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 5523:שעה ב (חמישי)יום  נוארבי 18 להגשה עד - 6מספר תרגיל בית 
 

 
 

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

 
 :הגשה

 בהתאם להנחיות בכל שאלה. pyובקובץ  pdfתשובותיכם יוגשו בקובץ  •

 אותו אתם מגישים. pyכבסיס לקובץ ה  skeleton6.pyהשתמשו בקובץ השלד  •
 .pyלא לשכוח לשנות את שם הקובץ למספר ת"ז שלכם לפני ההגשה, עם סיומת 

 

הקבצים שיש להגיש הם  012345678בסה"כ מגישים שני קבצים בלבד. עבור סטודנטית שמספר ת"ז שלה הוא  •
hw6_012345678.pdf  ו- hw6_012345678.py. 

 
 תקין, אלא אם צוין במפורש אחרת.הינו לתכנית / לפונקציות בכל השאלות ניתן להניח כי הקלט  •

 

 מציתיים, קולעים וברוריםתשובות מילוליות והסברים צריכים להיות ת •
 להנחיה זו מטרה כפולה:

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

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

. 
 לציון ואין חובה לפתור אותן כתנאי לקבלת ציון מלא על התרגיל.מהוות בונוס  'ג ףיעס 6 הלאשו 5 השאל •

 .השגהל םניא 6 הלאש לש םיפיעסה ראש •

 ועדיי םיקדובהש ךכ pdf -ה ץבוק שארב תאז ונייצ ,5,6 תולאשב םימיוסמ םיפיעס לע תונעל ןתטלחה םא •
 .ךכל סחייתהל

  



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2017-2018מבוא מורחב למדעי המחשב, סתיו 

  14 מתוך 2' עמ
 

 גנרטורים – 1שאלה 

הרקורסיבי שראינו בתרגול, הפעם באמצעות  תתי הקבוצותמציאת של אלגוריתם  גרסה אחרת בשאלה זו נממש

 גנרטורים. 

 :ללהלן הקוד מהתרגו

 

 

 

 

 

 

 

 שלילי-הוא מספר שלם ואי k -היא רשימה של פיתון )אולי ריקה( ו lstכמו בתרגול, אנו מניחים כי 

אשר מייצרת את כל  ,choose_sets_gen(lst,k)ת הגנרטור יאת פונקצי ממשו בקובץ השלד .א

. אין חשיבות של פייתון כרשימהמיוצגת  תת קבוצה כל .kבגודל  lst רשימהה תת הקבוצות של איברי

יוצרו כר כאשר  next-. קריאה לקבוצה האיברים בתוך כל תת, או לסדר תת הקבוצותלסדר בו מיוצרות 

 לדוגמה:, ואין צורך לטפל בזה. exceptionתגרום לזריקת  kכל תתי הקבוצות בגודל 

>>> g = choose_sets_gen([1,2,3],2) 

>>> next(g) 

[2, 1] 

>>> next(g) 

[3, 1] 

>>> next(g) 

[3, 2] 

>>> next(g)# will cause StopIteration exception 

 דרישות:

 הפונקציה שתשלימו היא רקורסיבית. .1

 הפונקציה קוראת רק לעצמה, ולא לפונקציות אחרות. .2

 השתמשו בתבנית הנתונה בעמוד הבא. .3
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

def choose_sets(lst,k): 

        if k==0: 

                return [[]] 

        elif len(lst)<k: 

                return [] 

        tmp = choose_sets(lst[1:],k-1) 

        for e in tmp: 

                e.append(lst[0]) 

                 

        tmp.extend(choose_sets(lst[1:],k)) 

        return tmp 
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  הגנרטור תייצקנופאת  ממשו בקובץ השלד .ב

choose_sets_gen_specific(lst, k, elem)תתי הקבוצות מייצר את כל  , אשר

אם יוצרו כבר כל תתי הקבוצות שמכילות את . elemמכילות את האיבר הספציפי ש kבגודל  lstשל 

elem  ,קריאה ל או שלא קיימות כאלו בכללnext  תגרום לזריקתexception .ואין צורך לטפל בזה ,

