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 55533שעה ב (ראשוןיום ) נואריב 3 להגשה עד - (עודכןמ) 5מספר תרגיל בית 
 

 
 

תחת התיקייה , קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס
assignments . התרגילפסילת / חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון. 

 
 :הגשה

  תשובותיכם יוגשו בקובץpdf  ובקובץpy בהתאם להנחיות בכל שאלה. 

  השתמשו בקובץ השלדskeleton4.py  כבסיס לקובץ הpy אותו אתם מגישים. 
 .pyעם סיומת , ז שלכם לפני ההגשה"לא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת

 

 הקבצים שיש להגיש הם  012345678ז שלה הוא "עבור סטודנטית שמספר ת. כ מגישים שני קבצים בלבד"בסה
012345678.pdf  012345678 -ו.py. 

 
 
 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. 

 

 קולעים וברורים, תשובות מילוליות והסברים צריכים להיות תמציתיים. 
 :להנחיה זו מטרה כפולה

 .לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סבירעל מנת שנוכל  .1

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

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

 head_insert – אינה מחזירה דבר המתודה. תור-הכנסה בראש הדו. 

 tail_insert – אינה מחזירה דברהמתודה . תור-הכנסה בזנב הדו. 

 head_remove – אינה המתודה  .לא עושה דברהמתודה תור ריק -אם הדו  .תור-מחיקה מראש הדו
 .מחזירה דבר

 tail_remove – אינה מחזירה המתודה  .לא עושה דברהמתודה תור ריק -אם הדו. תור-מחיקה מזנב הדו
 .דבר

 head –  מבלי להוציאו מהתור תור-שבראש הדו הערךהחזרת ( אוNone תור ריק מאיברים-אם הדו) 

 tail - מבלי להוציאו תור-שבזנב הדו החזרת הערך ( אוNone תור ריק מאיברים-אם הדו) 
 

למשל , Dequeאין להשתמש במימושים קיימים של . במקרה הגרוע O(1)על כל הפעולות להתבצע בסיבוכיות זמן 
itertools.deque. 

תור צריכים להיות עצמים מהמחלקה -איברי הדו. ל"הכוללת את המתודות הנ, Dequeממשו מחלקה בשם 
Doubly_linked_node (.למחלקה זואין להוסיף שדות )מוגדרת בקובץ השלד ש  

 
 :בנוסף ממשו את המתודות הבאות

 
 .תור ריק-שמאתחלת דו __init__המתודה  .1

אך לא בהתחלה או )תור עם רווחים ביניהם -שתחזיר מחרוזת המכילה את איברי הדו  __repr__המתודה  .2
מטרת הנחיה זו היא ליצור אחידות שתאפשר . הוא השמאלי ביותר במחרוזתכאשר ראש התור , (בסוף

 .י הרצות"יקת הקוד שלכם עבד

איבר שנמצא ברשימה תחזיר את ערך השלילי -אי intמטיפוס  kשעבור פרמטר  __getitem__המתודה  .3
על המתודה להתבצע בסיבוכיות זמן . שניתן הוא חוקי kשהערך  assertיש לבדוק באמצעות . kבאינדקס 

O(min(k, n-k)) , כאשרn מספר האיברים בתור. 

תעדכן את ערך האיבר באינדקס  itemוערך  שלילי-אי intמטיפוס  kשעבור פרמטר  __setitem__המתודה  .4
k  להיותitem.  על המתודה להתבצע בסיבוכיות זמןO(min(k, n-k)) , כאשרn מספר האיברים בתור. 

 
של האובייקט המתאים  valueמחזירות את הערך שבשדה  __head, tail, __getitemשימו לב שהמתודות  :הערה

 .ולא את האובייקט עצמו Nodeמטיפוס 
 

 
 

 :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() 
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2 

>>> dq 

2 1 

>>> dq.tail() 

1 

>>> dq 

2 1 

>>> dq.head_insert(4) 

>>> dq.head_insert(5) 

>>> dq 

5 4 2 1  

>>> dq[1] 

4 #__getitem__ method is called 

>>> dq[1] = 30 #__setitem__ method is called 

>>> dq 

5 30 2 1 

 

  



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 1026 חורף, מבוא מורחב למדעי המחשב

 

  12 מתוך 4' עמ
 

 

 3שאלה 

י אובייקט "צומת בעץ יוצג ע, במימוש שראינו". עץ חיפוש בינארי"בהרצאה ראינו מימוש למבנה הנתונים 

