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 2020/26/7, , מועד א'20-2019' בסמסטר 
 
 

 , פרופ' אלחנן בורנשטיין: ד"ר אמיר רובינשטייןמרצים
 

 , נעם פרזנצ'בסקיאורי צבירן, : מיכל קליינבורטיםמתרגל

 .)עקב הקורונה( שעותוחצי  3: הבחינהמשך 

 .ל אחדכ A4דפי עזר )דו צדדיים( בגודל  2: חומר עזר מותר

 ריק, לשימוש  דףהדף האחרון בבחינה הינו . בנוסף, ןבידקו שכולם בידיכ –מודפסים  עמודים 16 חןבמב
 בלבד. "מקרה חירום"ב

  תיבדקיש לכתוב את כל התשובות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד ולא. 
  שאלותלענות על כל היש. 

 :בכל השאלות, אלא אם נכתב במפורש אחרת 

 .לכתוב פונקציה, אין צורך לבדוק את תקינות הקלט שלה אם עליכן -

 .עליהם ןים קודמים, גם אם לא עניתמותר להסתמך על סעיפ -

בסמסטר זה. במקרה זה יש לכתוב  או בשיעורי התרגול ניתן לצטט טענות שנטענו בהרצאה -
 ול ראינו כי...". ציטוטים ממקורות אחרים יש להוכיח."בהרצאה/תרג

 לשרשר אין) שורה בכל בודדת פקודה להשלים יש, להשלמה קוד שורות מסומנות בו מקום בכל -
 שורות מסומנות לא אם. x=0; y=1 לכתוב אסור למשל((. פסיק נקודה; ) באמצעות פקודות

 .כזו מגבלה אין להשלמה

 .𝑂(1)אם לא מצוין אחרת, ניתן להניח כי פעולות אריתמטיות מבוצעות בזמן  -

, יש לתת חסם עליון נמוך ביותר האפשרי, למשל (⋅)𝑂אם נדרשתן לתת חסם על סיבוכיות במונחי  -
 .𝑂(𝑛2), ולא 𝑂(𝑛)התשובה הנדרשת היא  7𝑛אם הסיבוכיות היא 

  

 ולחזור לשאלה אח"כ. להמשיך לשאלות אחרות אלא שאלה,אף לא "להיתקע" על  אנו ממליצים 
  "מציון הסעיף 20%ינתן יזה  . במקרהולא לכתוב שום טקסט נוסףבכל סעיף ניתן לכתוב "איני יודע/ת 

 .)מעוגל כלפי מטה(
 חריגות משמעותיות מהמקום תשובות ובהן מקום המוקצב ובכתב קריא. בלכתוב את כל התשובות  יש

ולא יקבלו ניקוד, או שיקבלו ניקוד חלקי  , לא ייקראוהכתובות בכתב קטן מדיתשובות המוקצב, או 
 .לגרור הורדת ציון עלולותגם כן להבנתן שדורשות מאמצים רבים תשובות  בלבד.

 

 (לשימוש הבודקים) טבלת ציונים:

 בהצלחה !
 

 

 
 

* הפניה במסמך זה היא בלשון נקבה ולשון זכר לסירוגין, מטעמי נוחות בלבד. כל 

 הדרישות מיועדות לשני המגדרים באופן זהה. 

 ניקוד ערך שאלה

1 30  

2 20  

3 30  

4 20  

  100 סה"כ
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 (נק' 30 ) 1 שאלה

תזכורת: פלינדרום הוא מחרוזת שאם קוראים אותה במהופך מתקבלת אותה  .השאלה עוסקת בפלינדרומים

 היא פלינדרום.  ”radar“לדוגמה  מחרוזת.

 .False, אחרת היא פלינדרום sמחרוזת אם  Trueשמחזירה השלימו ביטוי למבדא כך שייצג פונקציה  .א

 

 

אשר  kבודקת האם קיימת תת מחרוזת באורך  kומספר טבעי  sנתן מחרוזת קלט יכתבו פונקציה אשר בה .ב

 ציינו מה סיבוכיות הזמן במקרה הגרוע של הפונקציה שכתבתם. היא פלינדרום.