 לדוגמה:

>>> g = choose_sets_gen_specific([1,2,3],2, 3) 

>>> next(g) 

[3, 1] 

>>> next(g) 

[3, 2] 

>>> next(g)# will cause StopIteration exception 
>>> 
>>> g2 = choose_sets_gen_specific([1,2,3],2, 4) 

>>> next(g2)# will cause StopIteration exception 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

def choose_sets_gen(lst,k): 

if k==0: 

yield [] 

elif not len(lst)<k: 

g = choose_sets_gen(lst[1:],k-1) 

 

# the rest of your code here 
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 רבין-קארפ – 2שאלה 

 . sהיא סיבוב מעגלי של מחרוזת  tהתבקשתן לכתוב פונקציה שבודקת האם מחרוזת  5בשאלה  2בתרגיל 

 sמורכבת מהסיפא של  t -אם שתיהן באותו אורך ו sתיקרא סיבוב מעגלי של מחרוזת  tמחרוזת  תזכורת:

 היא סיבוב מעגלי של המחרוזת tocsintro המסתיימת בתחילת סיפא זו. למשל, המחרוזת sהמשורשר לרישא של 

introtocs  וכך גם המחרוזת.sintrotoc  

 (:מהשיעור הן זהות לאלו) המופיעות גם בקובץ השלדנתונות שתי הפונקציות הבאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הגנרטוראת פונקצית ממשו בקובץ השלד  .א

kr_gen(text, length, basis=2**16, r=2**32-3) אשר מייצרת את רצף ה- 

fingerprints  של תת מחרוזות באורךlength  ממחרוזת נתונהtext על פי סדר הופעתן במחרוזת ,text קריאה .

 ., כרגיל כפי שראינו בכיתהexceptionתגרום לזריקת  fingerprints -כאשר תמו ה next -ל

ייצור רצף ה . במהלך slideו  fingerprint ותפונקציעל הפונקציה לעשות שימוש ב דרישות נוספות:

fingerprints 

 

 הן באותו אורך. s,tבשני הסעיפים הבאים ניתן להניח שהמחרוזות  שימו לב:

 

 is_rotated_1(s, t, basis=2**16, r=2**32-3)יה פונקצהאת ממשו בקובץ השלד  .א

  .Falseואחרת תחזיר  sהיא סיבוב מעגלי של  tאם  Trueותחזיר  t, sשתקבל שתי מחרוזות 

 

 

 

 

 

def fingerprint(text, basis=2**16, r=2**32-3): 

    """ used to compute karp-rabin fingerprint of the pattern 

        employs Horner method (modulo r) """ 

    partial_sum = 0 

    for ch in text: 

        partial_sum =(partial_sum*basis + ord(ch)) % r 

    return partial_sum 

 

def text_fingerprint(text, m, basis=2**16, r=2**32-3): 

    """ computes karp-rabin fingerprint of the text """ 

    f=[] 

    b_power = pow(basis, m-1, r) 

    list.append(f, fingerprint(text[0:m], basis, r)) 

    # f[0] equals first text fingerprint  

    for s in range(1, len(text)-m+1): 

        new_fingerprint = ( (f[s-1] - ord(text[s-1])*b_power)*basis 

                         +ord(text[s+m-1]) ) % r 

            # compute f[s], based on f[s-1] 

        list.append(f,new_fingerprint)# append f[s] to existing f        

    return f 
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 :והערות דרישות

אסור לפונקציה להקצות זיכרון בגודל שהוא כלומר,  זיכרון עזר. O(1) -הפונקציה צריכה להשתמש ב .1

 -. בפרט, אסור לפונקציה בשום שלב לפרוש את רצף האו יותר מכך לינארי באורכי מחרוזות הטקסט

fingerprints המלא של אחת ממחרוזות הטקסט. 