 .OOPיוצג בגישת  לאואילו העץ עצמו , Tree_nodeמהמחלקה 

המחלקה תכיל שדה יחיד בשם . עבור עץ חיפוש בינארי BSearch_Tree ממשו בקובץ השלד מחלקה בשם .א

root   יהיה אובייקט מטיפוס, כמו כל יתר הצמתים, שורש העץ. העץהמייצג את שורש  Tree_node.   בעת

 .האיתחול של אובייקט עץ חיפוש בינארי הוא יהיה ריק מצמתים

 :BSearch_Tree ממשו באופן רקורסיבי את המתודות הבאות עבור המחלקה .ב

a. insert(self, key, val) –  הכנסת צומת חדש בעל מפתחkey  וערךval (סידור הצמתים בעץ , כזכור

של  הערךלא יוכנס צומת חדש אלא יעודכן , keyח אם כבר קיים צומת בעל מפת(. keyמתייחס למפתח 

 .valהצומת הקיים להיות 

b. lookup(self, key) – החזרת הערך   (val ) של צומת בעל מפתחkey . אם לא קיים יוחזרNone. 

c. min(self) – המפתח המינימלי בעץ תהחזר. 

d. find_closest_key(self, search_key)  -  המפתחהחזרת (key)  של צומת בעץ שקרוב ביותר ל

search_key אם יש כמה מפתחות שקרובים באותה מידה ל . מבין כל המפתחות בעץsearch_key ,

 .intהניחו בשאלה זו כי המפתחות בעץ הם מטיפוס  .לבחירתכם, יוחזר אחד מהם

 :הוא מאוזן אם מתקיימים שני התנאים הבאיםעץ בינארי   :הגדרה .ג
 העץ הימני שלו הם עצים מאוזנים-העץ השמאלי שלו וגם תת-תת .1

 .1העץ הימני הוא לכל היותר -העץ השמאלי לבין עומקו של תת-ההפרש בין עומקו של תת .2
 

העץ -ומק תתכי ההפרש בין ע, אבל העץ הימני אינו מאוזן, בתמונה שלמטה העץ השמאלי הוא מאוזן, לדוגמה
 .2העץ הימני של השורש הוא -השמאלי של השורש לבין עומק תת

 
 

 .אחרת Falseו , אם העץ מאוזן Trueאשר מחזירה   is_balanced(self) את המתודהבאופן רקורסיבי ממשו 
  :הנחיה מחייבת

 .מספר הצמתים בעץ n כאשר O(n) על המתודה לפעול ב .1

 .Tree_nodeאין להוסיף שדות ל  .2

 

 : לכלל השאלה הנחיות והבהרות

על שתיקרא רקורסיבית  עזר פונקציתמותר להגדיר , באופן רקורסיבי מתודהלממש  בכל מקום בו נדרש -

 (."מעטפתמתודת "שבמקרה זה תהיה ) המתודהידי 
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 :לדוגמה. רצוי ואף מומלץ לממש את פונקצית העזר הרקורסיבית כפונקציה פנימית של המתודה

def some_method(self): 

    def helper_rec( <some parameters> ): 

        # some code 

    return helper_rec( <some arguments> ) 

 .אין לשנות מחלקה זו, כאמור. מופיעה בקובץ השלד שראיתם בכיתה Tree_nodeהמחלקה  -

 

 :דוגמאות הרצה

>>> bin_tree = BSearch_tree()  

>>> bin_tree.insert(2,"hi")  

>>> bin_tree.insert(4,"bye")  

>>> bin_tree.insert(1,"hello")  

>>> bin_tree.insert(3,"lovely")  

>>> bin_tree.min() == 1  
True 

>>> bin_tree.lookup(3) == "lovely"  

True  

>>> bin_tree.lookup(100) == None  

True 

>>> bin_tree.find_closest_key(5) == 4 

True 

>>> bin_tree.is_balanced() 

True 

>>> bin_tree.insert(5,"dear")  

>>> bin_tree.insert(6,"tea") 

>>> bin_tree.is_balanced() 

False  
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 3שאלה 

 .יימס מתיו ברי'מאת ג  "Peter and Wendy"המילים הנפוצות ביותר בספר  11בשאלה זו נמצא את 

 .שמצורף לתרגיל מכיל את תוכן הספר peter_pan.txtקובץ הטקסט 

 

 textמחרוזת " מנקה" הפונקציה (.הואין לשנות)עבורכם  שמומשה clean(text)בקובץ השלד תמצאו פונקציה בשם 

