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 ישראל( קיץ)שעון , 32::5שעה ב 5/201431/ עדלהגשה  - 6תרגיל בית מספר 

 
כדי למנוע , יפורסם כמה ימים לפני מועד הגשת תרגיל זה( האחרון) 7' תרגיל בית מס: שימו לב

 .בהתאם אנא הערכו. גלישה לתקופת הבחינות
 
 

ה יתחת התיקי, המופיעות באתר הקורסהעבודה וההגשה ראו בעיון את הנחיות יק
assignments . פסילת התרגיל/ חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 

 
  מילוליות תוגשנה בקובץ  ותשאללתשובותpdf יחיד. 

 

  מימושים לפונקציות יש להוסיף לקובץ השלד(skeleton6.py) אשר מצורף לתרגיל זה.  

 .pyעם סיומת  ,הז שלכם לפני ההגש"קובץ למספר תהלשנות את שם  זכרו
 
 012345678הוא  השל עודת הזהותשמספר ת יתסטודנט. שני קבצים בלבד עליכם להגיש 

 .py.012345678 -ו pdf.012345678תגיש את הקבצים 

 

  אלא אם , התבקשתם לממש חוקייםבכל השאלות ניתן להניח כי הקלטים לפונקציות אותן
 .צוין אחרת במפורש

 
  יםוברור יםקולע ,יםתמציתיתשובות מילוליות והסברים צריכים להיות. 

 :כפולה המטרלהנחיה זו 

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

גם אך  ,ללא פרטים חסרים מצד אחד, הבעת טיעונים באופן מתומצת ויעילתרגל כדי ל .2
 . ובכלל זוהי פרקטיקה חשובה במדעי המחשב. עודף בלתי הכרחי מצד שני ללא
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 1 שאלה

 

, שהוזכרה בהרצאה cuckoo-hashבה התנגשויות מטופלות בשיטת  hashטבלת בשאלה זו נממש 

האיברים יכילו מפתח , לשם פשטות. האיברים שנכניס לטבלה יהיו מחרוזות .ונבחן את ביצועיה

(key )ללא ערכים נלווים נוספים, בלבד . 

 

 ארבעבנוסף מכיל הקובץ . class Cuckooהמצורף לתרגיל מכיל מימוש חלקי של השלד  קובץ

אינכם נדרשים להתעמק . cuckoo-hash-בהן נשתמש למימוש ה, hash – h1,h2,h3,h4פונקציות 

 .בתרגיל זה hashבפרטי המימוש של פונקציות ה 

 

תא ריק ברשימה יכיל את הערך  . לתוכה נכניס מחרוזות ,רשימהמכיל  Cuckooאובייקט מסוג 

None. אובייקט , בנוסףCuckoo רשימת עזר  יכילexcess  שבה ישמרו איברים שלא הצלחנו

כיוון , מתדרדרים cuckoo-hash-ביצועי הגדלה רשימת העזר ככל ש ,כמובן. להכניס לטבלה

 . יותר חיפוש איבר ברשימה לוקח זמן רבש

 

כדי לפנות , חדש לטבלה לעיתים קרובות נצטרך להזיז איברים בטבלה ממקומם keyכשנכניס 

שינויים  3לאורך התרגיל נדרוש שבכל פעולת הכנסה יתבצעו לכל היותר . מקום לאיבר החדש

הכנסת האיבר פעולת הכנסה תקנית תכלול , כלומר(. החדש עצמו key-כולל הכנסת ה)בטבלה 

אם לא ניתן להכניס את האיבר החדש לטבלה . הזזת לכל היותר שני איברים ממקומםהחדש תוך 

 .במקום זאת excessהאיבר יוכנס לרשימת העזר , הכנסה תקנית ל ידיע

 

קובע את מספר השינויים המקסימלי בפעולת הכנסה  Cuckooשל אובייקט  maxDepthהשדה 

לאורך התרגיל , כאמור. __init__-קריאה לב, נקבע בזמן יצירת האובייקט maxDepth-ה. תקנית

בהן יעשה  hashתקבל רשימה של פונקציות  __init__, בנוסף .maxDepth=3-נשתמש ב

 (.ראו בהמשך)שימו לב שבמהלך התרגיל נשתמש במספר משתנה של פונקציות . האובייקט שימוש

 

 סעיף א

של  iהאינדקס נמצא בטבלה הפונקציה תחזיר את  keyאם . find(self,key)ממשו את הפונקציה 