  )בפרט, סיבוכיות הזמן תהוא אורך המחרוז 𝑛כאשר  O(𝑛2)סיבוכיות הזמן של הפונקציה צריכה להיות  .2

 (.𝑛2 -שלה יכולה להיות קטנה מ

 .תאז תושעל הבוח ןיא ךא ,הנתונה למעלה fingerprintניתן להיעזר בפונקציה  .3

 :דוגמאות הרצה

>>> is_rotated_1("amirrub", "rubamir") 

True 

>>> is_rotated_1("amirrub", "amirgil") 

False 

 

 

אם  Trueותחזיר  s, tשתקבל שתי מחרוזות  is_rotated_2(s, t)יה פונקצהאת ממשו בקובץ השלד  .ב

t  היא סיבוב מעגלי שלs  ואחרת תחזירFalse.   

 דרישות והערות:

 הנתונה למעלה. text_fingerprint להשתמש בפונקציה ןעליכ .1

   .תזהוא אורך המחרו 𝑛כאשר  O(𝑛)סיבוכיות הזמן של הפונקציה צריכה להיות  .2

 כרון.יעל סיבוכיות הז מגבלהאין  .3
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 האפמן - 3שאלה 

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

 .  huffman.py גם הקובץ שלכם נמצא

 

 C: שוות אורך , אשר מקבלת שתי רשימותweighted_length(C, W)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .א

, שמכילה את המשקלים של תווים אלו )מספר W -)כמחרוזות בינאריות(, ו asciiשמכילה את הקידודים של תווי 

בא"ב. כמו כן, הערך  i-מתאים לקידוד של התו ה Cברשימה  iהערך באינדקס  המופעים שלהם בקורפוס כלשהו(.

ממנו נלמדו התדירויות.  בא"ב( בקורפוס i-ר המופעים של אותו התו )התו הפמתאים למס Wברשימה  iבאינדקס 

 בהרצאה. 21הפונקציה תחזיר את האורך הממושקל של הקידוד, כפי שהוגדר בשקף 

 :תווים שונים( 3)עבור קורפוס בעל  למשל

>>> weighted_length(["0", "11", "10"], [5, 1, 3]) 

13 

 

ביחס  Cאם הקידוד  Trueשמקבלת אותו קלט כמו בסעיף הקודם, ומחזירה  optimal(C, W)כיתבו פונקציה  .ב

)ביחס  קטן יותר עבורו האורך הממושקל 'Cהוא קידוד אופטימלי, כלומר לא קיים קידוד אחר  Wלמשקלים 

 לאותם משקלים(.

 למשל:

>>> optimal(["0", "11", "10"], [5, 1, 3]) 

True 

 {:"a", "b", "c", "d"להלן שני קידודים עבור הא"ב } .ג

a. 𝐶1 = {0, 100,101,11}  

b. 𝐶2 = {00, 01,10,11}  

 

אותו אורך  הללו, שביחס אליו לשני הקידודים תנו דוגמה לקורפוס שמכיל את כל אחד מארבעת תווי הא"ב

, זאת משום שנרצה לבדוק את הפתרון לסעיף זה ()corpusאת הדוגמה תנו כערך שמוחזר מהפונקציה ממושקל. 

 כך: corpusהשלימו את  "aabcd"באופן אוטומטי. למשל, אם לדעתכם קורפוס מתאים הוא 

 def corpus(): 

     return "aabcd"  
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 למפל זיו – 4שאלה 

בשאלה זו נדון בניסיון לשיפור ביצועי הדחיסה באלגוריתם הדחיסה של זיו ולמפל, אשר נלמד בשיעור ובתרגול. 

 , אשר הקוד שלה מופיע לנוחותכם בהמשך. maxmatchפונקציה מרכזית במימוש אותו הצגנו היא הפונקציה 

 

def maxmatch(T, p, w=2**12-1, max_length=2**5-1):  

   ''' finds a maximum match of length k<=2**5-1 in a 

       w long window, T[p:p+k] with T[p-m:p-m+k]. 

