.__call__(4
0.25
במקרה שמנסים לקרוא לפונקציה מהמחלקה  Funcעם קלט שאינו שייך לתחום ההגדרה שלה ,נרצה שיוחזר
:None
)>>> f1(0
>>> #None returned
השלימו בקובץ השלד את המתודה __ __callכנדרש.
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ב .נגדיר הרכבה של פונקציה

עם פונקציה

באופן הבא:

.
כלומר מפעילים על את ואח"כ את על
ממשו בקובץ השלד את המתודה  composeשל המחלקה  .Funcהמתודה מקבלת אובייקט נוסף other
מטיפוס  ,Funcומחזירה אובייקט חדש מטיפוס  Funcשמהווה הרכבה של  selfעם  .otherהמתודה תחזיר
אובייקט חדש מסוג  Funcולא תשנה את האובייקטים הקיימים .עליכם לדאוג שהשדה  domainשל
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

ג .עבור

שלם נגדיר את הפעולה העלאה פונקציה בחזקת  kכהרכבה של הפונקציה עם עצמה  kפעמים.

לדוגמה ,עבור

 ,מתקיים

.

כעת נממש את המתודה  expשל המחלקה  .Funcהמתודה מקבלת (בנוסף לאובייקט המפעיל  )selfאת
הפרמטר  ,ומחזירה אובייקט חדש מטיפוס  Funcשמהווה העלאה של  selfבחזקת  .המתודה תחזיר
אובייקט חדש מסוג  Funcולא תשנה את האובייקטים הקיימים.
דוגמאות הרצה:
 f2כפי שהוגדרה בסעיף א'>>> f5 = f2.exp(4) #
)>>> f5(0
12
השלימו בקובץ השלד את מימוש המתודה  expכנדרש ללא רקורסיה.
בנוסף ממשו בקובץ השלד את המתודה  exp_recשמבצעת את אותו הפעולה כמו  ,expאך בניגוד אליה כן
משתמשת ברקורסיה.
דוגמאות הרצה:
 f2כפי שהוגדרה בסעיף א'>>> f5 = f2.exp_rec(4) #
)>>> f5(0
12
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שאלה 5
השאלה עוסקת בעצים בינאריים ,ובמחלקה .Binary_search_tree
הגדרה :עץ בינארי הוא מאוזן ( )balancedאם מתקיימים שני התנאים הבאים:
ההפרש בין גובהו של תת-העץ השמאלי לבין גובהו של תת-העץ הימני הוא  0 ,1או .-1
.1
תת-העץ השמאלי שלו וגם תת-העץ הימני שלו הם עצים מאוזנים.
.2
לדוגמה ,בתמונה שלמטה העץ השמאלי הוא מאוזן ,אבל העץ הימני אינו מאוזן ,כי ההפרש בין עומק תת-העץ
השמאלי של השורש לבין עומק תת-העץ הימני של השורש הוא .2

נרצה לממש את המתודה )( is_balanced(selfמתודה של  ,)Binary_search_treeאשר מחזירה  Trueאם העץ
מאוזן ,ו  Falseאחרת .לשם כך ,נצטרך ,בין השאר ,לבדוק מהו הגובה של כל אחד מתתי העצים של כל צומת בעץ.
שימוש במתודה  depthשראינו בכיתה בעייתי ,כי זוהי מתודה של  ,Binary_search_treeהמאפשרת לנו לשאול
מהו גובהו של כל העץ ,ואילו אנחנו כאמור נידרש לשאול כל צומת בעץ מהו גובהו.
נפתור בעייה זו באופן הבא (סעיפים א-ג):
א .הוסיפו למחלקה  Tree_nodeשדה נוסף בשם .height
ב .הוסיפו למחלקה  Binary_search_treeמתודה בשם ) .store_heights(selfמתודה זו תעדכן בכל שדות ה-
 heightשל כל צומת בעץ את הגובה של תת העץ ששורשו בצומת זה.
הנחיות מחייבות:
 .1על המתודה לפעול ב ) O(nכאשר  nמספר הצמתים בעץ.
 .2אין להוסיף שדות נוספים ל  Tree_nodeאו ל.Binary_search_tree -
 .1המתודה הנ"ל תהיה מתודת מעטפת ,שתקרא לפונקציה רקורסיבית פנימית בשם
) ,store_heights_rec(nodeשמקבלת אובייקט  nodeמהמחלקה  ,Tree_nodeוהיא זו שכותבת בצמתים
את ערכי הגובה המתאימים.
דוגמאות הרצה (המשך בעמוד הבא):
)(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
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>>> bin_tree
2
______\ __/
1
4
\ /
\ __/
#
#
3
#
\ /
#
#
)(bin_tree.store_heights
bin_tree.root.height #2
bin_tree.root.left.height #1
bin_tree.root.right.height #4
bin_tree.root.right.left.height #3

