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 9الواجب المنزلي 

 

 مقدمة

. وخالل ذلك يجب أن تعتاد على مفاهيم methodsوتستخدم صفوفاً و في هذا الواجب المنزلي ستكتب 

 (.overridingاإلبطال ) methodsالوراثة و

 حجم العمل:

بأن ال نحملكم أكثر من طاقتكم رجاء أخبرنا كم من الوقت أمضيت على كل مسألة. نريد أن نكون حذرين 

 مما نتوقعه.تأخذ وقتاً أكثر عطائكم مسائل بإ

 التعاون

كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قم بذكر يجب على  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

أسماء الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل أخرى، قم بمراجعة سياسة التعاون 

 الموجودة في مخطط المساق.

 

 بدايةال

 ps9.pyقم بإضافة النص البرمجي داخل القالب 

 shapes.txt، استخدم ملف الدخل النموذجي التالي 4من أجل المسألة 
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 : 1المسألة 

 في هذا الواجب المنزلي، ستستخدم الصفوف لكبسلة األشكال.

 )دائرة(. Circleو )مربع( Squareلقد قمنا بكتابة النص البرمجي لصفين جزئيين مختلفين، اسمهما 

كيف نقوم بإبطال الـ  )الحظمن أجل كل واحد من هذه األشكال نحن مهتمون بالحصول على المساحة 

methods األساسي /الخاصة بالمساحة للصف الفائقShape)( والتحقق من المساواة )شكل

 وتخصيص تمثيل سلسلة للكائن.

 

ويجب أن يحتوي على  Shape. Triangleوالذي امتداده هو )مثلث(.  Triangleقم بكتابة الصف 

 . باإلضافة ألمور أخرى:Shapeالموجودة في الصفوف الفرعية األخرى لـ  methodsنفس الـ 

   يتم تهيئةTriangle  بقاعدةbase  وارتفاعheight 

   يجب أن يكون 4.0وارتفاعه يساوي  3.0تمثيل السلسلة لمثلث قاعدته تساوي 

Triangle with base 3.0 and height 4.0 

 

 

 methodيشير إلى أن الـ  methodالمزدوج ) _ _ ( حول اسم الـ  underscoreتذكر أّن الـ  مالحظة:

 method( مثل أي override، على الرغم من أنه يمكن استخدامها وإبطالها )لها معنى خاص لبايثون

تجعل بايثون  len(x)ال، أخرى. لدى بايثون اصطالحات خاصة الستدعاءات هذه الدوال؛ على سبيل المث

من  methodsيمكنك االطالع على المزيد من المعلومات حول هذه الـ  ()__x.__lenيقوم باستدعاء  

 .مرجع لغة بايثون

 2المسألة 

. في هذه المسألة نقوم بتعريف الصف شكالعمل على مجموعة من األنأن  فيدربما يكون من الم

ShapeSet  مجموعة من كائنات األشكال. قم بإنشاء  يمثلوالذيmethod  اسمهاaddShape إلضافة ،

وذلك عندما يتم مقارنتهم يكون هناك أي شكلين متساويين في المجموعة )ال شكل للمجموعة بشرط أن 

نك من التكرار على مجموعة مك  يجب أن تعيد ُمكرر يُ  _ _method _ _iter(. الـ ==باستخدام المؤثر 

ال تتغير أثناء  ShapeSetفي كل مرة.  يمكنك أن تفترض أنَّ  اً من األشكال، بحيث يأخذ شكل واحد

 . جع مكتبة بايثونمرالتكرار. يمكنك االطالع على معلومات عن الُمكرر في 

 

https://www.python.org/doc/2.5.4/ref/customization.html
https://www.python.org/doc/2.5.4/ref/customization.html
https://www.python.org/doc/2.5.4/lib/typeiter.html
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 امأل الهيكل التالي بناء على التوصيفات.

class ShapeSet: 

def __init__(self): 

"""  

 قم بتهيئة المتغيرات التي تحتاجها

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

def addShape(self, sh): 

""" 

 موعةللمجموعة؛ بحيث ال يكون هناك أي شكلين متساويين في المج shأضف الشكل 

shالشكل الذي يجب إضافته : 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

def __iter__(self): 

