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 02::5שעה ב ינביו 02 להגשה עד - (!אחרון) 7תרגיל בית מספר 

 

  .נקודות 120הוא  האפשרי בתרגילהציון המקסימלי , כדי לעודד אתכם להגיש תרגיל זה

 (.100 -יעוגל למטה לולא )ישוקלל כפי שהוא  100ציון מעל , בחישוב ממוצע תרגילי הבית
 
 

חריגה . assignmentsתחת התיקיה , המופיעות באתר הקורסהעבודה וההגשה קיראו בעיון את הנחיות 
 .פסילת התרגיל/ מההנחיות תגרור ירידת ציון 

 
 :הנחיות ספציפיות לתרגיל זה

  יש לממש בקובץ השלד  3 -ו 1 ותשאללתשובות(skeleton.py )לקובץ האין לצרף . המצורף לתרגיל זה-py 
 ,הז שלכם לפני ההגש"לא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת .את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות

 . pyאך להשאיר את הסיומת 
 

כדי לוודא נכונות  הזבקוד היעזרו . כמה מקרים פשוטיםקוד שמבצע בדיקות של שימו לב שבקובץ השלד יש 
על , כמובן. פתרונות שלא עובדים נכון במקרים פשוטים אלו לא יתקבלו. הפלטים שלכם עבור אותם מקרים

 אסור לשנות את כותרות הפונקציות .ולא רק למקרים שבדוגמאות, לכל קלט תקיןהקוד שלכם להיות נכון 
 .או להוסיף ארגומנטים חדשים

 
 בקובץ כל שאר השאלות יוגשו תשובות לdoc ,docx  אוpdf יחיד. 
 
 הקבצים שיש  012345678ז שלו הוא "עבור סטודנט שמספר ת. כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה

 .py.012345678 -ו( pdf.או  doc. או) docx.012345678להגיש הם 
 
 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. 

 
 מטרת הגבלת אורך התשובה היא כפולה. כנדרש בשאלה, ותוברור ותקולעתנו תשובות , במסמך התשובות: 

 .על מנת שנוכל לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סביר .1

ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא , להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעילכדי להרגיל אתכם  .2
  .זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. עודף בלתי הכרחי מצד שני
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 1שאלה 
 . בשאלה זו תכתבו תכנית שדוחסת פקסים

הדחיסה בה נעסוק (. שחור ולבן)פקס הינו סריקה של מסמך או מכתב שמכיל בעיקר טקסט בשני צבעים 
 .Group 3או   T.4היא גרסא פשוטה יותר של דחיסת הפקסים הישנה בשם

בעזרת מחלקת  כאשר טוענים את הפקס לפייתון. BMPהפקס הלא דחוס נשמר בקובץ תמונה בפורמט 
Image  שלPIL אנו נעסוק בפקסים בשני גוונים בלבד . י מטריצה של פיקסלים"ניתן לקבל ייצוג של הפקס ע

 .עבור שחור 0-עבור לבן ו 222 –י שני מספרים "הפיקסלים מקודדים ע, ('mode='1 –שחור ולבן )
 

  'סעיף א
קידוד זה מחליף כל רצף של . RLEאו בקיצור  Run Length Encodingהשלב הראשון של הדחיסה הוא 

ביט מקודד לרצף של  32רצף של ביטים באורך , למשל. במספר המציין את אורך הרצף" צבע"ביטים באותו 
 :באופן הבא מספרים

00011111111110000000111111111100 
3 10 7 10 2 

 
הקלט . rle_decoding-ו rle_encodingבעזרת הפונקציות  RLEבסעיף זה תממשו פונקציה לקידוד בשיטת 

הקלט . והפלט הוא רשימה של רשימות של מספרים שלמים Imageיקט יהוא אוב rle_encodingלפונקצית 
 width)של גודל התמונה  tuple-הוא רשימה של רשימות של מספרים שלמים ו rle_decodingלפונקציה 

height ) והפלט הוא אובייקטImage חדש בעל אותו גודל ובשני גוונים (mode='1' .) 
 :שימו לב

 וסוף שורה הוא תמיד סוף רצף, כל שורה במטריצה מקודדת לרשימה נפרדת. 
 לכן אם היא מתחילה ברצף שחור נתחיל את שורת הקוד , אנו מניחים שכל שורה מתחילה בצבע לבן

 .0-ב

 הקפידו לא לשכוח לקודד גם את הרצף האחרון. 