       Returns m (offset) and k (match length) ''' 

   assert isinstance(T,str) 

   n = len(T) 

   maxmatch = 0 

   offset = 0 

   for m in range(1, min(p+1, w)): 

      k = 0 

      while k < min(n-p, max_length) and T[p-m+k] == T[p+k]: 

        k += 1 

        # at this point, T[p-m:p-m+k]==T[p:p+k] 

      if maxmatch < k  : 

         maxmatch = k 

         offset = m 

   return offset, maxmatch 

#    returned offset is smallest one (closest to p) among all max  

     matches (m starts at 1) 
 

 הקוד לדחיסה שראינו בהרצאה הוא הקוד הבא, המייצר מחרוזת בפורמט ביניים
 
def LZ3_compress(text, w=2**12-1, max_length=2**5-1): 

   '''LZW compression of an ascii text. Produces a list comprising        

  of either ascii characters or pairs [m,k] where m is an    

offset and k is a match (both are non negative integers) ''' 

   result = [] 

   n = len(text) 

   p = 0 

   while p<n: 

      if ord(text[p]) < 128: # ignores non Ascii chars 

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

        if k < 3: 

          result.append(text[p]) #  a single char 

          p += 1 

        else: 

          result.append([m,k])   # two or more chars in match 

          p += k 

   return result  # produces a list composed of chars and pairs 

 
 נתייחס לקוד זה כאל "הקוד המקורי". 
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 .  [m,k]  אינן מקודדות כזוג 3-שימו לב כי בקוד זה, חזרות שאורכן פחות מ

 

 , דהיינו   > 4k: תנאימופיע בו ה  k < 3"הקוד המשופר" הוא קוד זהה, פרט לכך שבמקום השורה 

 .  נתייחס לקוד זה כאל "הקוד המשופר".[m,k]  אינן מקודדות כזוג 4-מ חזרות שאורכן פחות

 

ביטים, ואילו זוג   1+7=8מיוצג על ידי  ASCIIאנחנו מזכירים כי עבור הפרמטרים הדיפולטיים של הקוד, תו 

[m,k]  ביטים. 18=1+12+5מיוצג על ידי 

 

דחיסתה תחת הקוד ייצוג ל ובאורכשווה דחיסתה תחת הקוד המקורי ייצוג האם קיימת מחרוזת אשר  .א

 המשופר? 

תווים לכל היותר( וציינו מהו אורכי המחרוזות  15אם לדעתכן התשובה היא כן, הדגימו מחרוזת כזו )באורך 

 הדחוסות )בביטים( תחת שתי השיטות. 

אופן , זאת משום שנרצה לבדוק את הפתרון לסעיף זה ב()lz_Qaתנו כערך שמוחזר מהפונקציה  תשובתכםאת 

, ואורכה 5הוא  k<3, אורכה תחת השיטה "aabcd"אוטומטי. אם לדעתכם דוגמא מתאימה היא המחרוזת  

 כך: lz_Qaאז השלימו את  4הוא  k<4תחת השיטה 

 

def lz_Qa (): 

     return (“aabcd”, 5, 4) 
 אם לדעתכם אין מחרוזת כזו, השלימו את הפונקציה כך:

 
def lz_Qa (): 

     return (“”, 0, 0) 
 

 האם קיימת מחרוזת אשר דחיסתה תחת הקוד המקורי קצרה יותר מדחיסתה תחת הקוד המשופר?  .ב

תווים לכל היותר( וציינו מהו אורכי המחרוזות  15אם לדעתכן התשובה היא כן, הדגימו מחרוזת כזו )באורך 

 הדחוסות )בביטים( תחת שתי השיטות. 