 

    סיבוכיות: 

 

 

 def substring_palindrome(s, k): 

  

    

 

is_palindrome = lambda s:          
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כך שקיימת  ,הגדול ביותר kמחזירה את המספר הטבעי  sפונקציה אשר בהינתן מחרוזת קלט  במיליםתארו  .ג

הוא  𝑛 כאשר 𝑂(𝑛𝑘)רוץ בסיבוכיות זמן של על המימוש ל אשר היא פלינדרום. kבגודל  sתת מחרוזת של 

  הוא הערך המוחזר. 𝑘 -אורך מחרוזת הקלט ו

𝑠 של מחרוזת kבאורך  סיבובהינה  'sהגדרה: מחרוזת  .ד = 𝑥0𝑥1 … 𝑥𝑛−1  אם קיים מספר טבעי𝑘  כך

′𝑠 שמתקיים  = 𝑥(0+𝑘)%𝑛𝑥(1+𝑘)%𝑛 … 𝑥(𝑛−1+𝑘)%𝑛. 

 

היא  'sכך ש  sשל המחרוזת  's כלשהו kבאורך  אם קיים סיבוב פלינדרום מסובבתיקרא  sמחרוזת 

 פלינדרום.

 

היא פלינדרום מסובב, אחרת  sאם  Trueומחזירה  sפונקציה אשר מקבלת מחרוזת )בעמוד הבא( כתבו 

False. 

 

 דוגמאות הרצה:

 

>>> is_rotated_palindrome("adarr") 

True 

>>> is_rotated_palindrome("adarx") 

False 

 

 עבור. הוא אורך מחרוזת הקלט 𝑛כאשר , O(𝑛)סיבוכיות זמן : על הפונקציה לפעול בדרישות הפונקציה

בנוסף, מותר לפונקציה  בשיעור.אשר ראיתם  המשךשמופיעות בשתי הפונקציות ב להשתמש ניתן זה סעיף

  לטעות בסיכוי קטן, אם בחרתם להשתמש במנגנון טביעות האצבע )ורק בגלל השימוש במנגנון זה(.
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def fingerprint(string, basis, r): 

    """ used to computes karp-rabin fingerprint of the pattern 

        and of the first substring in the text 

        employs Horner method (modulo r) """ 

    s = 0 

    for ch in string: 

        s = (s*basis + ord(ch)) % r # Horner 

    return s 

 

def substring_fingerprints(string, m, basis, r): 

    """ return a list of all fingerprints of size m windows in string """ 

    fp_list = [] 

    b_power = pow(basis, m-1, r) 

 

    # compute first fingerprint 

    fp_list.append(fingerprint(string[0:m], basis, r)) 

 

    # compute f_list[s], based on f_list[s-1] 

    for s in range(1,len(string)-m+1): # O(n-m-1), each iteration O(1) 

        next_fingerprint = \ 

                ((fp_list[s-1] - ord(string[s-1])*b_power) * basis \ 

                              + ord(string[s+m-1])) % r 

        fp_list.append(next_fingerprint) 

 

    return fp_list 

def is_rotated_palindrome(s): 

 



5 
 

 נק'( 20) 2אלה ש

 על הישר הממשי. ים המייצגת קטע Intervalבשאלה זו תממשו מחלקה בשם 

,𝑎. עבור ℝ -תזכורת: נסמן את קבוצת הממשיים ב 𝑏 ∈ ℝ : 

 פתוח הקטע ה(𝑎, 𝑏)  הוא הקבוצה{𝑟 ∈ ℝ | 𝑎 < 𝑟 < 𝑏} 

  הקרן(𝑎, 𝑟}היא הקבוצה  (∞ ∈ ℝ | 𝑎 < 𝑟}  והקרן(−∞, 𝑏)  היא הקבוצה{𝑟 ∈ ℝ | 𝑟 < 𝑏}. 