  אם התמונה שניתנה לפונקציהrle_encoding  אינה בעלת שני גוונים(ה-mode 1'-שלה שונה מ' )
 .convertאזי יש לבצע המרה לשני גוונים בעזרת המתודה 

  הפונקציהcompare_images  משווה בין שני אובייקטים מסוגImage  ומחזירהTrue  רק אם הם
 .אין צורך לממש אותההפונקציה נתונה לכם ו. מייצגים את אותה תמונה

 
 :דוגמאת הרצה

>>> img1 = Image.open('tel-aviv.bmp') 
>>> rle_img = rle_encoding(img1) 

>>> img2 = rle_decoding(rle_img, img1.size) 

>>> compare_images(img1, img2) 

True 

 
 'סעיף ב

יש (. Huffman)לרצף ביטים בעזרת קידוד האפמן  RLE-השלב השני של הדחיסה הוא לקודד את רשימות ה
 :הפונקציות הבאותלממש את 

 make_corpus(images) –  הפונקציה מקבלת רשימה של אובייקטים מסוגImage , מקודדת אותן
ואז מייצרת רשימה אחת ובה כל המספרים שמופיעים בכל אחת מתת , rle_encodingבעזרת 

 . הפלט הוא רשימת המספרים הללו. בסדר כלשהו, הרשימות של כל אחת מהתמונות המקודדות
 symbol_count(data) – כמו זו שמוחזרת מהפונקציה , הפונקציה מקבלת רשימה של מספרים

make_corpus ,( אך לא חובה)ניתן . ומחזירה מילון שכיחויות של המספרים ברשימת הקלט
 . collections.Counterלהשתמש במחלקה 

 make_huffman_tree(counter) – הפונקציה מקבלת מילון שכיחויות ומחזירה עץ האפמן. 
אלא מספרים  תוויםבכך שבעלים שלו אין שונה עץ האך , בכיתה לזו שנלמדה דומהפונקציה ה
גם ו, העלים חייבים להיות מסודרים משמאל לימין בסדר עולה של המספרים בהם ,בנוסף .(שלמים)

 .המספרים בתוך כל צומת פנימי חייבים להיות מסודרים בסדר עולה
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 :נתונות לכם ואין צורך לממש אותן ,שמשלימות את התהליך ,הבאותהפונקציות 

 build_codebook(tree, prefix='') –  הפונקציה מקבלת עץ האפמן ובונה ממנו מילון קידוד בצורה
 .שראיתם בכיתה build_decoding_dictפועלת בדיוק כמו פונקציה ה .רקורסיבית

 build_decodebook(codebook) – הפונקציה מקבלת מילון קידוד ובונה ממנו את המילון ההפוך\ 
 .שראיתם בכיתה build_decoding_dictופועלת כמו 

 huffman_code -  הפונקציה מקבלתcorpus ,ומחזירה , ל מספרים שלמיםכלומר רשימה שtuple 
בו האיבר הראשון הוא מילון שמקודד מספרים שלמים למחרוזות ביטים ואיבר השני הוא המילון 

 .ההפוך שמקודד מחרוזות ביטים למספרים שלמים

  הפונקציותcompress(rle_img, codebook) ו-decompress(bits, decodebook).  הפונקציות
לרצף ביטים   RLEדומות לאלו שהודגמו בשיעור ובתרגול והן דוחסות ופורסות מתמונה בקידוד 

 .ובחזרה

 הפונקציה  :שימו לבdecompress  מחזירה רשימה של מספרים שלמים ולא רשימה של רשימות של
 פונקציהבנוסף לממש  עליכם rle_decodingכדי להשלים את הפריסה בעזרת . מספרים שלמים

הפונקציה מקבלת רשימה של מספרים שמקודדים את . segment_rows(rle_list, size)בשם 
בו האיבר הראשון הוא הגובה  tuple -כ) ואת גודל התמונה, אורכם של רצפי הפקסים בתמונה

הפונקציה צריכה לחתוך את רשימת המספרים בהתאם לגודל התמונה ולהחזיר . (והשני הוא הרוחב
 . כך שכל תת רשימה מייצגת שורה אחת בתמונה, רשימה של רשימות של מספרים