, זאת משום שנרצה לבדוק את הפתרון לסעיף זה באופן ()lz_Qbתנו כערך שמוחזר מהפונקציה  תשובתכםאת 

, ואורכה 5הוא  k<3, אורכה תחת השיטה "aabcd"אוטומטי. אם לדעתכם דוגמא מתאימה היא המחרוזת  

 כך: lz_Qbאז השלימו את  4הוא  k<4תחת השיטה 

 

def lz_Qb (): 

     return (“aabcd”, 5, 4) 
 אם לדעתכם אין מחרוזת כזו, השלימו את הפונקציה כך:

 
def lz_Qb (): 

     return (“”, 0, 0) 
 

 

 

 

 



 בית הספר למדעי המחשב -אוניברסיטת תל אביב 

 2017-2018מבוא מורחב למדעי המחשב, סתיו 

  14 מתוך 9' עמ
 

 האם קיימת מחרוזת אשר דחיסתה תחת הקוד המשופר קצרה יותר מדחיסתה תחת הקוד המקורי?    .ג

וציינו מהו אורכי המחרוזות  תווים לכל היותר( 15)באורך  כן, הדגימו מחרוזת כזולדעתכן התשובה היא אם 

 הדחוסות )בביטים( תחת שתי השיטות. 

, זאת משום שנרצה לבדוק את הפתרון לסעיף זה באופן ()lz_Qcאת תשובתכם תנו כערך שמוחזר מהפונקציה 

, ואורכה 5הוא  k<3, אורכה תחת השיטה "aabcd"אוטומטי. אם לדעתכם דוגמא מתאימה היא המחרוזת  

 כך: lz_Qcאז השלימו את  4הוא  k<4תחת השיטה 

 

def lz_Qc (): 

     return (“aabcd”, 5, 4) 
 אם לדעתכם אין מחרוזת כזו, השלימו את הפונקציה כך:

 
def lz_Qc (): 

     return (“”, 0, 0) 
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 (נקודות 20בונוס  .השגה תבוח ןיא) תמונות -5שאלה 

 שאלה זו עוסקת בעיבוד תמונה.

)יוסבר  PILLOWלהתקין את החבילה שימו לב שעל מנת להריץ את הפונקציות בשני הסעיפים הבאים עליכם 

 .  matrix.py גם הקובץ בה נמצא קובץ הקוד שלכם נמצא (folder) לדאוג שבתיקיהבכיתה( וכן 

 

בפונקציה )ניתן גם להשלים פחות משלוש שורות(  שלוש השורות החסרותהשלימו בקובץ השלד את  .1

upside_down שמקבלת מטריצה שמייצגת תמונה ומחזירה מטריצה חדשה שמייצגת את התמונה ,

 שמתקבלת ע"י שיקוף התמונה על הציר האופקי.

 לדוגמא עבור התמונה:                                                     לאחר הפעלת הפונקציה תתקבל התמונה:

        
 

ל תמונה היא חלוקתה למקטעים )סגמנטים( של פיקסלים, כאשר המקטעים זרים ומכסים את כל ש סגמנטציה .2

התמונה. לפיקסלים באותו סגמנט יש בד"כ תכונות משותפות. מטרת הסגמנטציה היא לפשט את הייצוג של 

את התמונה לאוסף של אובייקטים בעלי משמעות, כדי להקל על עיבוד התמונה לצרכים שונים )כגון מצי

 גבולות של אובייקטים בתמונה, ספירת עצמים וכו'(.

שחור ולבן. אחת השיטות הפשוטות  –של תמונת גוני אפור מחלקת אותה לשני מקטעים  בינאריתסגמנטציה 

( מסוים, וכל פיקסל thresholdמחליטים על סף ) :Thresholding -לביצוע סגמנטציה בינארית היא שיטת ה

 (.0(, בעוד שכל יתר הפיקסלים הופכים לשחור )255לסף הופך ללבן )בעל ערך גבוה או שווה 

 

שמימשנו  Matrixאובייקט מהמחלקה ) imהמקבלת מטריצה  segment(im, th)ממשו בקובץ השלד פונקציה 

 .thעם הסף  imעל  thresholdingומחזירה מטריצה חדשה, שהיא תוצאה ביצוע , th<256≥0בקורס(, וערך סף 

 

