
 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 4102חורף , מבוא מורחב למדעי המחשב

 CC BY-NC-SA 3.0  6  מתוך 1' עמ
 

 
 55:22בינואר בשעה  7 להגשה עד - 6תרגיל בית מספר 

 
 

ה יתחת התיקי, קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס
assignments . פסילת התרגיל/ חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 

 
 :ספציפיות לתרגיל זהוהערות הנחיות 

 
 

  לממש בקובץ השלד יש ( 2בשאלה ' למעט סעיף ד)  1,2,1קוד משאלות(skeleton6.py )המצורף לתרגיל זה .
    .את הקוד ששימש לפתרון יתר השאלות py-אין לצרף לקובץ ה

 

  נא להגיש בקובץ –כל יתר השאלות  pdf  בלבד( ולאdoc/docx כפי שצוין בעבר .) 
 

 אך אין לשנות את , שכתבתם או שנלמדו בכיתהמותר להוסיף לקובץ השלד פונקציות נוספות : שימו לב
 .אחרת הבדיקות האוטומטיות ייכשלו, חתימת הפונקציות שהוגדרו בשאלות

 

 .pyעם סיומת , ז שלכם לפני ההגשה"קובץ למספר תהלא לשכוח לשנות את שם 
 
 הקבצים שיש  012345678ז שלו הוא "עבור סטודנט שמספר ת. כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה

 .py.012345678 -ו  pdf.012345678  להגיש הם
 
 
 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. 

 
 יםוברור יםקולע, תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים. 

 :כפולה המטרלהנחיה זו 

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

ללא פרטים חסרים מצד אחד אך ללא , כדי להרגיל אתכם להבעת טיעונים באופן מתומצת ויעיל .2
 . זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. עודף בלתי הכרחי מצד שני
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 1שאלה 

בכל הסעיפים הבאים אין צורך לבדוק (. iterators)ובאיטרטורים ( Generators)השאלה עוסקת בגנרטורים 
 .את נכונות הקלט

 
. nומספר    איטרטור : זוג ארגומנטים תשמקבל            גנרטור בשם -פונקציתכיתבו  .א

   עבור איטרטור .   הבאים של איברים ה  הפונקציה מחזירה גנרטור המייצר בכל פעם סכום 
 .סכום רצף זה לא ייכלל בפלט, n -באורך קטן מ ןהאחרו צףראם ה, סופי

 
 (:האיטרטור שבקלט הינו סופי כאן)לדוגמא 

>>> list(block_sums(iter(range(1,11)),3)) 

[6, 15, 24] 

>>> gen = block_sums(iter(range(4,7)),2) 

>>> next(gen) 

9 

>>> next(gen) 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#8>", line 1, in <module> 

    next(gen) 

StopIteration 
 

 
 

  :הערות
 .האיטרטור שבקלט אינו בהכרח סופי .1

 .סופי it  אפשרית רק אםל "כמו בדוגמת ההרצה הנ list(it)שימו לב שהפעלת  .2
 

 

          איטרטור : זוג ארגומנטים תשמקבל               גנרטור בשם פונקצית כיתבו  .ב
 :גנרטור שמוגדר באופן הבא הומחזיר,            ואיטרטור

           מייצר את האיברים           : נניח ש
           מייצר את האיברים           , וכן

 :ייצר את הרצף הבא               י "עאז הגנרטור שמוחזר 
 

                      
       

                      
       

                    
       

   
 
 
 

 :לדוגמא
>>> values = [“a”,”b”,”c”] 

>>> counts = [2,0,1] 

>>> list (mult_sequence(iter(values),iter(counts))) 

[“a”, ”a”, ”c”] 

>>> gen = mult_sequence(iter(values),iter(counts))) 

>>> next(gen) 

