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 32::5שעה ב (ראשוןיום ) נואריב 17 להגשה עד -(עודכןמ)  6מספר 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 השלדskeleton6.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

 .בדוק את התרגילים שלכם בזמן סבירעל מנת שנוכל ל .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 

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

 .נרצה להחזיר מחרוזת משותפת ארוכה ביותר של מחרוזות אלו      מחרוזות בהינתן שתי 

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

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

ונגדיל באופן  Karp-Rabinננצל את התכונות של אלגוריתם . hash-בתור פונקצית ה Karp-Rabinגוריתם של אל

 .fingerprints-הדרגתי את אורך המחרוזות עבורן מחושבים ה

 

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

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

כפי ,  Horner’s rule -ניתן להיעזר בכלל הורנר )במספר קבוע של פעולות         מתוך       ניתן לחשב את 

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

נמשיך להשתמש (.  רשימת כל טביעות האצבע של חלונות באורך )         לות לחשב ממנה את נוכל בק

 .בסימונים שהגדרנו כאן לאורך השאלה

 

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

 ,has_match :היא קוראת לפונקציות אחרותו ,מופיע כבר בקובץ find_longestהמימוש של 

tablemake_hashextend_fingerprints,  – עבורן המימוש חסר ואתם מתבקשים להשלים אותו כמוסבר בהמשך . 

 

הפרמטרים שונים מאלה .                  כשנחשב טביעות אצבע נשתמש בפרמטרים , לאורך התרגיל

       -לו היינו משתמשים ב. hashיהיה להשתמש בטביעות האצבע כפונקציית שראינו בשיעור כדי שניתן 

 .תאים      היינו נאלצים להשתמש בטבלת ענק עם  

 

טקסט הפונקציה מקבלת מחרוזת . extend_fingerprints(text, fingers,   , basis, r)ממשו את הפונקציה  .א

text הרשימה  ואתfingers של הטקסט עבור חלונות            טביעות האצבע  שמייצגת את רשימת

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

     בזמן ,             -י הארכה של טביעות האצבע הנתונות ב"ע         על הפונקציה לחשב את 

כך שהרשימה תכיל את  fingersאלא מעדכנת את , הפונקציה אינה מחזירה ערך. בור כל טביעת אצבעע

כפי שאנחנו , rמודולו , basisטביעות האצבע מחושבות בבסיס  .          במקום את           

 .Karp-Rabinמצפים מאלגוריתם 

 (.?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 
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[104, 101, 108, 108, 111] 

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

>>> fingers 

[26725, 25964, 27756, 27759] 

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

>>>fingers 

[26016, 93342, 27813] 

 

של          הפונקציה מקבלת את . tablemake_hash(fingers, table_size)ממשו את הפונקציה  .ב

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

table_size  עםchains ,הטבלה היא רשימה שהאיבר ה: שתמומש באופן הבא- j רשימת  שלה הוא

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

 

>>> make_hashtable([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]] 

 

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

 

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

, לא קיימתם א .אם קיימת כזאת, tתת מחרוזת משותפת שלהן באורך ומחזירה  text1, text2מחרוזות 

כלומר מוחזרת מחרוזת רק כאשר היא אכן , false positivesשהפונקציה לא מחזירה דאו ו .Noneמחזירה 

 .text2ול  text1משותפת ל 

ואז לעבור על טביעות האצבע , hashלטבלת  אחת המחרוזותהאצבע של  עליכם להכניס את טביעות :הנחיה

, יעות האצבעבצאה התאמה בטנמ כאשררק  .hashשל המחרוזת השניה ולבדוק האם הן נמצאות בטבלת ה 

מנת על  .הרלוונטיים התווים tבאמצעות השוואה של  tשל תת מחרוזת משותפת באורך התאמה  יש לוודא

 r -של שתי המחרוזות ו           :השתמשו בקלטים הנוספים שמקבלת הפונקציהלממש הנחיה זו 

 .(המודולו מעליו מחושבות טביעות האצבעות)

 

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

“Alice’s Adventures in Wonderland” 

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

כדי , (המימוש של פונקציה זו נתון כבר כאמור) find_longestהשתמשו בפונקציה  .מאת לואיס קרול

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

כדי להימנע מהבדלים בין הטקסטים שנובעים מסגנון ועריכה נסיר . שותפות שאורכן מקסימליהמ

 format_textהשתמשו בפונקציה . מהטקסט חלק מסימני הפיסוק ורווחים ונהפוך אותיות גדולות לקטנות