, כלומר התמונה th=129, ומימינה תוצאה הסגמנטציה שלה עם imלדוגמה, להלן תמונה המיוצגת ע"י מטריצה 

 :()segment(im,129).displayשתוצג בעת ביצוע הפקודה 
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( הוא תהליך edge detection( בתמונה הוא איזור בו יש שינוי חד בבהירות הפיקסלים. זיהוי גבולות )edge) גבול .3

לבן( עושה שימוש באופרטור -זיהוי של אזורים כאלו בתמונה. שיטה פשוטה לזיהוי גבולות בתמונה בינארית )שחור

יהפוך ללבן. "שכנים" הם פיקסלים  i,j, אם אחד משכניו לבן, הפיקסל i,j)הרחבה(: עבור פיקסל  dilationשנקרא 

שמרכזו הפיקסל הנוכחי(. שימו לב כי  2k+1על  2k+1 מהפיקסל הנוכחי )כלומר ריבוע במימדים kבמרחק 

dilation  הינו סוג של אופרטור לוקאלי, המשנה פיקסלים בתמונה בהשפעת שכניהם, זאת בדומה לאופרטורים

כפי שיובהר אותם ראיתם בכיתה )ששימשו לצורך ניקוי רעש מסוגים שונים(. בנוסף,  חציוןו ממוצעהלוקאליים 

 לצורך זיהוי גבולות מניח כי העצמים בתמונה הם בהירים, ואילו הרקע הוא כהה. dilation -שימוש בה בהמשך,

 
עליה )התמונות  dilationלדוגמה, התמונה משמאל היא תמונה בינארית, ומימינה תוצאת הפעלת האופרטור 

 (: http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/digitalimaging/russ/erosiondilation/index.html מתוך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dilation -על התמונה, ואז חישוב ההפרש בין כל פיקסל לאחר ה dilationזיהוי גבולות בתמונה נעשה ע"י הפעלת 
 לבין הפיקסל באותו מיקום בתמונה המקורית. לדוגמה:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .בעמוד הבא דוגמה נוספת

על  dilationהפעלת  – C, 100הפעלת סגמנטציה בינארית עם סף ששווה  – Bתמונת גווני אפור,  – Aדוגמה נוספת )
B  עםk=1 ,D –  תוצאה חישוב ההפרשC-B:) 
 

 

 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/digitalimaging/russ/erosiondilation/index.html
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             D               C       B           A 
 

)בדומה  k(, וגודל סביבה Matrix)אובייקט מהמחלקה  imשמקבלת מטריצה  dilate(im, k)ממשו פונקציה  .א

 B. למשל, עבור המטריצה dilationלשאר האופרטורים הלוקאליים שנלמדו( ומחזירה את התמונה לאחר 

 .()dilate(B,1).displayתתקבל ע"י   Cהנ"ל, התמונה 

 
 : ותהנחי

 itemsו  copyשנלמדה בכיתה ומופיעה בקובץ השלד )יחד עם  local_operatorיש להשתמש בפונקציה  •

 שנלמדו בהרצאה(. אין לשנות שלוש פונקציות אלו.

• local_operator  לא מטפלת בפיקסלים שנמצאים במרחקk .מקצוות התמונה. אין צורך לשנות זאת 

 בשורה אחת בודדת.  dilateניתן לממש את  •

, ומחזירה מטריצה חדשה thr, וערך סף k, גודל סביבה imשמקבלת מטריצה  edges(im, k, thr)ממשו את  .ב

 k=1 -ו 100בדוגמה שלעיל, ערך סף  A, בהתאם לשיטה הנ"ל. למשל, עבור התמונה Aובה הגבולות בתמונה 

  .Dתוחזר התמונה 

 .matrixהמוגדר לכם בקובץ  A-Bיצות: : בסעיף זה כדאי להשתמש בחיסור מטרהערה

 
 דוגמאות הרצה:

 
>>> m1 = Matrix(4,4,0) 

