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6 תרגיל

בינואר 31 עד להגשה

בצדקתה. התומך מקוצר1 (log) תמליל בלוויית תשובתכם את והגישו באינטרפרטר שימוש ע"י פיתרו 6ב' ,4 ,2 ,1 שאלות את

אותו. גם כמובן הדפיסו נפרד, בקובץ קוד כתבתם אם •

בכתב. הגישו 3 שאלה את
הבאה: בצורה להגיש יש ו-6א' 5 שאלות את

בהערה רישמו הקובץ בתחילת שאלה). לכל נפרד (קובץ המתאימה לשאלה כתשובה moodle למערכת העלו עצמו הקוד את •
שניהם. פרטי ובו משתמש) מאיזה משנה (לא אחד קובץ רק יעלו יחדיו המגישים תלמידים זוג שלכם. ת.ז. ומספר שמכם את

שורות למספרי או למשתנים להתייחס ואפשר הקוד, את להדפיס צורך אין שכתבתם. הקוד אודות מילולי הסבר בכתב הגישו •
נפרד. הסבר בעצמו לכתוב אחד כל על בזוג, הגשתם אם גם המסך. על אצלכם פתוח הקוד כאילו

הצליח בעזרתכם לעצמו. ומגחך שונים מקומות מצלם תל־אביב, אוניברסיטת ברחבי הרשע צפניה נצפה האחרון בשבוע .1
להטמין שהספיק חשש ויש חבלה, חומרי מגוון נמצאו שולחנו על הרשע. צפניה של הסודי למחבואו להיכנס האינטרפול
שלא כך גריסה, לאחר תמונות, שיירי נמצאו שלו האשפה ובפח מצלמתו עם להימלט הספיק צפניה הקמפוס. ברחבי פצצות

הממולכדים. המיקומים את לזהות ניתן
וברוחב 1000 בגובה לרצועות נחתכת התמונה פיקסלים. 1000× 1000 במקור היא תמונה כל כך: עובדת צפניה של המגרסה

מעורבבות. התמונה פיסות משתנה.

מכיליון. האוניברסיטה את ולהציל התמונות את לשחזר למז"פ עיזרו החקירה. תוצרי את למצוא תוכלו הקורס באתר (א)
שלכם; האלגוריתם פועל כיצד במפורט הסבירו מאחוריו. והרעיונות האלגוריתם תכנון על דגש שמים אנו זו בשאלה
ניתנים גדולים חלקים מושלמת? תמונה – השחזור מדויק כמה תמונה? כל שיחזור לקח זמן (כמה ביצועיו את ציינו
ויזואליים (מאפיינים הקלט של בפרמטרים כתלות הריצה זמן ואת השחזור טיב את אפיינו מוחלט?); כשלון לזיהוי?

(... רצועות, מספר רוחב, אורך, המקורית, התמונה של כלשהם
בתמונות.2 המצולמים המקומות את זהו בונוס: (ב)

הבא: באופן לינאריים קודים יצרו לינארי. מרחב מהוות הקוד מילות אם לינארי נקרא שגיאות לתיקון קוד .2

.X =
{
x1, x2, . . . , xk

}
⊂ {0, 1}n – כ"א n באורך אקראיים בינאריים וקטורים k בחרו •

.S = span (X) המרחב את יצרו •
.d = min {|x| : x ∈ S, x 6= 0} אומר הווה ,S \ ב-{0} המינימלי Hamming משקל שהוא ,d הקוד מרחק את חשבו •

לחסמים השוו להשיג. שהצלחתם המירבי המרחק את וציינו פעמים 10 הניסוי על חיזרו n, k הפרמטרים של ערך לכל
שלמדתם. התיאורטיים

.n = 7, k = 3 (א)
.n = 16, k = 5 (ב)
.n = 22, k = 10 (ג)

האינטרפרטר. תשובות ואת ההכרחיות הפקודות את שמכיל תמליל רק אלא והבדיקות הנסיונות כל עם ה"טיוטא" את תגישו אל 1כלומר:
הקורס. באתר בפורום הודעה ראו לפרטים, המקום. את לזהות הראשון/ה לסטודנט/ית יינתן תמונה לכל 2הבונוס