אין . שאתם מגישים pdf  -וכתבו את התשובה הסופית במסמך ה, המצורפת כדי לנקות את הטקסטים

  .כלול בהגשה את הקוד ששימש אתכם בסעיף זהל
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 3שאלה 

  .זיו לדחיסת טקסט-השאלה עוסקת בשינוי באלגוריתם למפל

זיו -ירה את ייצוג הביניים של דחיסת למפלזמח( מופיעה בחומר ההרצאות)  lz77_compress2הפונקציה , כזכור

 :למשל.  textשל המחרוזת

>>> lz77_compress2("abcdabc") 

['a', 'b', 'c', 'd', [4, 3]] 

>>> lz77_compress2("abab") 

['a', 'b', 'a', 'b'] 

>>> lz77_compress2("ababab") 

['a', 'b', [2, 4]] 
 :ראינו בכיתה את הפונקציה, בנוסף

def inter_to_bin(lst, w=2**12-1, max_length=2**5-1) 
 

המייצגת את , מחזירה מחרוזת של ביטים, שמייצגת ייצוג ביניים של מחרוזת דחוסה lstשבהינתן רשימה 

 8כ "סה)ביטים עבור התו עצמו  7ואחריו  0י הביט "שתו שלא נדחס ייוצג ע, נזכיר. המחרוזת הבינארית הדחוסה

טים עבור אורך בי 5 -ו, ביטים עבור ההיסט אחורה 12ואחריו  1י הביט "ואילו מקטע שנדחס ייוצג ע, (ביטים

שימו לב שבחישוב זה לקחנו בחשבון את ערכי ברירת המחדל של הפרמטרים (. ביטים 18כ "סה)המקטע שנדחס 

w,max_length של שתי הפונקציות. 

 :דוגמאות הרצה

>>> inter_to_bin(lz77_compress2("abcdabc")) 

'01100001011000100110001101100100100000000010000011' 

>>> len(inter_to_bin(lz77_compress2("abcdabc"))) 

50      # 4*8 + 18 

>>> inter_to_bin(lz77_compress2("abab")) 

'01100001011000100110000101100010' 
>>> len(inter_to_bin(lz77_compress2("abab"))) 

32      # 4*8 
 

של אלגוריתם שונה במעט עבור מימוש שמציגה   lz77_compress_newה הפונקציה בעמוד הבא מופיע
 .דחיסת למפל זיו

 .lz77_compress_new, lz77_compress2: על הסעיפים הבאים ביחס ל pdfענו בקובץ ה 

 

 : המקיימת sתנו דוגמא למחרוזת  .א

lz77_compress2(s) = lz77_compress_new(s). 

 ?  שיתקבל בשתי ההרצות( צוג הבינייםיי)מה יהיה הפלט 

  :שמקיימת sקיימת מחרוזת : טענה .ב

len(inter_to_bin(lz77_compress_new(s))) < 

len(inter_to_bin(lz77_compress2(s))) 

או , ל"י הפעלת כל אחת מהפונקציות הנ"כזו בצירוף שני ייצוגי הביניים המתקבלים ע sתנו דוגמא למחרוזת 

 .כזו sהסבירו מדוע אין מחרוזת 

  :שמקיימת sקיימת מחרוזת : טענה .ג
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len(inter_to_bin(lz77_compress_new(s))) >  

len(inter_to_bin(lz77_compress2(s))) 

 או, ל"הנ מהפונקציות אחת כל הפעלת י"ע המתקבלים הביניים ייצוגי שני בצירוף כזו s למחרוזת דוגמא תנו

 .כזו s מחרוזת אין מדוע הסבירו

 

 
def lz77_compress_new(text, start=0, w=2**12-1, max_length=2**5-1): 

    n = len(text) 

    if start >= n: 

        return [] 

 

    #find the maximal length matching 

    m,k = maxmatch(text, start, w, max_length) 

 

    res1 = [text[start]] + \ 

     lz77_compress_new(text, start+1, w, max_length) 

    res1_len = len(inter_to_bin(res1, w, max_length)) 

 

    if k < 3: 

        return res1 

 

    res2 = [[m,k]] + lz77_compress_new(text, start+k, w, max_length) 

    res2_len = len(inter_to_bin(res2, w, max_length)) 