>>> m1[0,0] = 20 

>>> m1[1,0] = 60 

>>> m2 = segment(m1,10) 

>>> m2.rows 

[[255, 0, 0, 0], [255, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]: 

>>> m3 = dilate(m2,1) 

>>> m3.rows 

[[255, 0, 0, 0], [255, 255, 0, 0], [0, 255, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]: 

>>> m4 = m3 - m2 

>>> m4.rows 

[[0, 0, 0, 0], [0, 255, 0, 0], [0, 255, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]: 

>>> edges(m1,1,10) == m4 

True 
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 נקודות( 01 לש בונוס הווהמ 'ג ףיעס .השגה תבוח יןא)קודים לתיקון שגיאות  – 6שאלה 

(, אותו למדנו בכיתה, הוא דוגמה לקוד לגילוי ותיקון שגיאות. בכיתה ראינו דוגמה בה repetition codeקוד חזרה )

פעמים. זהו כמובן מקרה פרטי של קוד חזרה עבור הודעות  3, וכל ביט מההודעה משודר 2ההודעות הן באורך 

 (.  n = mkפעמים )והֶשֶדר לכן באורך כולל של   mכלשהו, כאשר כל ביט משודר  kבאורך 

, ומחזירה את השדר m)מחרוזת בינארית( באורך כלשהו, ואת  msgשמקבלת הודעה  encodeלן פונקציה בשם לה

 פעמים.  mבדיוק  msgשנוצר משכפול כל אחד מהביטים של 

def encode(msg, m): 

    return "".join([bit*m for bit in msg]) 

 

 דוגמת הרצה:        

>>> encode("011", 4) 

'000011111111' 

 

באורך כלשהו שהתקבל ע"י קוד חזרה,  trans, שמקבלת שדר decodeבהמשך השאלה עליכם לממש פונקציה בשם 

, במידת האפשר, closest codeword decoding, ומשחזרת את ההודעה )לפני השכפול( ע"י mואת הפרמטר 

 כלומר:

 תוחזר ההודעה ממנה נוצרת מילת קוד זו. –( יחידה closest codewordאם ישנה מילת קוד קרובה ביותר ) .1

 .Noneאחרת, יוחזר  .2

 

 לדוגמה:

>>> decode("000011111111", 4) 

'011' 

 )אחד מהם או שניהם(?  k,  mמהו המרחק של הקוד כתלות בפרמטרים   .א

. ביותרשדר שיש לו לפחות שתי מילות קוד קרובות , לעיל, כלומר 2תנו דוגמה לשדר עבורו מתקיים מצב  .ב

 , השדר ושתי מילות הקוד.m, kבתשובתכם כתבו מהם 

של  , שמשחזרת את ההודעה בהתאם לתיאור שלעילdecode (trans, m)את הפונקציה  בקובץ השלד ממשו .ג

decode .מקבלת כקלט את התשדורת  הפונקציהtrans  ואתm בפונקציה משתמשת שהוא פרמטר של הקוד ו

majority הנתונה לכם כאן ,( המקבלת מחרוזתstr.בינארית ) 

 .m -היא באורך חוקי ביחס ל msg -יתן להניח שנ: הערה

 

 

def majority(bin_s): 

    n = len(bin_s) 

    cnt = bin_s.count("1") 

    if cnt > n/2: 

        return "1" 

    elif cnt < n/2: 

        return "0" 

    else: 

        return None 
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הנ"ל, והפונקציה החזירה בדיוק  decodeשגיאות. מיכל הפעילה את  xשלח למיכל שדר, ובדרך נפלו בו  אמיר .ד

 k, m? תנו תשובה כתלות בפרמטרים  x. מהו הערך המקסימלי האפשרי של בניאת ההודעה המקורית ששלח 

 )אחד מהם או שניהם( והסבירו בקצרה.

 
 הוראות הגשה:

 .םיפיעסה ראשל תובושת שיגהל ןיאכתבו את הקוד לסעיף ג' בקובץ השלד. 
 

 

 
 סוף