>>>
>>>
2
>>>
0
>>>
1
>>>
0

ג .כעת הוסיפו למחלקה  Binary_search_treeמתודה בשם ) ,is_balanced(selfכמתואר לעיל.
הנחיות מחייבות:
 .1על המתודה לפעול ב ) O(nכאשר  nמספר הצמתים בעץ.
 .2אין להוסיף שדות נוספים ל  Tree_nodeאו ל.Binary_search_tree -
 .1המתודה הנ"ל תהיה מתודת מעטפת ,שתקרא לפונקציה רקורסיבית פנימית בשם:
) ,is_balanced_rec (nodeשתקבל צומת  nodeבעץ בינארי (אובייקט  .)Tree_nodeהמתודה
הרקורסיבית כאמור תחזיר ערך בוליאני  True/Falseשמציין האם העץ ששורשו  nodeהוא מאוזן או לא.
מתודת המעטפת תחזיר את הנ"ל עבור העץ שמיוצג ע"י .self
 .1מתודת המעטפת תפעיל את  store_heightsתחילה (לפני ההפעלה של המתודה הרקורסיבית הפנימית),
זאת כדי שהאחרונה תוכל לאחר מכן לשלוף את גובהו של כל צומת בעת שתידרש לו.
דוגמאות הרצה (המשך בעמוד הבא):
)(>>> 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.is_balanced
False
)">>> bin_tree.insert(4.5, "j
)">>> bin_tree.insert(3.5, "k
)">>> bin_tree.insert(-1, "l
)">>> bin_tree.insert(1.5, "m
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))(>>> print(bin_tree.is_balanced
True
ד .אמיר הציע לחסוך בזיכרון ,ולא להוסיף שום שדה למחלקה  .Tree_nodeבמקום זאת ,לדעתו ,אפשר פשוט
להעתיק את המימוש של המתודה  depthשל  Binary_search_treeלתוך המחלקה  ,Tree_nodeעם שינוי קל:
במקום ) return depth_rec(self.rootבסוף ,נרשום ) .return depth_rec(selfאז ,ניתן יהיה פשוט לחשב
עומקו של צומת (מטיפוס  )Tree_nodeבכל עת שנצטרך .את הפתרון הזה הציע אמיר כאלטרנטיבה לפתרון
שמימשתם בסעיפים א-ג.
למשל ,לאחר שינוי כזה ניתן יהיה להריץ את הפקודות הבאות:
)(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

מה מהבאים נכון?
)1

המתודה הזו בכלל לא תעבוד בתוך המחלקה  ,Tree_nodeבמילים אחרות ההרצות הנ"ל דמיוניות ובלתי
אפשריות.

)2

הגישה הזו שמציע אמיר כן תעבוד ,אך סיבוכיות הזמן לחישוב  is_balancedכעת (שבה במקום לפעול
כמתואר בסעיפים א-ג פשוט קוראים למתודה  depthבכל עת שצריך לחשב גובה של צומת בעץ) עלולה
להיות גבוהה יותר מ.O(n) -

)1

הגישה הזאת עובדת וגם הסיבוכיות תהיה זהה לזו שקיבלנו בסעיפים א-ג (כלומר ) )O(nתמיד.