“a” 
  : ותהער

 .רח סופייםכבקלט אינם בההאיטרטורים  .1
 StopIteration exceptionאם אחד האיטרטורים הגיע לסיומו על הגנרטור לזרוק  .2
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        איטרטור : זוג ארגומנטים תשמקבל             גנרטור בשם -פונקצייתכיתבו  .ג
והוא לא ר שאיבריו הם תווים בודדים איטרטוהינו         האיטרטור .        ומחרוזת סופית 

 ,גנרטורתחזיר              .  היא מחרוזת כלשהי באורך          המחרוזת . בהכרח סופי
י אינדקס "כאשר מופע ייוצג ע ,הנפרש בטקסט        ע ימופמיקומים בהם את ה יצרישמ

 . ההתחלה
 .עבור משתני עזרבלבד זיכרון  O(m) -ב להשתמש  string_matchעל: הנחיה

 
 :לדוגמא

>>> text = “abababab” 

>>> pattern = “abab” 

>>> list(string_match (iter(text), pattern)) 

[0, 2, 4] 

 
 

 

 5שאלה 

 .מחרוזת משותפת באורך מקסימילי-בשאלה זו נדון בבעיה של חיפוש תת

 .מחרוזת משותפת ארוכה ביותר של מחרוזות אלוצה להחזיר רנ      בהינתן שתי מחרוזות 

מחרוזות משותפות באורך  נחפש, כשאנחנו מחפשים מחרוזת משותפת מקסימלית: ננקוט בגישה הבאה

-ונשתמש ב hashהמחרוזות בטבלת -בשאלה זו נחזיק את תתי.   -נסמן את האורך ב .הולך ועולה

fingerprint  של אלגוריתם שלKarp-Rabin קצית הבתור פונ-hash . ננצל את התכונות של אלגוריתם

Karp-Rabin ה אורך המחרוזות עבורן מחושבים ונגדיל באופן הדרגתי את-fingerprints. 

 

 :Karp-Rabinנשים לב לתכונה הבאה של טביעות האצבע של אלגוריתם 

 .           את טביעת האצבע של החלון       -נסמן ב,     עבור המחרוזת 

,  Horner’s rule - כלל הורנרב ניתן להיעזר)מספר קבוע של פעולות ב        מתוך       ניתן לחשב את 

נסמנה ,    בהינתן רשימת טביעות האצבע של חלונות באורך , לכן. (כפי שמופיע בשקפי ההרצאה

(.  באורך של חלונות טביעות האצבע רשימת כל )         נוכל בקלות לחשב ממנה את ,           

 .נמשיך להשתמש בסימונים שהגדרנו כאן לאורך השאלה

 

מחרוזת משותפת מקסימלית של שתי -שמבצעת חיפוש תת find_longestבקובץ השלד ישנה פונקציה 

היא קוראת לפונקציות ו ,מופיע כבר בקובץ find_longestהמימוש של . ומחזירה את אורכה מחרוזות

עבורן המימוש חסר ואתם מתבקשים  – has_match, extend_fingerprints, make_hash_table :אחרות

 . להשלים אותו כמוסבר בהמשך

 

הפרמטרים שונים .                  כשנחשב טביעות אצבע נשתמש בפרמטרים , לאורך התרגיל

-לו היינו משתמשים ב. hashבע כפונקציית מאלה שראינו בשיעור כדי שניתן יהיה להשתמש בטביעות האצ

 .תאים      היינו נאלצים להשתמש בטבלת ענק עם         
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הפונקציה מקבלת מחרוזת . extend_fingerprints(text, fingers,   , basis, r)ממשו את הפונקציה  .א

של הטקסט            טביעות האצבע  שמייצגת את רשימת fingersהרשימה  ואת textטקסט 

טביעות האצבע של הטקסט  –         הפונקציה מחשבת את  .     עבור חלונות באורך 

י הארכה של טביעות האצבע הנתונות "ע         על הפונקציה לחשב את .  עבור חלונות באורך 