 (−∞,  .ℝהוא כל הישר הממשי  (∞

 סעיף א

. מחלקה המשמשת לייצוג הערכים פלוס אינסוף ומינוס אינסוף, שישמשו אותנו בהמשךחלק מהקוד של להלן 

 . יש להשלים שורה אחת בלבד בשתי מתודות:Infהשלימו את השורות החסרות במחלקה 

class Inf(): 

    def __init__(self): 

        self.minus = False 

 

    def __repr__(self): 

        return ("-" if self.minus==True else "+") + "inf" 

 

    def __neg__(self): #used for negation (-infinity) 

        self.minus = not self.minus 

        return self 

         

    def __lt__(self,other): #"less than", used for < operator 

        assert isinstance(other,(int, float)) 

        return           

     

    def __gt__(self,other): #"greater than", used for > operator 

        assert isinstance(other,(int, float)) 

        return            

        

 להלן דוגמאות לשימוש במחלקה:

>>> Inf() > 0 

True 

>>> Inf() < 0 

False 

>>> 0 < Inf() 

True 

>>> 0 > Inf() 

False 

>>> -Inf() > 0 

False 

>>> -Inf() < 0 

True 
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 סעיף ב

 .Infחובה להשתמש במחלקה . Intervalהשלימו את הקוד החסר במלבנים במחלקה 

  במתודה__init__  מקבלים𝑎, 𝑏 ( מספרייםint  אוfloat ומייצרים את )האינטרוול (𝑎, 𝑏) 

  המתודה__contains__  מופעלת ע"י האופרטורin .מתודה זו מקבלת , כפי שמופיע בדוגמאות בהמשך

 .False, אחרת selfמוכל באינטרוול  pאם  True( ומחזירה floatאו  int) pמספר 

  המתודהopen  מקבלת פרמטרside  )מטיפוס מחרוזת(( המייצג קצה ימני‘R’( או שמאלי )‘L’ו ) מבטלת

 בהתאמה. כלומר: selfשל את החסם הימני / שמאלי 

,𝑎)הקטע  ’R‘עבור  - 𝑏) יהפוך ל- (𝑎, ,∞−)והקרן  (∞ 𝑏) תהפוך ל- (−∞, ∞) 

,𝑎)הקטע  ’L‘עבור  - 𝑏) יהפוך ל- (−∞, 𝑏)  והקרן(𝑎, ,∞−) -תהפוך ל (∞ ∞) 

class Interval(): 

    def __init__(self, a, b): 

 

 

 

 

 

    def __contains__(self, p): #used for 'in' operator 

 

 

 

 

 

 

 

    def open(self, side): 

 

 

 

 

 דוגמאות הרצה:

 

 

 

 

 

 הדפסה פקודה

s = Interval(0,2)  

print(-1 in s) False 

print(1 in s) True 

print(2 in s) False 

s.open('R')  

print(-1 in s) False 

print(1 in s) True 

print(2 in s) True 

print(3 in s) True 
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 גסעיף 

 כלל. Inf, אבל ללא שימוש במחלקה Interval, שמתנהגת בדיוק כמו Interval2מחלקה הכעת נרצה לממש את 

class Interval2(): 

    def __init__(self, a, b): 

 

 

 

 

 

 

    def __contains__(self, p): #used for 'in' operator 

 

 

 

 

 

 

 

    def open(self, side): 
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 נק'( 30) 3שאלה 

 

 .גרף לא מכווןולאחריה ההגדרה של  3, כפי שהופיעה בתרגיל בית גרף מכווןלהלן ההגדרה של 

 

𝐺 גרף מכוון = (𝑉, 𝐸)  הוא אובייקט מתמטי המורכב מקבוצת קודקודים𝑉 = {𝑣0, … , 𝑣𝑛−1} וקבוצת קשתות   

𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉 כל הגרפים בשאלה הם סופיים, כלומר .|𝑉| ∈ ℕ   והקודקודים בהם ממוספרים על ידי המספרים

|𝑉|הטבעיים. כלומר, אם  = 𝑛  אז קבוצת הקודקודים היא𝑉 = {0, 1,2, … , 𝑛 − 1}. 

 

,𝑢בהינתן שני קודקודים  𝑣 ∈ 𝑉  נאמר ש𝑢  שכן של𝑣  אם(𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 ייתכן ש שבגרף מכוון . שימו לב𝑢  שכן של

𝑣 אך ,𝑣  אינו שכן של𝑢. 