ציינו מה התשובה הנכונה והסבירו ב 1 -משפטים לכל היותר.

שאלה 6
לתרגיל מספר  7צורפו  1קבצים נוספים מלבד קובץ השלד .כל קובץ מכיל את הגנום ( )genomeשל חיידק אחר.
הגנום הינו סדרת בסיסי  DNAהנמצאים בכרומוזום של החיידק המתאים .אלו מחרוזות שארכן בין  2מיליון ל7 -
מיליון תווים ,אשר האותיות שבהן הן  ,A,C,G,Tארבעת בסיסי ה. DNA-
החיידקים בהם מדובר אינם סימפטיים במיוחד – הם אחראים למחלות הברוצלה (הקובץ הוא ,)Brucella
הליגיונלה (הקובץ הוא  ,)Legionellaהשיגלה (הקובץ הוא  ,)Shigella_sonneiוהדבר (הקובץ הוא
 .)Yersinia_pestisבהנחה שלא כולכם מכירים מקרוב את המחלות הללו ,צירפנו תיאורים קצרים בנספח (לידיעה
בלבד ,תנוח דעתכם).
לנוחיותכם ,כל אחד מקבצי הגנום הורד מבסיס הנתונים הגנומי של  NCBIבארה"ב ועוצב כקובץ פייתון ,ובו
השמה של הגנום למחרוזת בעלת שם מתאים.
כדי לטעון את המחרוזות לתכנית איתה תעבדו ,נשתמש בפקודות  , importהמופיעות כבר בקובץ השלד.
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השלב השני הוא סילוק הסימנים של סוף שורה , ‘\n’ ,מכ"א מהמחרוזות .גם זה יעשה ע"י הפעלת פונקציה
מתאימה המוגדרת בקובץ השלד. remove(string,char) ,
הערה :שלושה מארבעת הגנומים (כולם פרט לשיגלה) מכילים מספר קטן של מופעים של האות  . Nאין להשמיט
אותם או לשנותם (אין להם שום השפעה על התוצאה המבוקשת ,אך שינוי או השמטה עלולים להשפיע).
א .כתבו פונקציה ) hash_sequence(string, kהמקבלת כקלט מחרוזת  stringומספר טבעי  k>0ומחזירה מילון
של פייתון ,שמפתחותיו הן תת המחרוזות באורך בדיוק  kשל  .stringהערך של כל מפתח היא סדרת
האינדקסים (באורך  1או יותר) בהם מופיע המפתח בתוך  .stringלמשל הרצת
( <<< hash_sequence("byebyeboy",3
תחזיר
} ]{ 'yeb': [1, 4], 'boy': [6], 'bye': [0, 3], 'ebo': [5], 'eby': [2
ב .כתבו פונקציה ) intersects(string1, string2, kהמקבלת שתי מחרוזות (גנומים) ומספר
טבעי ( kגדול מ ,)0-ומחזירה תת מחרוזת מאורך  kהמשותפת לשתי המחרוזות שניתנו כקלט ,אם יש כזו.
אחרת תחזיר  .Noneאם יש יותר מתת מחרוזת אחת כזו ,תוחזר אחת מהן ע"פ בחירתכם .לדוגמא:
)>>> intersects("byebyebaboonboy","babyboy",4
)>>> intersects("byebyebaboonboy","babyboy",3
''bab
הנחייה:
 .aכדי לפתור את השאלה יש להיעזר בפונקציה מסעיף א'.
 .bמימוש יעיל צריך לקחת פחות משתי דקות לכל זוג גנומים חיידקיים שסיפקנו לכם ואורך נתון  .kמימוש
לא יעיל עלול לקחת שעות או ימים ,היזהרו.
 .cמטעמי מצוקת זכרון אפשרית ,מומלץ שלא לבנות יותר ממילון אחד בו זמנית ,ולבסס את המילון בכל פעם
על המחרוזת הקצרה יותר מבין אלה הרלונטיות .ניתן למחוק מילון (באמצעות פקודת  )delכשמסיימים
להשתמש בו ,ולפני בניית המילון הבא.
ג .עבור כל זוג חיידקים ( 6זוגות סה"כ) ,מצאו את תת-המחרוזת הארוכה ביותר המשותפת לשני הגנומים 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:
מומלץ ,מטעמי חיסכון בזמן ,לבצע מעין חיפוש בינארי על האורכים המבוקשים .ספציפית ,אנו מציעים
להתחיל ,לכ"א מששת הזוגות ,עם .k=50
צרפו את הקוד ששימש אתכם לפתרון סעיפים א',ב' לקובץ ה py-שאתם מגישים.
את הפתרון לסעיף ג' צרפו לקובץ ה ( pdfצרפו לקובץ זה גם את הקוד ששימש אתכם לפתרון הסעיף).