"""  

 في كل مرة اً واحد يمكنك من التكرار على مجموعة من األشكال، بحيث يأخذ شكالً أعد ُمكرراً 

"""  

 # اكتب النص البرمجي هنا
 

def __str__(self): 

"""  

 مصنفاً حسب النمط.ن تمثيل السلسلة لكل شكل وأعد تمثيل السلسلة لمجموعة يتألف م

"""  

 # اكتب النص البرمجي هنا

واحد منهم يجب أن  )كليجب أن يحتوي على تمثيل السلسلة لكل شكل  ShapeSetتمثيل السلسلة لـ 

 سطر منفصل عند الطباعة(. قم بتصنيف األشكال في كل مجموعة بحسب أنماطها.يكون ب  

 2ودائرة نصف قطرها  1ومربع آخر طول ضلعه  4ة من مربع طول ضلعه إذا كانت المجموعة مؤلف

 :ShapeSet، فسيكون تمثيل السلسلة لهذا الـ 1وارتفاعه  1ومثلث قاعدته تساوي 

Circle with radius 2.0 

Square with side 4.0 

Square with side 1.0 

Triangle with base 1.0 and height 1.0 
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 3المسألة 

د أن عملنا على تمثيل األشكال المستقلة ومجموعات األشكال، يمكننا أن نستخدمه في نص واآلن وبع

 برمجي خارجي.

. هذه الدالّة ShapeSetاألشكال األكبر من حيث المساحة في /مثال، افترض أننا نريد إيجاد الشكل

 بعيدة عن الصفوف التي قمنا بتعريفها.ستكون 

 ذات المساحة األكبر. ShapeSet عناصريحتوي على كل ال tupleعيد التي ت findLargestاكتب الدالّة 

def findLargest(shapes): 

"""  

 .ذات المساحة األكبر ShapeSetعناصر يحتوي على  tupleيعيد 

shapes: ShapeSet 

"""  

 

 

 مختلفة. على سبيل المثال: ShapeSetsالختبار النص البرمجي، حاول إيجاد أكبر شكل في عدة 

 <<< ss = ShapeSet)( 

 <<< ss.addShape(Triangle(1.2,2.5)) 

 <<< ss.addShape(Circle(4)) 

 <<< ss.addShape(Square(3.6)) 

 <<< ss.addShape(Triangle(1.6,6.4)) 

 <<< ss.addShape(Circle(2.2)) 

 <<< largest = findLargest(ss) 

 <<< largest 

 (<__main__.Circle object at xxxxx>,) 

 <<< Circle with radius 4.0 

، ألنه الشكل الذي له أكبر مساحة في Circleمن  instanceيحتوي على  tupleهو  largestالحظ أن 

 المجموعة.

على سبيل المثال، المثلث الذي قاعدته في بعض الصفوف، ربما يكون هناك عدة أشكال لها أكبر مساحة. 

الحالة، يجب أن يحتوي الـ  . في هذه8و ارتفاعه  3له نفس مساحة المثلث الذي قاعدته  6وارتفاعه  4

tuple .على كال الشكلين 



 مقدمة في الحاسوب والبرمجة – MITجامعة 

  ةالمنزلي اتالواجب

 09الواجب المنزلي  5

 

 <<< ss = ShapeSet() 

 <<< ss.addShape(Triangle(3,8)) 

 <<< ss.addShape(Circle(1)) 

 <<< ss.addShape(Triangle(4,6)) 

 <<< largest = findLargest(ss) 

 <<< largest 

 <<< largest = findLargest(ss) 

 <<< largest 

 (<__main__.Circle object at xxxxx>, <__main__.Triangle object at xxxxx>) 

for e in largest: print e <<< 

Triangle with base 3.0 and height 8.0 

Triangle with base 4.0 and height 6.0 

 ShapeSetهو الشكل الذي قمت بإضافته إلى الـ  tupleيمكنك التحقق من أن الشكل الموجود في الـ 

 ، والذي يتحقق من مساواة الكائن:isاستخدام الكلمة المفتاحية ب

>>> t = Triangle(6,6) 

>>> c = Circle(1) 

>>> ss = ShapeSet() 