,𝑢)גרף שבו כל קשת מופיעה בשני הכיוונים )כלומר, אם הוא  גרף לא מכוון 𝑣)  קשת בגרף אזי גם(𝑣, 𝑢) .) 

 

𝐺מטריצת השכנויות של . כפי שעשינו בתרגיל הביתבשאלה זו נייצג גרף בפייתון על ידי מטריצת שכנויות  = (𝑉, 𝐸) 

𝑛 מסדר  (1 או 0 הם המטריצה ערכי כל, )כלומר 𝐴ה בינארית מטריצ היא × 𝑛 ש כך- 𝐴𝑖,𝑗 = ,𝑖) ם ורק אםא 1 𝑗) ∈ 𝐸. 

. את האיבר 𝑛שאיבריה הן רשימות באורך  𝑛באורך  lstע"י רשימה מקוננת בפייתון את מטריצת השכנויות נייצג 

𝐴𝑖,𝑗 נמקם ב- 𝑙𝑠𝑡[𝑖][𝑗]. 

 ניתן להניח כי אין קשת מקודקוד לעצמו.לאורך השאלה 

 

 .שתי הגדרות נוספות )הראשונה הופיעה בתרגיל הבית(להלן 

 

,0,1חד ערכית ועל מהמספרים -היא פונקציה חד 𝑛)ובעברית: תמורה( באורך  פרמוטציה … , 𝑛 − לעצמם  1

𝑛-ל 0)במילים אחרות, זהו סידור כלשהוא של המספרים בין  − 1 .) 

𝑛לדוגמא, עבור  = . יצוג הפרמוטציה 1-ל 2ואת  2-ל 1, את 0-ל 0אשר שולחת את  𝜋נבחן את הפרמוטציה  3

 כפונקציה הינו:

𝜋(0) = 0, 𝜋(1) = 2, 𝜋(2) = 1 

,0,1המכילה את המספרים  𝑛באורך  𝑙𝑠𝑡באמצעות רשימה  𝜋, נייצג את 𝜋בהינתן פרמוטציה  … , 𝑛 − , באופן 1

𝜋(𝑖)הבא: אם  = 𝑗  אזי𝑙𝑠𝑡[𝑖] = 𝑗.  בדוגמא לעיל, יצוג הפרמוטציה𝜋  [0,2,1]כרשימה הוא . 

 

𝑗אם לכל  ת זוגותיפרמוטציהיא  𝑛 באורך 𝜋פרמוטציה  ∈ {0, … , 𝑛 −  מתקיים אחד מהשניים: {1

  הפרמוטציה משאירה את𝑗  :במקום, כלומר𝜋(𝑗) = 𝑗 

 הפרמוטציה מחליפה בין 𝑗 לבין 𝜋(𝑗) כלומר, אם .𝜋(𝑗) = 𝑖  עבור𝑖  כלשהוא אזי𝜋(𝑖) = 𝑗 

שימו לב: התנאי השני למעשה מכיל בתוכו גם את התנאי הראשון. שני התנאים נתונים מפורשות על מנת להבהיר 

 בפרמוטצית זוגות יכולים להיות איברים שנשארים במקום.כי 

,0]לדוגמא, הפרמוטציה  3, 2,  התחלפו אחד עם השני. 3-ו 1-נשארו במקום ו 2-ו 0-היא פרמוטצית זוגות כיוון ש [1

,1]לעומתה, הפרמוטציה  2, 3, 𝜋(0)-איננה פרמוטצית זוגות כיוון ש [0 = 𝜋(1)אבל  1 = 2. 

  



9 
 

 סעיף א'

𝑛שתקבל כקלט מספר חיובי  רקורסיביתבסעיף זה נממש פונקציה  > ותחזיר אובייקט מטיפוס רשימה שמכיל  0

 .𝑛את פרמוטציות הזוגות באורך 

 :אחת בלבד אפשרותלרשותכם שתי אפשרויות למימוש הפונקציה, יש לבחור 

  במימוש זה נתונה לכם חתימת הפונקציה  –באופן עצמאיpairs_perms  בלבד וניתן לממש את הפתרון

 רקורסיבי(.הפתרון )כל עוד  , כולל שימוש בפונקציות עזר/מעטפתבכל דרך שתרצו

  במימוש זה  –על ידי שימוש בשלדpairs_perms .היא פונקצית מעטפת וחלק מהקוד מומש עבורכם 

 השלמת שלד/  מימוש עצמאיסמנו כאן את אופן המימוש שבחרתם: 

 הערות והנחיות:

  ,על המימוש להיות רקורסיבי.לא משנה באיזה אופן מימוש בחרתם  

  צריכה להופיע בדיוק פעם אחת ברשימה, אבל כל פרמוטציה ברשימת הפלט אינו חשובהפרמוטציות סדר. 