. 1-יוחזר  excess-נמצא ברשימת ה keyאם .              , נמצא key-בו ה התא בטבלה

 .Noneיוחזר  hash-ב כלל אינו נמצא keyאם 

 

 סעיף ב

 key ,-1-אליו הוכנס ה iהפונקציה תחזיר את האינדקס . insert(self,key)ממשו את הפונקציה 

 (. ולכן לא הוכנס) hash-אם האיבר כבר קיים ב None-ו excess-האיבר הוכנס לאם 
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 :ותהנחי

של  מינימליתוך ביצוע מספר  hash-לטבלת ה keyלהכניס את  insertעל הפונקציה  .1

אם קיימת פעולת הכנסה תקנית שמערבת הזזת איבר קיים , לדוגמה .(הזזות) שינויים

לא יתקבלו פתרונות אשר יבצעו את ההכנסה באמצעות הזזת שני איברים , יחיד ממקומו

 .ממקומם

אחד ייבחר , אחד שעומד בדרישות ההנחיה הקודמתתקני אם יש יותר מאופן הכנסה  .2

 .שרירותית, המסלולים

 

 סעיף ג

 key ,-1-ממנו נמחק ה iהפונקציה תחזיר את האינדקס . remove(self,key)ממשו את הפונקציה 

 (.ולכן לא נמחק)כלל  hash-אם האיבר לא היה קיים ב None-ו excess-אם האיבר נמחק מה

 

 סעיף ד

נבצע את הניסוי . על ביצועי הטבלה hash-פונקציות ה מספרבסעיף זה נבחן את ההשפעה של 

 :הבא

 (maxDepth = 3 ו) mעם טבלה בגודל  Cuckooאתחל אובייקט נ .1

 :     עבור  .2

a.  מהקובץ התווים הבאים  05את נקראcorpus.txt המחרוזת . שמצורף לתרגיל

קריאה כזו . (key)תשמש כמפתח ( 'וכו ’n\‘, כולל סימני פיסוק)שנקראה 

 :מתבצעת באופן הבא

# execute the first two lines once, when starting to read  

filename = r"corpus.txt"   

f = open(filename) 

# each call to read() extracts the next 50 chars  

key = f.read(50) 

b. נכניס את ה-key  לטבלת השקראנו-hash. 

c.  רשימת נעדכןbadInsertions . האיטרציות רשימה זו תכיל את מספריi עבורן ה-

key התווסף ל-excess , כלומר הפעולהcuckoo.insert(key)  1-החזירה. 

 badInsertions-נדפיס את רשימת ה .3

 

 באמצעות) hashפונקציות  2,3,2עם ו m=100פעמים עבור טבלה בגודל  3 את הניסוי שלעיל נריץ

 badInsertions-הרשימת  ךאוררשמו את (. [h1,h2,h3,h4] , [h1,h2,h3] , [h1,h2]הפונקציות 

 .pdf-בקובץ ה עבור כל אחת מההרצות



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 1024אביב , מבוא מורחב למדעי המחשב

 CC BY-NC-SA 3.0  9 מתוך 4' עמ
 

ורשמו , hashפונקציות  2,3,2ועם  m=1000הפעם עם טבלה בגודל , חזרו על הניסוי פעם נוספת

 .pdf -הבקובץ  badInsertionsשוב את אורכי הרשימות ה 

 ? על הביצועים hash -על השפעת מספר פונקציות ה מהתוצאות ללמודמה ניתן 

 
 :הנחיות הגשה

הוסיפו את הקוד  pdf -אל קובץ ה. השלדבקובץ ' ו ג' ב', ממשו את הפונקציות מסעיפים א

 .'התשובה המילולית לסעיף דאת  ןוכ, 'ששימש אתכם בסעיף ד
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 3שאלה 
 
 

 .שאלה זו עוסקת בפונקציות גנרטור

 

 r -האיבר ה, n -כך שבשורה ה, משולש פסקל הוא משולש אינסופי המורכב משורות של מספרים
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 . 