>>> ss.addShape(t) 

>>> ss.addShape(c) 

>>> largest = findLargest(ss) 

>>> largest 

(<__main__.Triangle object at xxxxx>,) 

>>> largest[0] is t 

True  

>>> largest[0] is c 

False  
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 4المسألة 

جديد، يجب أوالً أن ننشئ عدة أشكال مستقلة، ثم نضيفهم واحداً تلو اآلخر إلى  ShapeSetاآلن، إلنشاء 

ShapeSet  إذا أردنا أن نستخدم عدداً كبيراً من األشكال أو إذا أردنا أخذ األشكال المستخدمة في

مها في برنامج آخر فإن كتابة النص البرمجي الذي يقوم بإنشاء كل شكل يمكن استخداإعادة برنامج ما و

 .عمالً إضافياً أن يكون ممالً و

 لحل هذه المشكلة، يمكننا حفظ معلومات الشكل في ملف، ثم نكتب دالّة لقراءة الملف سطراً تلو اآلخر

 باستخدام المعلومات الموجودة داخل الملف. ShapeSetوإنشاء 

وتعيده بناء على المعلومات  ShapeSetالتي تقوم بإنشاء  readShapesFromFileلدالّة اكتب ا

 الموجودة في الملف الُمدخل.

def readShapesFromFile(filename): 

"""  

 أعد معلومات الشكل من الملف الُمدخل.

 ثم أعده مع األشكال الموجودة فيه. ShapeSetأنشئ 

 اسم الملف: سلسلة

"""  

 النص البرمجي هنا# اكتب 

 معلومات الملف سيتم حفظها على الشكل التالي

circle,4 

square,3 

circle,2 

triangle,4,4 

square,4 

circle,4 

 shapes.txtلديك ملف األشكال  

الحظ أّن الدوائر والمربعات لها معامل واحد )طول الضلع ونصف القطر، على الترتيب(، بينما 

اعدة واالرتفاع(. يجب عليك أن تجد طريقة للتعامل مع كال الحالتين أثناء قراءة المثلثات لها معاملين )الق

 الملف.

لالطالع على معلومات أخرى حول كيفية القراءة من ملف يمكنك االطالع على النص البرمجي 

 .أيضاً  قد تكون مفيدة مرجع مكتبة بايثون. المعلومات حول السالسل في ps8الموجود في 

https://www.python.org/doc/2.5.4/lib/string-methods.html
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الُمعاد؛ هذا سيساعدك أيضاً في اختبار  ShapeSetيمكن أن تقوم باختبار برنامجك بطباعة الـ 

ShapeSet :ودوال أخرى 

>>> ss = readShapesFromFile("shapes.txt") 

>>> print ss 

Circle with radius 4.3 

Circle with radius 2.0 

Circle with radius 4.5 

Circle with radius 3.3 

Circle with radius 6.0 

Circle with radius 19.4 

Square with side 3.0 

Square with side 4.0 

Square with side 16.1 

Square with side 2.7 

Square with side 10.9 

Triangle with base 4.2 and height 4.0 

Triangle with base 3.0 and height 6.6 

Triangle with base 1.3 and height 4.0 

Triangle with base 4.0 and height 1.0 

Triangle with base 2.6 and height 1.2 
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 ملية التسليم:ع

 

 الحفظ .1

  ps9.pyالنص البرمجي الذي ستكتبه يجب أن يكون في ملف واحد اسمه 

 

 التعاون التوقيت ومعلومات عن .2

التي أمضيتها على  -بشكل تقريبي-في بداية كل ملف، قم بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات 

 المسائل في هذا الجزء، واذكر أيضاً أسماء األشخاص الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال:

 

# Problem Set 9 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 1:30 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...

حة.  اختبارات .3 حةبعد انتهائك من الواجب المنزلي، قم باختبارات الصِّ  التالية: الص 

o الملف  قم بتشغيلps9.py .وتأكد من أنه يعمل دون حدوث أي أخطاء 

o  قم بتدقيق الـShapeSet  ؛ هل تحقق 4أثناء تحليل الملف في المسألة الذي تم إنشاؤه

 التوصيفات؟

 