אלא מעדכנת , אינה מחזירה ערךהפונקציה . עבור כל טביעת אצבע     בזמן ,             -ב

טביעות האצבע  .          במקום את           כך שהרשימה תכיל את  fingersאת 

 .Karp-Rabinכפי שאנחנו מצפים מאלגוריתם , rמודולו , basisמחושבות בבסיס 

 .(?מדוע) 1-הוא קטן ב – משתנה        אורך הרשימה , גדל  כאשר  :שימו לב

 

>>> fingers = [0, 0, 0, 0, 0, 0] 

>>> extend_fingerprints("hello", fingers, 1) 

>>> fingers 

[104, 101, 108, 108, 111] 

>>> extend_fingerprints("hello", fingers, 2) 

>>> fingers 

[26725, 25964, 27756, 27759] 

>>> extend_fingerprints("hello", fingers, 3) 

>>>fingers 

[26016, 93342, 27813] 

 

         הפונקציה מקבלת את . make_hash_table(fingers, table_size)ממשו את הפונקציה  .ב

 hashומחזירה טבלת ( לא ידועים ואינם חשובים כאן  הטקסט ואורך החלון )של טקסט כלשהו 

 שלה הוא j -הטבלה היא רשימה שהאיבר ה: שתמומש באופן הבא, chainsעם  table_sizeבגודל 

 :לדוגמא. מסודרים בסדר עולה, fingers[i] == jשעבורם מתקיים  iרשימת האינדקסים 

 

>>> make_hash_table([0,0,1,2,1,2,1,2,3,3,3,0,0], 4)  

[[0, 1, 11, 12], [2, 4, 6], [3, 5, 7], [8, 9, 10]] 

 

 .אנחנו מניחים כאן שהטבלה גדולה מספיק כדי להכיל את טביעת האצבע המקסימלית

 

הפונקציה מקבלת שתי . has_match(text1, text2, fingers1, fingers2,  , r)ממשו את הפונקציה  .ג

אחרת מוחזר , כזואם יש משותפת לשתיהן   באורך  תת מחרוזתומחזירה  text1, text2מחרוזות 

None.  של שתי המחרוזות ואת          הפונקציה מקבלת אתr ( המודולו מעליו מחושבות

 .של המחרוזות hashingעל מנת שתוכל לעשות ( טביעות האצבעות

ואז לעבור על טביעות , hashהאצבע של אחת המחרוזות לטבלת  ליכם להכניס את טביעותע :הנחיה

-ת התאמה של תתוומייצג hashת בטבלת ה ונמצא ןהאצבע של המחרוזת השניה ולבדוק האם ה
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אם התקבלה ולכן  ,בסיכוי נמוך positives-falseשימו לב שייתכנו  .  מחרוזת משותפת באורך 

 .אכן מדובר בהתאמה אמיתיתעליכם לבצע בדיקה קונקרטית שמחרוזות -התאמה של תת

 

המכילים את תוכן  wonderland.txt, looking_glass.txtלתרגיל מצורפים שני קבצי טקסט  .ד

 הספרים

“Alice’s Adventures in Wonderland” 

“Through the Looking Glass, and What Alice Found There” 

 ,(כבר כאמורהמימוש של פונקציה זו נתון ) find_longestהשתמשו בפונקציה  .מאת לואיס קרול

-רשמו את כל תתי. מחרוזת משותפת מקסימלית לשני הספרים הללו-כדי למצוא את אורכה של תת

כדי להימנע מהבדלים בין הטקסטים שנובעים מסגנון . המשותפות שאורכן מקסימליהמחרוזות 

השתמשו . ועריכה נסיר מהטקסט חלק מסימני הפיסוק ורווחים ונהפוך אותיות גדולות לקטנות