וכן הופכת אותיות , רווח או תווי ירידת שורה, מסירה כל תו שאיננו אות באנגלית: באופן הבא כקלט שהיא מקבלת

 :למשל .גדולות באנגלית לקטנות

>>> clean("a\nBc"+chr(3)+"d") 

'a\nbc d' 

 .בשלב ראשון נרצה לחשב את תדירויות כל אחת מהמילים בטקסט

כרשימות מהצורה )ומחזירה את תדירויות המילים , של מילים( list)להלן פונקציה שמקבלת רשימה  .א

[word, cnt]  כאשרcnt הוא מספר הפעמים ש- word בקלט מופיעה:) 

 

 

 

 

 

 

 :(מכיל מחרוזת שהינה תוכן קובץ הטקסט הנתון peter_panיחו ש הנ) את הפונקציה הזו יש להפעיל אם כן כך

>>> words = clean(peter_pan).split() 

>>> count_words_naive(words) 

 

?  n=len(words) -מהי סיבוכיות הפונקציה כתלות ב. תנו הערכה לזמן שייקח לה לסיים. הריצו את הפונקציה

 (. נו מהו כל אחדציי)הפרידו למקרה הגרוע ולמקרה הטוב 

 

ימוש חלקי שלה מצורף שמ SimpleDictלשם כך נשתמש במחלקה . י שימוש במילון"כעת נייעל את המימוש ע

ייצג משהקוד מהכיתה  אלא, הרצאהשראיתם ב Hashtableמחלקה זו דומה מאד במימוש למחלקה . לקובץ השלד

איברים ב , כלומר .של פייתון dictמייצגת מחלקה שגומה ל  SimpleDictואילו , של פייתון setמחלקה שדומה ל 

SimpleDict מפתח מורכבים מ(key )נלווה ערךמו (value) , ובדומה למילון של פייתון חישוב הhash  לצורך הכנסה

 .וחיפוש במילון מתבצע על המפתח בלבד

 

 :שחתימתה היא SimpleDictשל המחלקה  findהשלימו בקובץ השלד את המימוש של המתודה  .ב

find (self, key) 

 .None   אחרת מחזירה, נמצא במילון key אם המפתח key למפתח value המתודה מחזירה את הערך הנלווה

 :שחתימתה היא SimpleDictשל המחלקה  insertהשלימו בקובץ השלד את המימוש של המתודה  .ג

def count_words_naive(words): 

    count_list=[] 

    words_set = set(words) #set of different words (no repetition) 

    for word in words_set: 

        count_list += [ [word, words.count(word)] ] 

    return count_list 
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insert(self, key, value) 

כבר  keyאם המפתח . valueוהערך הנלווה הוא  keyיבר חדש שהמפתח שלו הוא כניסה לטבלה אהמתודה מ

 .שהתקבל כפרמטר value -קיים בטבלה אז המתודה תעדכן את הערך הנלווה השמור לו ל

 

 :שחתימתה היא SimpleDict של המחלקה values השלימו בקובץ השלד את המימוש של המתודה .ד

values(self) 

אין חשיבות לסדר האיברים ברשימה )שקיימים בטבלה  (values) של כל הערכיםהמתודה מחזירה רשימה 

 (.המוחזרת

 :'ד –' דוגמאות הרצה לסעיפים ב

>>> d = SimpleDict(5) 

>>> d.insert("a", 10)  

>>> d.insert("b", 20)  

>>> d.find("a") 

10  

>>> d.find(10) #should return None  

>>> d.insert("a", 100)  

>>> d.find("a")  

100  

>>> d.values()  

[100, 20] #[20, 100] is a valid output as well! 

 

, words הפונקציה מקבלת רשימת מילים. count_words (words)השלימו בקובץ השלד את המימוש של  .ה

של ( val)כאשר הערך , (key) כמפתחות wordsמתוך המכיל את המילים   SimpleDictמטיפוס ומחזירה מילון 

 :(שימו לב שלסדר האיברים במילון אין חשיבות)דוגמת הרצה . כל מילה הוא כמות המופעים שלה

>>> d= count_words (["ab", "cd", "cd", "ef", "cd", "ab"]) 

>>> d.find("ab")  

2  

>>> d.find("cd")  

3  

>>> d.find("ef")  

1  

>>> d.find("xx") #should return None  

>>> #yey! 

 

. קשה לקבוע את גודל הטבלה האופטימלי, למילוןמכיוון שאיננו יודעים כמה איברים צפויים להיכנס : הערה

 .=211mנחליט לאתחל את הטבלה בגודל שרירותי , לפיכך

 

נשתמש בפלט של הפונקציה . נרצה כעת למיין את אוסף התדירויות שקיבלנו, המילים הנפוצות 11לצורך מציאת 

count_words מסעיף ד'. 