  אם בחרתם לממש את הפתרון על ידי השלמת שלד, עליכם להשלים אותו על ידי מילוי פקודות בשורות

 המסומנות. אין צורך להשתמש בכל השורות הריקות אך אסור להשתמש בשורות נוספות מעבר להן.  

 

 דוגמת הרצה:

>>> pairs_perms(3) 

[[0, 1, 2], [0, 2, 1], [1, 0, 2], [2, 1, 0]] 

 

 . השלד להשלמה נמצא בעמוד הבא.העצמאי יש להשלים בתיבה הבאמימוש 

 

 

def pairs_perms(n): 
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def pairs_perms(n): 

    return pairs_perms_rec([-1 for i in range(n)]) 

def pairs_perms_rec(perm): 

    if _________________________________: 

        return _______________________________ 

    unseen = [i for i in range(len(perm)) if i not in perm] 

    tmp = [] 

    for element in unseen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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 :איזומורפיזם בין גרפיםעבור שני הסעיפים הבאים נגדיר 

,𝐺בהינתן שני גרפים לא מכוונים  𝐻  על𝑛  0,1}קודקודים, … , 𝑛 − היא  𝜋-, נאמר ש𝑛באורך  𝜋ופרמוטציה  {1

,𝐺בין  איזומורפיזם 𝐻  אם מתקיים שלכל זוג קודקודים𝑖, 𝑗 ∈ {0, … , 𝑛 − ,𝑖), הקשת {1 𝑗) נמצאת ב-𝐺  אם"ם

,𝜋(𝑖))הקשת  𝜋(𝑗)) נמצאת ב-𝐻 . 

 

𝜋לדוגמא, ניתן לוודא שהפרמוטציה  =  היא איזומורפיזם בין הגרפים הבאים: [0,2,4,1,3]

 

 

,𝐺נאמר ששני גרפים  𝐻  על𝑛  אם קיימת פרמוטציה )אחת או יותר( שמהווה  איזומורפייםקודקודים הם

,𝐺איזומורפיזם בין  𝐻אם קיימת פרמוטציה )אחת או יותר( שמהווה  איזומורפיים בזוגותשהגרפים  . נאמר

,𝐺איזומורפיזם בין  𝐻 .והיא פרמוטציית זוגות 

 

 סעיף ב'

,𝐺אשר מקבלת כקלט שני גרפים  is_isomorphismממשו את הפונקציה  𝐻  על𝑛  קודקודים ופרמוטציה𝑝𝑒𝑟𝑚 

 .𝐻-ו 𝐺היא איזומורפיזם בין  𝑝𝑒𝑟𝑚אם"ם  𝑇𝑟𝑢𝑒ומחזירה  𝑛באורך 

 

  

def is_isomorphism(G, H, perm): 
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 סעיף ג'

,𝐺אשר מקבלת כקלט שני גרפים  isomorphic_in_pairsממשו את הפונקציה  𝐻  על𝑛  קודקודים ומחזירה𝑇𝑟𝑢𝑒 

 .בזוגות הם איזומורפיים 𝐻-ו 𝐺אם"ם 

 

 

 סעיף ד'

ומחזירה רשימה  uוקודקוד  G. פונקציה זו מקבלת גרף מכוון neighbors_of_vertexפונקציה בשם  הכתב מיכל

פונקציה , הu הם שכנים של הקודקוד 3-ו 7, 2בסדר עולה )למשל, אם קודקודים  uהמכילה את כל השכנים של 

,2]תחזיר את הרשימה  3, 7].) 