 
 :דוגמת הרצה

>>> img1 = Image.open('tel-aviv.bmp') 
>>> rle_img = rle_encoding(img1) 

>>> corpus = make_corpus([img1]) 

>>> corpus 

[819, 819, 819, 819, … 28, 10, 38, 9, 13, … ] 

>>> codebook, decodebook = huffman_code(corpus( 
>>> codebook 

{1: '00011110', 2: '01000010', 3: '01000011', 4: '01001011', …. } 

>>> compressed = compress(rle_img, codebook( 
>>> print(compressed[:150]) 

1110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011

11011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101… 

 
 

 'גסעיף 
ובה רק שני ( str)מקבלת מחרוזת אשר  bitstring_to_file(bitstring, filename)לכם הפונקציה נתונה 

מחרוזת הביטים למידע הפונקציה ממירה את . (מחרוזתכ)ושם של קובץ , "1"-ו" 0", תווים אפשריים
  .בינארי ושומרת אותו לקובץ

 :דוגמת הרצה
>>> bitstring_to_file(compressed, 'tel-aviv.t4') 

 
בסעיף זה נטען קובץ בינארי ונמיר אותו למחרוזת של ביטים בעזרת הפונקציה 

file_to_bitstring(filename) .ואז, ץהפונקציה מקבלת שם של קוב: 
  פותחת את הקובץ בעזרתopen . יש לתת את המחרוזת"rb" כארגומנט שני ל-open  כדי לפתוח את

 .הקובץ כקובץ בינארי ולא טקסטואלי
  יש לקרוא מהקובץ הפתוח את כל המידע בעזרת המתודהread. 

 יש לקרוא על הערך המוחזר מ- read  למתודהdecode("utf-8") .נו לאחר פעולה זו תהיה בידי
 .מחרוזת

 כעת יש לעבור על תווי המחרוזת ולהמיר אותם ל-int  בעזרת הפונקציהord. 

  יש להמיר את המספרים למחרוזת בינארית בעזרתbin ,מה מחזירה הפונקציה  –שימו לב . למשל
bin ? 1"-ו" 0"שמורכבת רק מהתוים  8יש לוודא שכל מספר הופך למחרוזת באורך." 

 רוזות שקיבלנו מכעת ניתן לחבר את כל המח-bin לקבל מחרוזת ביטים אחת ארוכה על מנת. 
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 :דוגמת הרצה
>>> compressed = file_to_bitstring('tel-aviv.t4') 
 

 'דסעיף 
 .כעת תשתמשו בקוד שכתבתם בסעיפים הקודמים

  עליכם לפתוח את הקבציםfax1.bmp ו-fax2.bmp ולהשתמש בהם כ-corpus  ליצירת קידוד
 .האפמן

  כעת פתחו את הקובץfax3.t4 הפקס נדחס כפי . המכיל פקס דחוס ופרסו את דחיסת הפקס
-ו fax1.bmpקוד האפמן בו נעשה שימוש נבנה על סמך . והאפמן RLEשהוסבר למעלה בקידוד 

fax2.bmp כ-corpus. 

 שמרו את התוצאה כ-fax3.bmp. 

  כעת צרוcorpus  חדש משלושת הפקסים– fax1.bmp, fax2.bmp, fax3.bmp –  ודחסו את
 .חדש זה corpusשלושתם בעזרת קוד האפמן מבוסס על 

  שמרו את הפקסים הדחוסים לקבציםfax1.t4, fax2.t4, my_fax3.t4 . שימו לב כי אתfax3  יש
עליכם הגיש את כל הקבצים . לשמור לקובץ עם שם שונה על מנת לא לדרוס את הקובץ הקיים

 .fax3.bmp, fax1.t4, fax2.t4, my_fax3.t4 -שיצרתם 

  האם מקבלים יחס דחיסה טוב יותר עבורfax3 עם ה-corpus  שכולל אתfax3 או מה-corpus 
 ?שאינו כולל אותו

 
 
 
 

 0שאלה 
 

 סעיף א

משום  1,2מתעלמים מחזרות באורך ) 3דוחסים חזרות באורך לפחות  Lempel-Zivבאלגוריתם , כזכור