ומחזירה , count_wordsהפונקציה מקבלת מילון שמוחזר מהפונקציה . sort_by_cntפונקציה את ההשלימו  .ו

 cntוהרשימה ממוינת לפי , פעמים cntהופיעה בטקסט  wordכאשר , )(word,cntמהצורה  tuplesרשימה של 

 .מגדול לקטן
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 :דוגמת הרצה

>>> sort_by_cnt(count_words(["ab", "cd", "cd", "ef", "cd", "ab"])) 

[('cd', 3), ('ab', 2), ('ef', 1)]  

 

 : ותהער

 .הסדר ביניהן לא משנה, אם יש מילים באותה תדירות -

 .הממומשת כבר עבורכם SimpleDictשל המחלקה  items במתודה השתמשו -

 

אפשר פשוט לצרף את הפלט של . peter_pan.txtבקובץ  המילים הנפוצות 11מהן ( pdf)ציינו בקובץ התשובות  .ז

 :הפקודות הבאות

>>> f = open("peter_pan.txt") 

>>> peter_pan = f.read() 

>>> f.close() 

>>> words = clean(peter_pan).split() 

>>> word_cnt = count_words(words) 

>>> word_cnt_sorted = sort_by_cnt(word_cnt) 

>>> word_cnt_sorted[:10] 
 :עזרה נוספת בבדיקת תקינות

>>> len([cnt for cnt in word_cnt.values() if cnt==1]) 

2399  #number of words that appear only once 
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 4שאלה 
 

מחזירה  next(gen) וכל קריאה ל, gen, (סוג של איטרטור)מחזירה גנרטור  fgenקריאה לפונקצית גנרטור : תזכורת

 .ערך כלשהו

 .next(gen) סופי של קריאות ל' אחרי מס (מוחזר)מתקבל  xאם  xמייצרת ערך  fgenנאמר שפונקצית הגנרטור 

 .של ערכים אם היא מייצרת כל ערך בקבוצה (אולי אינסופית) מייצרת קבוצה fgenנאמר ש 

 .י הגנרטור"בשאלה זו אין חשיבות לסדר ייצור הערכים ע: לבשימו 

 

טבעיים  הזוגות הסדורים של מספרים (אינסוף)רוני התבקש לכתוב פונקציית גנרטור שמייצרת את כל  .א

(i,j) ,(3,2) -שונה מ( 2,3) כלומר, שימו לב שהזוגות הם סדורים. תללא חשיבות לסדר ייצורם וללא חזרו ,

 (. (2,2)למשל הזוג ) i=jוהזוגות הנדרשים כוללים גם זוגות בהם 

 :הוא כתב את הקוד הבא

def AllPairs(): 

   i=0 

   while True: 

j=0 

while True: 

   yield(i,j) 

  j=j+1 

i=i+1 

 

 .מה הבעיה בקוד שכתב רוני ונמקו בקצרה pdfציינו בקובץ ה 

שמייצרת את כל הזוגות הסדורים של מספרים  SomePairsממשו בקובץ השלד את פונקציית הגנרטור  .ב

 .5j < i המקיימים ש (i,j)טבעיים 

 PairsGenשמקבלת כקלט פונקציית גנרטור  RevGenממשו בקובץ השלד את פונקציית הגנרטור  .ג

מיוצר  (j,i)שעבורם מתקיים שהזוג  (i,j)מייצרת את כל הזוגות  RevGen. ל זוגותאינסופי ש' שמייצרת מס

 .StopIteration הוא סופי אז תתרחש שגיאת PairsGen אם מספר הזוגות שמייצרת .PairsGenי "ע

 :דוגמת הרצה

 >>> def f():  
       return ((i, 2*i) for i in range(4)) #generator expression  

>>> {(x,y) for (x,y) in RevGen(f)}  

{(6, 3), (4, 2), (0, 0), (2, 1)} #The order of pairs does not 

matter!  

>>> g = RevGen(f)  

#the order of pairs in the following commands does not matter!  

>>> next(g)  

(0, 0)  

>>> next(g)  

(2, 1)  

>>> next(g)  

(4, 2)  

>>> next(g)  

(6, 3)  
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>>> next(g)  

Traceback (most recent call last):  

...  