 :השורות הראשונות במשולש הן כדלהלן 7

 
 

 :באופן הבא i-1-במשולש פסקל מהשורה ה i-נשים לב שניתן לקבל את השורה ה

 .1הם תמיד האיבר הראשון והאיבר האחרון בשורה  .1

 .i-1-בשורה ה j-והאיבר ה j-1-הוא סכום האיבר ה i-בשורה ה j-האיבר ה, פרט לכך .2

 

היא  1-השורה ה, [1]היא הרשימה  5-נייצג כל שורה במשולש על ידי רשימה כך שהשורה ה
 .'וכו [1,1]הרשימה

 
   סעיף א

במשולש  i-1-המקבלת את השורה ה ,next_row(row)את הפונקציה  השלימו בקובץ השלד

 .i-ומחזירה את השורה הפסקל 
 

 בסעיף 

 :של רשימות בצורה הבאה כזרם אינסופינייצג את משולש פסקל 
 

[]1], [1,1], [1,2,1], [1,3,3,1],… 
חזירה גנרטור מאשר  ()generate_pascalת הגנרטוראת פונקציבקובץ השלד  השלימו
 .את משולש פסקלהמייצר 

 
 גסעיף 

הוא המשולש שבו כל שורה היא רשימת הסכומים החלקיים של המקדמים  משולש ברנולי
 , הבינומיים

כלומר 












k

i

nk
i

n
a

0

 . 

רשימת הסכומים החלקיים של השורה המתאימה כל שורה במשולש ברנולי היא , במילים אחרות
המספרים  iסכום של משולש ברנולי הוא j  -בשורה ה i -המספר ה, בפרט .במשולש פסקל

 .במשולש פסקל j-של השורה ההראשונים 
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 :השורות הראשונות במשולש ברנולי הן כדלהלן 7

 
 

 : כזרם אינסופי של רשימות, נייצג את משולש ברנולי בצורה הדומה למשולש פסקל
[[1], [1,2], [1,3,4], [1,4,7,8] … 

 
חזירה מאשר  ()generate_bernoulliת הגנרטוראת פונקצי השלימו בקובץ השלד

 .משולש ברנוליגנרטור המייצר את 
 
 

 :הנחיות הגשה
 .בקובץ השלד' ו ג' ב', ממשו את הפונקציות מסעיפים א
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 2שאלה 

 

 .חיפוש מחרוזת בטקסטרבין ל-שאלה זו עוסקת באלגוריתם קארפ

 
   סעיף א

בנוסף לאינדקסים של , אשר הוצג בשיעור עלול להחזיר find_matches_KRהקוד לפונקציה 
-גם אינדקסים של תת, textאותה אנו מחפשים בתוך מחרוזת ה  patternמופעי מחרוזת ה 

כלומר מופעים , false matchesאינדקסים כאלה נקראים . patternמחרוזות אשר אינן זהות ל 
 .״שקריים״ שהקוד מחזיר בטעות

 
אשר מבוססת על   find_matches_KR_safeפונקציה ת ההשלימו בקובץ השלד א
find_matches_KR  אבל לא מחזירה לעולםfalse matches ( את  מחזירהעדיין וכמובן

 (.textב  patternהאינדקסים של כל המופעים האמיתיים של 
 

   בסעיף 

משתמשים בערכי ברירת והניחו כי אנו , mבאורך  patternומחרוזת  nבאורך  textנתונה מחרוזת 
-ו textכלומר עבור אילו מחרוזות )באיזה תרחיש . ראינו בכתהר שא base שלו rהמחדל של 

pattern ) לעומת הקוד  לשינוי הגדול ביותר בזמן הריצה' שביצעתם בסעיף א השינוייגרום
השוו אותה לזו של הפונקציה  ?מהי סיבוכיות הזמן במקרה זה. והסבירו התנו דוגמ ?המקורי

 .המקורית
 

   גסעיף 

כלומר כאלה שכל תו בהם , אקראיים patternו  textרבין על -נניח שמריצים את אלגוריתם קארפ
פונקציה המקורית הריצה של ה ןין זמהאם צפוי הבדל ב. מוגרל בהסתברות שווה מתוך האלפבית

אין . דוגמאות הרצה ונמקו את מסקנתכם הביאו?  'שכתבתם בסעיף אהפונקציה לבין זה של 
 .צורך לבצע ניתוח סיבוכיות פורמלי

 
  דסעיף 

 :אלטרנטיבית fingerprintלהלן פונקצית 
def fingerprint_new (string, r=2**32-3): 

partial_sum=0 
for x in string: 

partial_sum = (partial_sum + ord(x)) % r 
return partial_sum 

 
כך שתפעל  ,r=2**32 m, text_fingerprint_new(text-(3 הפונקציהממשו את 
אך תשתמש ב  ,(rolling hashובפרט תעבוד במנגנון )המקורית  text_fingerprintבדומה ל 

fingerprint_new  לחישוב הfingerprints. 

