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 3102חורף , מבוא מורחב למדעי המחשב

 
 22:22שעה ב 2112בינואר  12ד עלהגשה   – שאלת בונוס – 6תרגיל בית 

 
 .עקבו אחר הוראות ההגשה של כל סעיף. התרגיל הינו תרגיל בונוס ואופן ההגשה שונה מהרגיל :שימו לב

בזכות נקודות הבונוס תוכלו . 6' נקודות לציון של תרגיל בית מס 04תרגיל הבונוס יכול להקנות לכל היותר 

ישוקלל הציון הזה יחד עם שאר תרגילי , לצורך חישוב הציון בקורס. 044-לקבל בתרגיל הבית ציון גבוה מ

 !ית בקורסעבור תרגילי הב 044-כך שיתכן מצב בו תלמיד יקבל ממוצע גבוה מ, הבית

וצות עשויה להוות יתרון לא עבודה בקב. הבונוס הינו תחרותי ויש חשיבות למועד ההגשהשל תרגיל ' סעיף ב

אבל את הקוד יש , מותר להיעזר בחברים לצורך דיון באופן הפתרון. הקפידו על הוגנות ועיבדו לבד .הוגן

 .לכתוב לגמרי לבד

 

כדי לשמור על סודיות הבחינה . שאף תלמיד לא יוכל לפתורסגל הקורס זומם לכתוב בחינה קשה ונוראית 

, תשם יוכלו להגות בשאלות בלתי פתירו, החליט סגל הקורס על מקומות מפגש סודיים ברחבי הקמפוס

התמונות המתעדות  מקומות המפגש הוחלט לגרוס את כדי להגן על. תלמידיםהרחק מעינם המשגחת של ה

 .כל זכר את המקומות הסודיים ולהשמיד מהן

כל שנותר לעשות . המחזור לפיקסלים בבניין שרייבר ים אסף את גזרי התמונות מפחהאמיצאחד התלמידים 

. ולעצור את סגל הקורס מביצוע תוכניתם הזדונית לאתר את מקומות המפגש, הוא לשחזר את התמונות

כך שאין עמודת , סת פלאהתמונות נגרסו באחת מהמכונות העתיקות בבניין שרייבר ולא במגר, לרוע המזל

 ?כיצד יוכלו התלמידים לשחזר את התמונות. פיקסלים משותפת בין כל שתי רצועות סמוכות

 

גזורות , תמונות של מקומות המפגש הסודיים 52ובו  HW6_bonus.zipבאתר הקורס תמצאו קובץ 

הרצועות נתונות . Xמכילה את הרצועות של תמונה  Xכאשר תיקייה , תיקיות 52הקובץ מכיל . לרצועות

 .ומספור הרצועות אקראי bitmapבפורמט 

 

 (נקודות בונוס 21) סעיף א

 :הגישו שתי פונקציות(. הפעם בלי עמודת פיקסלים משותפת)התמונות הגרוסות כתבו קוד לשחזור 

0. findOrder(dirName) – מקבלת שם של תיקייה המכילה את קבצי הרצועות של תמונה יחידה .

הפונקציה מחזירה רשימת אינדקסים המייצגת את הסדר הנכון שבו יש להדביק את הרצועות על 

 .מנת לקבל את התמונה המקורית

5. reconstruct(dirName,order) –  מקבלת שם של תיקייה המכילה את קבצי הרצועות של תמונה

 Matrixהפונקציה מחזירה אובייקט . findOrderי "ת רשימת האינדקסים המוחזרת עיחידה וא

 (.dirName שהרצועות שלה נמצאות בתיקייה)שמכיל את התמונה המשוחזרת 

 

 py.123456789יחיד בשם  pyעליכם להגיש קובץ  (.moodle)סעיף זה יש להגיש דרך המודל את הקוד ל

 0הקוד שתגישו ישמש כדי לנסות ולשחזר . 123456789כאשר תעודת הזהות שלכם מחליפה את המחרוזת 

 .'נק 2-כל תמונה שתשוחזר באיכות סבירה תזכה אתכם ב. תמונות מתוך האוסף

 

  



 2מתוך  2עמוד 

 (נקודות בונוס 21)סעיף ב 

ת הדואר שלחו לתיב, אם זיהיתם מקום מפגש כלשהו. זהו את מקומות המפגש הסודיים בקמפוס

taucs1001py@gmail.com את הפרטים הבאים: 

-תעודת הזהות שלכם ו' יוחלף במס 057026321כאשר   ”Image X, 123456789“  מייל שכותרתו .0

X הינו מספר התמונה שזיהיתם. 

. Xבאמצעותה ניתן לשחזר את התמונה , רשימת האינדקסים שמכתיבה את סדר הרצועות הנכון .5

שתכתבו תצליח לשחזר את סדר  findOrderראוי לציין שמלאכת השחזור קשה ויתכן שהפונקציה 

מותר בהחלט לתקן את רשימת האינדקסים באופן ידני או לכתוב קוד . הרצועות רק באופן חלקי

 .findOrder-נוסף שיסייע ל

 ".שרת בניין, אתר הסעדה"למשל , את הניחוש שלכם למקום המפגש בו צולמה התמונה .7

 .Xיחיד שיכיל את כל הקוד בו עשיתם שימוש על מנת לשחזר את התמונה  pyקובץ  .0

 .הסבר מילולי קצר שמסביר כיצד הקוד פועל .2

 

רק התלמיד הראשון שינחש נכונה את , עבור תמונה מסוימת! הינה תחרותית' גשה של סעיף בהה

אם יגישו ניחוש נכון עבור אותה , מצומצם או מספר תלמידים) זכה לבונוסהמיקום בו צולמה התמונה י

הטבלה . התמונות שמיקומן פוענחשום של מכילה ריהקורס נמצאת טבלה שבאתר  .(תמונה בזמנים סמוכים

תלמיד שזכה  .לזכות בבונוס פעם אחת בלבד כל תלמיד יכול. תתעדכן בכל פעם שאחת התמונות פוענחה

 .ניחושים נוספיםבבונוס עבור תמונה מסוימת מנוע מלהגיש 

 

 .22:22-מתחיל ונגמר ביום . תלמיד רשאי להגיש ניחוש אחד ביוםכל 