 .L=3אז , את אורך החזרה המינימלי שהאלגוריתם דוחס L-אם נסמן ב(. אינה משתלמת ןשדחיסת

רשמו את , אם לדעתכם כן? L=3תהיה יעילה יותר מאשר עם  L=4האם תיתכן מחרוזת שדחיסתה עם 

 .הסבירו מדוע, אם לדעתכם לא. L=4ועבור  L=3עבור , של הדחיסה *המחרוזת ואת ייצוג הביניים

 [a’,’b’,’c’,(3,3),’d’,’e’,(2,4)‘]הוא  ’abcabcdedede‘המחרוזת  ייצוג הביניים של :דוגמא לייצוג ביניים* 

 

 סעיף ב

 n-1להיות  Lempel-Zivמאפשרים לאורך החזרה המקסימלי באלגוריתם , nנניח שעבור טקסט באורך 

שאר פרטי האלגוריתם ללא (. בהרצאהכפי שמופיע בערכי ברירת המחדל של האלגוריתם שהוצג  31במקום )

 .nבאורך  ’…01010101‘ם לדחוס באופן זה את המחרוזת רוצי. שינוי

 מספרחלקי ביטים במחרוזת הדחוסה ה מספר)=מהו יחס הדחיסה ? כיצד נראה ייצוג הביניים של הדחיסה

 (…)Oשל  במונחים תנו תשובה בסדר גודל? n -כתלות ב( מחרוזת ללא דחיסהבהביטים 

 .הבונוס יינתן רק לתשובה מדויקת לחלוטין .רישמו את הביטוי המדויק ליחס הדחיסה: בונוס
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 סעיף ג

 : באלגוריתם יםהבא יםהשינוישני מכניסים את , 'בנוסף לשינוי שתואר בסעיף בכי , נניח

החזרה לא תוכל לעבור את , במילים אחרות. אין אפשרות לחפיפה בין סגמנטים חוזרים -

יהיה  ’abcabcabc‘ייצוג הביניים של המחרוזת , למשל. הנקודה הנוכחית בטקסט

[‘a’,’b’,’c’,(3,3),(3,3)] ייצוג הביניים באלגוריתם הרגיל  במקום- [‘a’,’b’,’c’,(3,6)]. 

כפי שמופיע בערכי ברירת המחדל של האלגוריתם  4004במקום ) n-1 -יוגבל לגודל החלון  -

  .(שהוצג בהרצאה

? n -מהו יחס הדחיסה כתלות ב? nבאורך  ’…01010101‘כיצד יראה כעת ייצוג הביניים של המחרוזת 

 .הסבירו את תשובתכם(. (…)O)ותנו תשובה בסדר גודל , 2הוא חזקה שלמה של  nהניחו לשם פשטות כי 

 

 סעיף ד

i.  לפניכם מוצג קוד עבור הפונקציהgenString(n)  שמייצרת מחרוזת באורךn  מתוך התפלגות ידועה

 (.בקוד freqי המחרוזת "הנתונה ע)של שכיחות אותיות 

def genString(n): 

    freq = 'a'*25+'bcdefghijklmnopqrstuvwxyz' 

    randLetters = [random.choice(freq) for i in range(n)] 

    return ''.join(randLetters) 

 

איזו דחיסה צפויה לתת יחס דחיסה . s=genString(100000)י "הינה מחרוזת המיוצרת ע s-נניח ש

 .את תשובתכםהסבירו ? Lempel-Zivאו  Huffmanקידוד ? sטוב יותר עבור 

כלומר הקידוד יבנה , textוהן בתור  corpusהן בתור  s-כאן ישתמש ב Huffmanקידוד  :הבהרה

 .עצמה sבהתאם לשכיחות האותיות במחרוזת 

ii.  נחליף את המחרוזתfreq במחרוזת הבאה: 

 freq = 'a'*2500+'bcdefghijklmnopqrstuvwxyz' 

 .הסבירו? האם תשובתכם תשתנה 

 

 2שאלה 
 

כאשר המקטעים זרים ומכסים את , של פיקסלים( סגמנטים)של תמונה היא חלוקתה למקטעים  ציהסגמנט