StopIteration 

שמייצרת את כל הזוגות של מספרים טבעיים מהצורה  EqPairsממשו בקובץ השלד פונקציית גנרטור בשם  .ד

(i,i) (כלומר זוגות עבורם שני איברי הזוג שווים.) 

שמקבלת כקלט שני גנרטורים אינסופיים  UnionGeneratorsממשו בקובץ השלד פונקציית גנרטור בשם  .ה

הפונקציה מייצרת את קבוצת האיחוד של קבוצות . שמייצרים קבוצות זרות( ולא פונקציות גנרטור)

 .איברים אלה

לשם  .תוך שימוש בפונקציות שכתבתם בסעיפים הקודמים AllPairsממשו בקובץ השלד את הקוד של  .ו

כך שכל זוג , פעמים מספר לא חסום של next(g)ע ניתן יהיה לבצ,  ()g = AllPairs  לאחר הפקודה, הבהרה

(i,j)  יתקבל מתישהו( אחרי מספר סופי של פקודותnext.) 
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 5שאלה 
 

 .שאלה זו עוסקת בעיבוד תמונה

קובץ בה נמצא  (folder) שימו לב שעל מנת להריץ את הפונקציות בשני הסעיפים הבאים עליכם לדאוג שבתיקיה

 :בנוסף יהיה עליכם להוסיף את הפקודה הבאה לקובץ השלד.  matrix.py גם הקובץ אהקוד שלכם נמצ

from matrix import * 

 

שמקבלת מטריצה שמייצגת , upside_downבפונקציה  שלוש השורות החסרותהשלימו בקובץ השלד את  .א

 .שיקוף התמונה על הציר האופקיי "תמונה ומחזירה מטריצה חדשה שמייצגת את התמונה שמתקבלת ע

 :לאחר הפעלת הפונקציה תתקבל התמונה                       :                              לדוגמא עבור התמונה

        

קרוב לפינה , כפי שתוכלו לראות. atallbuilding.bitmapבין קבצי התרגיל תמצאו את קובץ התמונה  .ב

 .נרצה להסיר את הכתם תוך שמירה על חדות התמונה. התמונה נמצא כתם לבןהשמאלית העליונה של 

a.  נסו להשתמש בשיטותlocal means, local medians אשר הוצגו בשיעור על מנת להסיר את הכתם . 

 pdfצרפו לקובץ ה  .נסו להשתמש בגדלי סביבה שונים ולהפעיל את הניקוי מספר פעמים בזו אחר זו

  .וכן השוואה קצרה בין ביצועי השיטות והסבר להבדלים בינהן, ניקוית הואת תוצאות פעול

b. שהיא וריאציה על , נתאר עכשיו רעיון לשיטת ניקוי שונה מעטlocal medians. 

i. אלא רק את הפיקסלים הבהירים מאד , את כל הפיקסלים בתמונה" לתקן"לא ננסה , ראשית

ההנחה . 251או גדולים מ  5ת קטנים מ נתקן רק פיקסלים עם ערכי בהירו, בפרט. והכהים מאד

 .מאחורי שינוי זה היא שהרעש יצר ערכי בהירות קיצוניים

ii. בהירים שבסביבתם על מנת לחשב -נשתמש רק בפיקסלים הלא, בבואנו לתקן פיקסלים בהירים

בבואנו , באופן דומה(. ומטה 251כלומר רק בפיקסלים שערך הבהירות שלהם הוא )את החציון 

על ( ומעלה 5ערך בהירות )כהים שבסביבתם -ים כהים נשתמש רק בפיקסלים הלאלתקן פיקסל

 . מנת לחשב את החציון

כך שקריאה לפונקציה  modified_ medianהשלימו בקובץ השלד את הפונקציה 

modified_local_medians תבצע את התיקון שתואר לעיל. modified_local_medians  מקבלת אוביקט

 .Matrixמחזירה אוביקט חדש מטיפוס ו Matrixמטיפוס 

 .וכן השוואה קצרה עם התוצאות הקודמות, את תוצאות פעולת הניקוי pdfצרפו לקובץ ה 

הציגו את אוביקט ה , את תוצאות פעולות הניקוי pdfעל מנת לצרף לקובץ ה  :הערה כללית לשני הסעיפים

Matrix  החדש על המסך באמצעות הפעלת המתודהdisplay  של המחלקהMatrix , קחוscreen shot ( צילום

                 .וצרפו את התמונה שהתקבלה, של התוצאה( מסך



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 1026 חורף, מבוא מורחב למדעי המחשב

 

  12 מתוך 12' עמ
 

 סוף                     