 .הסבירו? nעל מחרוזת באורך  text_fingerprint_newמה סיבוכיות זמן הריצה של 
נמקו . מוצלחת fingerprintהיא פונקצית  fingerprint_new הפונקציהחוו דעתכם האם 

 .והדגימו במידת הצורך
 

 :הנחיות הגשה
 ',באת התשובות המילוליות לסעיפים . בקובץ השלד' וד' מסעיפים א השלימו את קוד הפונקציות

  .pdfה בקובץ  רשמו 'ו ד 'ג
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 .Huffman code -ב שימושעוסקת בדחיסה על ידי השאלה 

 
 אסעיף 

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

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

 
 בסעיף 

 . תווים 2kנתון קובץ שמכיל תווים מתוך אלפבית בן 

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

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

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

 :הנחיות הגשה
 .pdfה בקובץ ' וב' רשמו את התשובות המילוליות לסעיפים א
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 :שאלה 

 

 .שאלה זו עוסקת בעיבוד תמונה

 

אמיר רוצה להציע מקום . שבה יכתבו יחד שאלות למבחן, ואמיר רוצים לקיים פגישה סודית בני

בשעות הערב  מאיב 10-ה חמישישביום  ,השמועות מספרות. האוניברסיטה מפגש כלשהו בקמפוס

כדי , וצילם את מקום המפגש המיועד, שלו הסתובב אמיר עם המצלמה הדיגיטלית המשוכללת

את התמונה  הוא שלח, אבל כדי שמקום המפגש לא ידלוף חלילה. במייל לבנילשלוח את התמונה 

 mשורות ו־ mכלומר הפאזל מורכב מ־) m x mהתמונה מפורקת לפאזל בגודל : באופן מוצפן

2כ "סה ,עמודות של חלקים
m כאשר , (חלקיםm=40 .ובאותו , ם מלבנייםכל חלקי הפאזל ה

כל שני חלקים סמוכים של  אמיר דואג שבין, יצליח להרכיב בחזרה את התמונה שבניכדי . הגודל

עמודת הפיקסלים הימנית ביותר של , למשל)הפאזל תהיה חפיפה של שורת או עמודת פיקסלים 

ים שורת הפיקסל או, מסויים זהה לעמודת הפיקסלים השמאלית ביותר של שכנו מימין חלק

, בני -אך אבוי (. העליונה של שכנו מלמטה התחתונה של חלק מסוים זהה לשורת הפיקסלים

 !העלה אותם לאתר הקורס בטעות, שקיבל את חלקי הפאזל

 

. תמצאו את חלקי הפאזל של מקום המפגש הסודי שמצורף לדף התרגיל puzzle.zipבקובץ 

 .המפגש ולגלות את מקום, מטרתכם היא להרכיב מחדש את התמונה

אשר קריאה לה מציגה מייד את התמונה  .reconstruct_imageממשו את הפונקציה 

אובייקט )הפונקציה תחזיר מטריצה  .שמוזכר לעיל mהפונקציה תקבל כפרמטר את  .המפוענחת

 הפקודה כלומר .המייצגת את התמונה המפוענחת( class Matrixמטיפוס 

reconstruct_image(40).display() הפונקציה  .תציג את התמונה המפוענחת

בה נמצא קובץ הקוד שלכם נמצאים גם  (folder)בתיקיה . 1: תפעל תחת ההנחות הבאות

קבצים אלה מצורפים לדף התרגיל  וכוללים את הקוד  .images.pyו  matrix.pyהקבצים 

, puzzleם בתוך אותה תיקיה נמצאת גם תיקיה בש. 2 .שראיתם בכתה ושלו תזדקקו בשאלה זו

 .אשר מכילה את כל חלקי הפאזל

 

 :הנחיות הגשה

את  pdfצרפו לקובץ ה , בנוסף. בקובץ השלד reconstruct_imageממשו את הפונקציה 

וכן  (גדול מדיי כדי לא שהקובץ לא יהיה, אפשר ברזולוציה נמוכה יחסית)התמונה המשוחזרת 

אין צורך להסביר את הפרטים . הפאזלהסבר מילולי קצר לאלגוריתם שבעזרתו הרכבתם את 

אם  .הפעולה של התוכנית שלכםשסוקרים את אופן אר משפטים  רק כמה רשמו; הקטנים

 .ציינו מהו, אתר המפגשזיהיתם את 

 

 .סוף