היא לפשט את הייצוג  הסגמנטציהמטרת . כ תכונות משותפות"לפיקסלים באותו סגמנט יש בד. כל התמונה

כגון מציאת )לצרכים שונים  על עיבוד התמונהכדי להקל , של התמונה לאוסף של אובייקטים בעלי משמעות

 (.'ספירת עצמים וכו, גבולות של אובייקטים בתמונה

אחת השיטות . שחור ולבן –וני אפור מחלקת אותה לשני מקטעים של תמונת ג בינאריתסגמנטציה 

, מסוים( threshold)מחליטים על סף  :Thresholding -הפשוטות לביצוע סגמנטציה בינארית היא שיטת ה

 (.0)בעוד שכל יתר הפיקסלים הופכים לשחור , (222)סף הופך ללבן או שווה לל בעל ערך גבוה וכל פיקס

 

 



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 3102אביב , מבוא מורחב למדעי המחשב

 CC BY-NC-SA 3.0  6 מתוך 4' עמ
 

 סעיף א

, (שמימשנו בקורס Matrixאובייקט מהמחלקה ) imהמקבלת מטריצה  segment(im, th)ממשו פונקציה 
 .thעם הסף  imעל  thresholdingשהיא תוצאה ביצוע , ומחזירה מטריצה חדשה, th<256≥0וערך סף 

 
 

 :th=129להלן תמונה ומימינה תוצאה הסגמנטציה שלה עם , לדוגמה
 
 

    
 
 
 

 סעיף ב

מיצאו סף שנראה . עם ערכי סף שונים, *המצורפת לתרגיל באתר image.jpg לתמונה Thresholdingבצעו 
 .צלחוונמקו מדוע לדעתכם הוא מ, ציינו מהו, לכם מוצלח
עם הסף שבחרתם : העתקים של התמונה לאחר סגמנטציה doc/docx/pdf 3 -לקובץ הצרפו , בתור נימוק

 . 20 -ועם סף נמוך ממנו ב, 20 -עם סף גבוה ממנו ב, כמוצלח
 
שניתן  bitmap.מהתרגולים על מנת להמיר את התמונה לפורמט  image2bitmapבפונקציה השתמשו  *

 .Matrixשל המחלקה  loadי הפונקציה "לקריאה ע
 

 'סעיף ג
 –השיטה מניחה שהתמונה מכילה שני סגמנטים . Otsuנקראת שיטת " טוב"שיטה ידועה למציאת ערך סף 

 שהם, (foreground)רקע שאינם שייכים לבתמונה  העצמיםו, שהוא כהה יחסית, (background)הרקע 
בין שני הסגמנטים  ממקסם את השונותמחפשים את הסף ש Otsuבשיטת , באופן כללי. בהירים יחסית

 :להלן תיאור השיטה. שהוא מגדיר
 
 :נגדיר את הפרמטרים הבאים th<256≥0לכל סף אפשרי  

- n_back – מספר הפיקסלים ששייכים לסגמנט הרקע (פחות מ- th) 

- n_fore –  מספר הפיקסלים שאינם שייכים לסגמנט הרקע( לפחותth) 

- mean_back – הממוצע של כל ערכי הפיקסלים ברקע 
- mean_fore – הממוצע של כל ערכי הפיקסלים שאינם ברקע 

- var – שתוגדר כך, השונות בין שני הסגמנטים: 
 

var = n_back * n_fore * (mean_back – mean_fore)**2 
 

 .מקסימלי varובוחרת את זה שעבורו , אפשרי thעבור כל  varהשיטה אם כן מחשבת את 
 

ומחזירה  ,(שמימשנו בקורס Matrixאובייקט מהמחלקה ) imמטריצה שמקבלת  otsu(im)ממשו פונקציה 
 .Otsuהסף לפי שיטת ערך את 

 
 doc/docx/pdf -צרפו לקובץ ה. פ שיטה זו"עשמחושב עם הסף ' על התמונה מסעיף ב segment -קיראו ל

 .ונמקו האם לדעתכם זהו ערך סף מוצלח או לא, העתק של התמונה אחרי הסגמנטציה
 

 .המצורף לתרגיל באתר נמצא בספריה הנוכחית matrix.pyהקוד שלכם צריך לרוץ כאשר הקובץ : הערה
 
 

 .סוף
 