וכתבו את התשובה הסופית במסמך , המצורפת כדי לנקות את הטקסטים format_textבפונקציה 

 .לכלול בהגשה את הקוד ששימש אתכם בסעיף זה אין .שאתם מגישים pdf  -ה

 

 text1 לתוך מחרוזת (wonderland.txtאת הקובץ למשל )על מנת לקרוא קובץ טקסט   :הערה

 :עליכם להשתמש בקוד הבאולנקות אותו כמתואר למעלה 

fin = open("wonderland.txt") 

text1 = format_text(fin.read()) 

fin.close() 

 

 5שאלה 

, (ֶדק: קרי, Dequeאו בקיצור  double-ended queue)תור -בשאלה זו תממשו מבנה נתונים שנקרא דו 
 :התומך בפעולות הבאות

 head_insert – תור-הכנסה בראש הדו 

 tail_insert – תור-הכנסה בזנב הדו 

 head_remove – תור-מחיקה מראש הדו 

 tail_remove – תור-מחיקה מזנב הדו 

 head – תור -החזרת האיבר שבראש הדו( אוNone תור ריק מאיברים-אם הדו) 

 tail - תור -החזרת האיבר שבזנב הדו( אוNone תור ריק מאיברים-אם הדו) 
 

אין להשתמש במימושים קיימים של . במקרה הגרוע O(1)להתבצע בסיבוכיות זמן ל "הנעל כל הפעולות 
Deque , למשלitertools.deque. 

(. ראו בהמשך, __repr__ -ו, __init__וכמובן )ל "הכוללת את המתודות הנ, Dequeממשו מחלקה בשם 
וכותרות  Nodeהמחלקה . שראיתם בכיתה Nodeתור צריכים להיות עצמים מהמחלקה -איברי הדו

להוסיף מידע ( וצריך: רמז)ניתן  .מופיעות בקובץ השלד שמסופק עם התרגיל Dequeקה המתודות של המחל
 .ל"לפעולות הנ O(1) -על מנת לאפשר מימוש ב Nodeלמחלקה 

 
אך לא )תור עם רווחים ביניהם -כך שתחזיר מחרוזת המכילה את איברי הדו __repr__ממשו את המתודה 

מטרת הנחיה זו היא ליצור אחידות שתאפשר . איבר השמאליכאשר ראש התור יהיה ה, (בהתחלה או בסוף
 .י הרצות"בדיקת הקוד שלכם ע
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 :דוגמאות הרצה
>>> dq = Deque() 

>>> dq.head_insert(1) 

>>> dq.head_insert(2) 

>>> dq.head_insert(3) 

>>> dq 

3 2 1 
>>> dq.tail_insert(4) 

>>> dq 

3 2 1 4 
>>> dq.head_remove() 

>>> dq 

2 1 4 
>>> dq.tail_remove() 

>>> dq 

2 1 

>>> dq.head() 

2 
>>> dq.tail() 

1 
 

 
 4שאלה 

 .Huffman code -השאלה תעסוק ב

 

 י הראשונים'מספרי פיבונאצ  שבו תדירויות התווים השונים הן  (corpus)קורפוס נתון  .א
(1,1,2,3,… .) 

פ "של תו כלשהו ע הארוך ביותרהאפמן הקצר ביותר ומהו אורך קידוד האפמן מהו אורך קידוד 
 .נמקו ?קורפוס זה

 
 . תווים 121נתון קובץ שמכיל תווים מתוך אלפבית בן  .ב

 (      כאשר )              : בנוסף נתון קורפוס עם תדירויות
 .        : ומתקיים

 
 (.התדירות המקסימלית)  תדירות התו    ותהי , (התדירות המינימלית)  תדירות התו    תהי 
 .בהתאמה    קודי ההאפמן שמתקבלים עבור התווים              יהיו 

 
מספר )           לבין(  מספר הביטים שדרושים כדי לקודד את התו )         מהו ההפרש בין  

 ?(  הביטים שדרושים כדי לקודד את התו 
 

 .על תשובתכם להיות מנומקת

 

 

 .סוף 

 


