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 ('נק 02)זיו למפל  – 5שאלה 

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

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

כלומר האם ייתכן שגם אם גילינו ? L=3תהיה יעילה יותר מאשר עם  L=4האם תיתכן מחרוזת שדחיסתה עם 

את ייצוג וכן את , כזו מחרוזתדוגמה לרשמו , אם לדעתכם כן? ישתלם לא לדחוס אותה, 3חזרה באורך 

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

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

 :תשובה

 ['a’,’b’,’c’,'b','c',’d’,’e’,(7,3), 'd','e‘]נקבל  L = 3אז אם נדחס לפי  ’abcbcdeabcde'נקח את המחרוזת 

 .[a’,’b’,’c’,'b','c',’d’,’e’,'a',(5,4)‘] נקבל  L = 4אך לפי 

 

  .ב

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

 (.בקוד freqי המחרוזת "הנתונה ע)שכיחות אותיות 

def genString(n): 

    freq = 'a'*25+'bcdefghijklmnopqrstuvwxyz' 

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

    return ''.join(randLetters) 

 

     או   s:   Huffmanאיזו דחיסה צפויה לתת יחס דחיסה טוב יותר עבור . s=genString(100000)תהי 

Lempel-Ziv ?אין צורך בהוכחה . הסבירו את תשובתכם בצירוף מספר דוגמאות הרצה שיתמכו בה

 .מתמטית פורמלית

 .textוהן בתור  corpusהן בתור  s-כאן ישתמש ב Huffmanקידוד : הבהרה

 :תשובה

לאותיות האחרות , לעומת זאת. aלהיות  5.0כל תו שנבחר למחרוזת שלנו יש סיכוי נשים לב של

לא נצפה להרבה , מכיוון שבכל פעם נבחרת אות שרירותית למחרוזת. הסתברות הרבה יותר נמוכה

שמבסס את אורך הקידוד על  קידוד האפמן, לכן. תופיע הרבה מאוד aחזרות אך כן נצפה שהאות 

ואכן . שמבסס את הקידוד על חזרות LZתדירות הופעה אמור לתת תוצאות טובות יותר מאשר קידוד 

 .LZ :5.3703ויחס  38674.0..5: יחס האפמן, בהרצה

 

ii.  נחליף את המחרוזתfreq במחרוזת הבאה:    freq = 'a'*2500+'bcdefghijklmnopqrstuvwxyz' 

 .הסבירו? ה תשתנההאם לדעתכם התשוב
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 :תשובה

 לכל תו שנבחר למחרוזת) aשל נצפה לרצפים הרבה יותר ארוכים  ,בהשוואה לתוצאות הסעיף הקודם

 45 יהיה יותר טוב ואכן הוא קטן בערך פי LZולכן היחס של ( aלהיות  4 -יש סיכוי קרוב ל שלנו

 .LZ וא משמעותית כמל האפמן שאמנם גם קטן אך לעומת

 :הרצהדוגמת 

>>> s = genString(10**5) 

>>> lz_ratio(s) 

0.08969142857142857 

>>> huffman_ratio(s,s) 

0.14934857142857144 

 

  

 

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

שאר פרטי האלגוריתם ללא (. כפי שמופיע בערכי ברירת המחדל של האלגוריתם שהוצג בהרצאה 32במקום )

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

מספר הביטים במחרוזת הדחוסה חלקי מספר )=מהו יחס הדחיסה ? כיצד נראה ייצוג הביניים של הדחיסה

 .(…)Oתנו תשובה בסדר גודל במונחים של ? n -כתלות ב( זיו-לא שימוש בדחיסת למפלהביטים במחרוזת ל

 :תשובה

ואז  (כשני תווים בודדים) פעם אחת 01צריך לייצג את תת המחרוזת ש מכיוון O(logn/n)יחס הדחיסה הוא 

 .ביטים lognבבינארית דורש  nייצוג של המספר העשרוני , כמו כןו רק לייצג חזרות

 .[(n-2),'1','0']: ייצוג ביניים

 :למשל n=100עבור דוגמת הרצה 

 

>>> s = '01'*10**2 

>>> lz77_compress2(s) 

['0', '1', [2, 99], [2, 99]] 

>>> lz_ratio(s) 

0.04 
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 ('נק 02)קודים לאיתור ולתיקון שגיאות  – 6שאלה 

 חלק ראשון

על פי הסכמה , ביטים 7של אינפורמציה למילות קוד בנות ביטים  3יות המתואר כאן מעתיק והקוד לתיקון טע

 :הבאה

   (x1, x2, x3)       (x1, x2, x3, x1+ x2, x1+ x3, x2+ x3, x1+ x2+x3)  
 .1כאשר הסכומים מחושבים מודולו 