. vוקודקוד  u, קודקוד Gשמקבלת שלושה קלטים: גרף מכוון  connected_bug(G,u,v)את הפונקציה  נעם הוסיף

 . vלקודקוד  uאם ורק אם קיים בגרף מסלול )מכוון( מקודקוד  Trueהפונקציה אמורה להחזיר 

,𝑥0)הוא סדרת קשתות  𝑣-ל 𝑢-נזכיר כי מסלול מ 𝑥1), (𝑥1, 𝑥2), (𝑥2, 𝑥3), … , (𝑥𝑡−1, 𝑥𝑡) כך ש- 𝑥0 = 𝑢 ,𝑥𝑡 = 𝑣 

0ולכל  ≤ 𝑖 < 𝑡 קשת ה(𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) .נמצאת בגרף 

 :נעםלהלן המימוש של  בו על כך שהמימוש שגוי. פהומיד נז נעםאת הקוד של  נהבח מיכל

def connected_bug(G, u, v): 

    if u == v: 

     return True 

    else: 

    for nbr in neighbors_of_vertex(G, u): 

    if connected_bug(G, nbr, v): 

    return True 

        return False 

 

def isomorphic_in_pairs(G, H): 
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,𝑢תנו דוגמא למטריצות שכנויות ושני קודקודים , וconnected_bugהסבירו בקצרה מה הבעיה במתודה  𝑣  עבורם

 הקוד הנ"ל לא יפעל בצורה תקינה. המטריצה צריכה להיות קטנה ככל האפשר )כלומר, מספר קודקודים מינימלי(. 
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 נק'( 20) 4שאלה 

 שאלה זו עוסקת בקוד האפמן. 

 פמן שיתקבל מהקורפוס הבא:אה קודפמן ואת אה עץאת  וגיהצ .א

corpus = 20*'a' + 5*'b' + 4*'c' + 3*'d' + 3*'e' 

 ”text = “baceeבקוד זה בכדי לקודד את הטקסט הבא:     והשתמש

 

כ:  B, את זו של APבקורפוס כ:  A. נסמן את השכיחות של D-, וA ,B ,Cנתון קורפוס המורכב מהתווים  .ב

BP :וכן הלאה. נניח גם כי ,AP ≤ BP ≤ CP ≤ DP  .תנאי הכרחי ומספיק לגבי ערכי  רשמוAP ,BP ,CP ,DP  

 ביטים לכל תו. אותו מספר של שיבטיח כי קוד האפמן שמבוסס על קורפוס זה יקצה 
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האם יתכן שנוצרו דרך האלגוריתם לקוד האפמן שלמדנו  נועבור כל אחד משלושת הקודים הבאים, ציי .ג

בקצרה, מדוע הקוד לא  ורידוגמא לקורפוס שיכול היה להפיק קוד זה. אם לא, הסב תנובכיתה. אם כן, 

 ווצר ע"י קוד האפמן.ייכול היה לה

 

(I) 'a': '1', 'b': '01', 'c': '011', 'd': '010', 'e': '0101' 

 

 

 

 

(II) 'a': '000', 'b': '10', 'c': '11', 'd': '001', 'e': '01' 

 

 

 

 

(III) 'a': '010', 'b': '011', 'c': '10', 'd': '11' 

 

 

 

 

פמן שנבנה על פי אאם ישתמשו בקוד ה textה יהיה אורך הקידוד בביטים של המחרוזת במשתנה מ .ד

  את אורך הקידוד. ןוכיצד חישבתכיצד יראה העץ  וריהסב ?corpusהקורפוס במשתנה 

lst_c = [chr(ord("a")+i) for i in range(16)] 

corpus = "".join(lst_c) 

text = corpus 

 

 

 

 

 

 

 

 

אם ישתמשו בקוד האפמן שנבנה על פי  textמה יהיה אורך הקידוד בביטים של המחרוזת במשתנה  .ה

 אורך הקידוד. את םכיצד יראה העץ וכיצד חישבת וריהסב ?corpusהקורפוס במשתנה 

lst_c = [chr(ord("a")+i)*2**i for i in range(16)] 

corpus = "".join(lst_c) 

lst_t = [chr(ord("a")+i) for i in range(16)] 

text = "".join(lst_t) 
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 למקרה הצורך דף נוסף

 

 