           

    if (res2_len < res1_len): 

        return res2 

    return res1 
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 האפמן - 3שאלה 

 . השאלה עוסקת בעצי האפמן

ל אבל אוסף אורכי הקידודים ש, אותו קורפוסנוצרו מאם הם , אלטרנטיבייםשני עצי האפמן ייקראו : הגדרה

 (.ראו דוגמאות להלן)האותיות בשני העצים הוא שונה 

אלא , שימו לב שהגדרה זו איננה מתייחסת למימוש הספציפי בפייתון לבניית עצי האפמן אותו ראינו בכיתה

עם בחירה שרירותית במקרה של משקלים שווים ושל , המשקלים מתוךלאלגוריתם הכללי על פיו נבנה עץ האפמן 

 ".שמאל-ימין"הסדר 

כי אוסף אורכי הקידודים של הימני הוא , יבייםשני העצים הבאים אלטרנט "abcdd"עבור הקורפוס , למשל

 .2,2,2,2ואילו של השמאלי  3,3,2,1

 
 

י בכולם יש אות אחת כ ,ן אף שניים שהם אלטרנטיבייםאיאותו קורפוס  שלושת העצים הבאים עבורבין לעומת זאת 

  :3ושתי אותיות עם קידוד באורך , 2אות אחת עם קידוד באורך , 1עם קידוד באורך 

 
 

 ."abcdee" ציירו שני עצי האפמן אלטרנטיביים עבור הקורפוס .א

 .לכם ותהתדירויות של האותיות לא ידוע. a1,…,a5 עבור האותיות, עצי האפמן שונים 3להלן  .ב

 

a b c d

a b

c

d

a c

b

d

b a

c

d

a b

c

d
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 .העצים הללו הם עצים אלטרנטיביים שלו 3 -ישנו קורפוס ש: טענה

הסבירו במדויק מדוע , אחרת. הקורפוס המתאיםתנו את , אם לדעתכם היא נכונה? האם הטענה נכונה או לא

 .הדבר לא ייתכן

 

ל טענה שאם התדירויות של האותיות השונות כמי. התווכחו ביניהם לגבי יחידותם של עצי האפמן אמירו כלמי .ג

טען  אמיר. ים או יותר עצים אלטרנטיבייםאזי לא ייתכן שיש שני, כולן שונות אחת מהשנייהלפיהן נבנה העץ הן 

 .כנו מקרים כאלו בהם יש מספר עצים אלטרנטיביים שוניםשיית

 .נמקו בקצרה, ל צודקתכאם מי .הציגו קורפוס שמדגים זאת, צודק אמיראם . החליטו מי צודק

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

a1 a2 a3 a4

a5

a1 a2

a3

a4

a5

a1 a2

a5 a3 a4
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 4שאלה 
 

בכתיב בינארי , ביקורת את מספר האפסים שבונוסיף לו כ, של אינפורמציה byte בהינתן: להלן שיטה לאיתור שגיאות

 :דוגמאות  . ספרות בדיוק 4באמצעות 

 כדי לשדר את ה -byte  10011000 ,משום שיש בו חמישה אפסים, כביקורת 0101 נוסיף לו. 

 .101010011000 כ נשדר אם כן"בסה

 כדי לשדר את ה -byte  11111111 ,אפסיםמשום שיש בו אפס , כביקורת 0000 נוסיף לו.           

 .000011111111 כ נשדר אם כן"בסה

  ?של הקוד d מהו המרחק .א

 

 :בכל סעיף עליכם לציין האם. בסעיפים הבאים מתוארים מצבים בהם נפלו שגיאות כלשהן בשידור

 לגלות כי נפלה טעות כלשהיתמיד ניתן   (1)

 , לפעמים ניתן ולפעמים לא  (2)

 . אף פעם לא ניתן לגלות כי נפלה טעות כלשהי (3)

  .נמקו תשובתכם

 

 .לדעת גם היכן נפלו השגיאות" = לתקן. "גם אם לא יודעים איפה, לדעת שנפלו שגיאות" = לגלות: "הבהרה

 .כאשר נפלה שגיאה בביט אחד בדיוק .ב

 .כאשר נפלו שגיאות בשני ביטים בדיוק .ג

 .אבל ידוע שרק אפסים הפכו לאחדים ולא להיפך, כאשר מספר השגיאות לא ידוע .ד

 

לפעמים או אף פעם , תמיד)האם ניתן גם לתקן את השגיאות ' ד-'עבור כל סעיף מתוך ב( ונמקו)ציינו (: 'נק 10)בונוס 
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