 .הביטים הרשומים בה 3 -השלימו בכל שורה את מילת הקוד המתקבלת מ, בטבלה הבאה .א

 :תשובה

  (x1, x2, x3)    (x1, x2, x3, x1+ x2, x1+ x3, x2+ x3, x1+ x2+x3) 

   (0 , 0 , 0) 0,0,0,0,0,0,0 

   (0 , 0 , 1) 0,0,1,0,1,1,1 

   (0 , 1 , 1) 0,1,1,1,1,0,0 

   (1 , 1 , 1) 1,1,1,0,0,0,1 

 

 .dשהמרחק ביניהן הוא , w1, w2רשמו שתי מילות קוד שונות ? של הקוד, d, מהו המרחק המינימלי .ב

 :תשובה

d<=4 : נקח את המיליםw1 = 0000000 w2 = 1110001 .הוא  ןהמרחק ביניה.. 

d>=4 :נסתכל על כל האפשרויות לשנות את שלושת הביטים הראשונים: 

 7כי הוא משפיע על  שינויים שלושההראשונות מתבטא בלפחות עוד ' כל שינוי בביט אחד בשלושת הקוא

 .סכומים שונים של ביטים

 .שינוי בשני ביטים מתבטא בעוד לפחות שני שינויים כי שני סכומים שונים ישתנו בהמשך מילת הקודכל 

 .ייווצר לפחות שינוי אחד בסכום האחרון, אם יש שינוי בשלושת הביטים הראשונים

 

 

 -המרחק של שתיהן מ: המקיימות, w1, w2כך שיש שתי מילות קוד שונות           קיימת מילה   :טענה .ג

y  ומרחק זה הוא המרחק המינימלי מ, שווה- y למילת קוד כלשהי. 

הסבירו  –אחרת  .כאלו y ,w1 ,w2 -ל תנו דוגמה – הטענה נכונהאם לדעתכם . נכונה ל"הנאם הטענה החליטו 

 . מדוע לא

 : תשובה

 . הטענה נכונה

שאינה  y = 1100000שהן מילות קוד חוקיות ואת המילה  w1 = 0000000 w2 = 1110001ניקח את המילים 

לבין  w1,w2והמרחק בין ( 'כפי שראינו בסעיף ב) מינימליוהוא  .הוא  w1,w2המרחק בין . מילת קוד חוקית

y  0הוא . 

  .y -ל 0> אין מילת קוד חוקית אחרת במרחק נטען ש

לת זו לא מי 5הוא  y -אם המרחק מ) 4הוא  y -שמרחקה מ, w3, נניח בשלילה שקיימת מילת קוד חוקית כזו

שאומרת שכל שתי ' זו סתירה למסקנה בסעיף ב. 7 לכל היותר יהיה w3 -מ w1אז המרחק של  (קוד חוקית

 ..< =מילות קוד חוקיות הן במרחק 
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 שניחלק 

 .ומוציאה רשימת ביטים xהמקבלת רשימת ביטים , bad_coding להלן פונקציית קידוד עבור קוד חדש בשם 

 

def bad_coding(x): 

       z = (x[0]+x[1]) % 2 

       return (x+[z])*4 

 

 .       נקרא קוד מטיפוס   עם מרחק מינימלי                  קוד : תזכורת
 

 .|x| -יסומן כרגיל ב xהאורך של 
 

 . [_____=n=____ , k=_____ , d]הוא קוד מטיפוס  bad_coding:  השלימו את המשפט הבא

 
 :תשובה
 :למקריםנפריד 

 
 :x| >2|אם 

[n=4(|x|+1),k=|x|,d=4] 
d<=4 : נקח את המיליםw1 = 0000000000000000 w2 = 0010001000100010 ( 554 -ו 000שנוצרו מהרשימות 

 ..הוא  ןהמרחק ביניה. (בהתאמה
d>=4 :בין מילות הקוד מרחק  היהי, השניוהוא לא בביט הראשון בין רשימות הביטים אם ההבדל מכיוון ש

 .פעמים .כל ביט שונה בין הרשימות משוכפל  כי .לפחות האמינג 
 

 :x| =2|אם 
[n=12,k=2,d=8] 

 :x1=00, x2=01, x3=10, x4=11מילות הקוד עבור את נרשום 
Code(x1)=000000000000 
Code(x2)=011011011011  
Code(x3)=101101101101 
Code(x4)=110110110110 

 .(. -שמוכפל ב 0מרחק האמינג ) 6מרחק האמינג בין כל שתי מילות קוד יש , כלומר
 
 

 
 
 
 סוף

 
 

 