הבנייה משלבי אחד כל הסבירו .2 בעומק מאוזן Huffman עץ מתקבל עבורו Σ = {A,C,G, T} הא"ב מעל טקסט מיצאו .3
הקוד). בניית עץ, בניית איחוד, של איטרציות 3 (ספירה,

המחרוזת פריסת לשם הקידוד את להעביר צורך יש ידועה, לא מהתפלגות טקסט על Huffman בקידוד כשמשתמשים .4
מספרים ארוך טקסט עבור אבל – התווים מופעי מספרי את להעביר אפשר עצמו, Huffman עץ את להעביר במקום הדחוסה.

גדולים. להיות עשויים אלו
על הצביע רני .(13 לשלוח 10000 (במקום החזקה את רק ולשלוח ,2 של לחזקות המספרים את למעלה" "לעגל הציע בני
המתקבלת הדחיסה כמה עד תוהים ושניהם המקורי, Huffman מעץ שונה הוא אלו מספרים עבור המתקבל Huffman שעץ כך

האופטימלי. Huffman בעץ שמשתמשת מזו יותר בזבזנית
השתמשתם, טקסט באיזה ציינו גוטנברג). בפרויקט מהספרים אחד (למשל, ארוך טקסט בקובץ שימוש ע"י הנושא את חיקרו

המוצעת. הדחיסה לאחר אורכו ומה האופטימלית הדחיסה לאחר אורכו מה בלבד), ascii (תווי המקורי אורכו מה

ופתור. שחור חידות לפתרון תכנית להלן .5
row_hints , col_hints = read_nin(’file.nin’)
result = solve_nin(row_hints , col_hints)
result.display ()

כדלקמן. הוא הקובץ פורמט החידה. תיאור את .nin מקובץ שקוראת read_nin בשם פונקציה כתבו

;h וגובהה w התמונה רוחב מספרים: זוג הראשונה בשורה •
בקובץ); שורות h (סה"כ בה הרצפים אורכי אופקית: שורה לכל •

בקובץ). שורות w (סה"כ בה הרצפים אורכי אנכי: טור לכל •

לבן=255). שחור=0, (בקידוד הפתרון ובה מטריצה ומחזירה החידה תיאור את שמקבלת solve_nin בשם פונקציה כתבו
בודד/ת. משורה/טור מידע למיצוי בתירגול שראינו בקוד להשתמש כדאי

לשורה המתייחסות פעולות ע"י רק מידע להסיק ניתן שלא במקרה ניחוש לבצע שתוכל כך התכנית את הרחיבו :#1 בונוס
הקורס? באתר החידות כל את לפתור מצליחים אתם האם בודדת.

מעניין. חידה תיאור עם .nin קובץ הגישו :#2 בונוס

מחרוזות. זוג בין האופטימלית ההתאמה את דינמי תכנות באמצעות לחשב כיצד ראינו בהרצאה .6

עצמה. האופטימלית ההתאמה את שיחשב כך האופטימלית, ההתאמה ערך את רק שמחשב מהכיתה, הקוד את הרחיבו (א)
כולן). את (לא לבחירתכם שונות שתיים החזירו אחת, אופטימלית מהתאמה יותר יש אם

עבור: ההתאמה ערך את גם וציינו מהשיעור הפשוטה המרחק לפונקצית ביחס זוג) (או אופטימלית התאמה מצאו (ב)
.Jabberwocky והטקסט gyre unt gamble הקצרה התבנית •

ו- http://www.uniprot.org/uniprot/P0CG48.fasta ובעכבר: באדם יוביקטין, החלבון של סדרות שתי •
לפירוק המיועדים חלבונים מסמן יוביקטין החלבון .http://www.uniprot.org/uniprot/P0CG49.fasta

נובל. בפרס מהטכניון צ'חנובר ופרופ' הרשקו פרופ' זכו זה בנושא עבודתם על בתא.
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