סוף
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נספח 5מידע על ארבע המחלות (לידיעה בלבד)
החיידק הראשון הוא ברוצלה .מועבר לבני אדם בעיקר משתיית חלב לא מפוסטר (וגם מוצריו) מכבשים ,עיזים,
ופרות שנדבקו בחיידק .הוא גורם לתופעות של כאבי ראש חריפים ,חום קדחתי (עולה ויורד) גבוה ,ושיגרון.
המחלה ידועה גם כקדחת מלטה( .ילדים ,היזהרו מעצי באובב ומחלב כבשים לא מפוסטר) .לחיידק זה יש שני
כרומוזומים .הסדרה המצורפת ,מאורך  2,147,389אותיות היא של כרומוזום  ,1הארוך יותר מהשניים.
החיידק השני הוא לגיונלה ,הגורם לסוג קטלני של דלקת ריאות .חיידק זה חי בעיקר בתוך אמבות הנמצאות
בסביבה מימית .הוא עלה לכותרות בעת כנס של ליגיונרים (ותיקי צבא) אמריקאים בפילדלפיה ב ,1756 -לכבוד
 200שנה להצהרת העצמאות האמריקאית .מתוך  221שנדבקו באותה עת ,מתו  .11ככל הנראה מגדלי הקירור
שהיו חלק ממערכת מיזוג האוויר במלון בו שהו סיפקו סביבה נוחה לשגשוג של האמבות והחיידקים( .ילדים ,
היזהרו מבתי מלון עם מערכות מיזוג מיושנות ).הסדרה המצורפת ,מאורך  3,440,226אותיות ,היא של
הכרומוזום היחיד של הליגיונלה.
החיידק השלישי ,שיגלה (על שם מדען יפני בשם שיגה ,שגילה אותו ב )1890-מועבר במזון ומים מזוהמים וגורם
(רק בבני אדם) למחלת מעיים חריפה ,דיזנטריה (שלשול מלווה דם) .מדי שנה נדבקים בו ברחבי העולם 160
מיליון בני אדם ,ומיליון מוצאים את מותם ממנו( .ילדים ,היזהרו ממזון ומים מזוהמים) .הסדרה המצורפת,
מאורך  5,059,769אותיות ,היא של הכרומוזום היחיד של השיגלה.
לסיום ,החיידק הרביעי הוא מיודענו הדבר (עלה על הבמה כבר בעשר מכות מצריים ,הרג  60מיליון בני אדם
באסיה ובאירופה במאה הארבע עשרה ,תחת השם ״המגיפה השחורה" ,וכיכב על הבמה הספרותית בספר של
אלבר קאמי) .החיידק נקרא בלטינית  . Yersinia pestisהסדרה המצורפת ,מאורך  4,890,429אותיות ,היא של
הכרומוזום היחיד של הדבר( .בכלל ,כדאי להיזהר!)
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