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 5523:שעה ב ינוארב 15עד להגשה  - 6תרגיל בית מספר 
 

 
 

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

 
 :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. 

 
 
 הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם. •

 

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

 שנוכל לבדוק את התרגילים שלכם בזמן סביר. על מנת .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. 
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 גנרטורים - 1 שאלה

 שאלה זו עוסקת בפונקציות גנרטור.

 

 :כמוגדר  r -, האיבר הn -משולש פסקל הוא משולש אינסופי המורכב משורות של מספרים, כך שבשורה ה
 

𝑎𝑛𝑟 = 𝐶(𝑛, 𝑟) =
𝑛!

𝑟! (𝑛 − 𝑟)!
 

 
 

 השורות הראשונות במשולש הן כדלהלן: 7

 
 

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

 .1האיבר הראשון והאיבר האחרון בשורה הם תמיד  .1

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

 

 וכו'. [1,1]היא הרשימה 1-, השורה ה[1]היא הרשימה  0-נייצג כל שורה במשולש על ידי רשימה כך שהשורה ה
 

   סעיף א

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

 .i-את השורה ה
 

 בסעיף 

 של רשימות בצורה הבאה: כזרם אינסופינייצג את משולש פסקל 
 

[]1], [1,1], [1,2,1], [1,3,3,1],… 
השורות את המייצר חזירה גנרטור מאשר  ()generate_pascalת הגנרטוראת פונקציבקובץ השלד  השלימו

 תוחזר השורה הבאה במשלוש. next-במילים אחרות, בכל קריאה ל .משולש פסקלב
 

 גסעיף 

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

𝑎𝑛𝑘 = ∑𝐶(𝑛, 𝑖)

𝑘

𝑖=0

 

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

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

 
חזירה גנרטור המייצר את מאשר  ()generate_bernoulliת הגנרטוראת פונקצי השלימו בקובץ השלד

 .משולש ברנולי

 
 מהסעיף הקודם. generate_pascalבמימוש זה, עליכם להשתמש בפונקציה 

 
 

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

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

 

,𝑠1בהינתן שתי מחרוזות  𝑠2 .נרצה להחזיר מחרוזת משותפת ארוכה ביותר של מחרוזות אלו 

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

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

 גדיל באופןונ Karp-Rabinננצל את התכונות של אלגוריתם  .hash-בתור פונקצית ה Karp-Rabinאלגוריתם של 

 .fingerprints-הדרגתי את אורך המחרוזות עבורן מחושבים ה

 

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

:𝑡𝑒𝑥𝑡[𝑖את טביעת האצבע של החלון  𝑓𝑡[𝑖]-, נסמן בtextעבור המחרוזת  𝑖 + 𝑡].  

במספר קבוע של פעולות )ניתן להיעזר בכלל הורנר, כפי שמופיע בשקפי  𝑓𝑡−1[𝑖]מתוך  𝑓𝑡[𝑖]ניתן לחשב את 

, נוכל בקלות לחשב 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡−1, נסמנה t-1ההרצאה(. לכן, בהינתן רשימת טביעות האצבע של חלונות באורך 

ם שהגדרנו כאן (. נמשיך להשתמש בסימוני𝑡)רשימת כל טביעות האצבע של חלונות באורך  𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡ממנה את 

 לאורך השאלה.

 

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

 has_matchמופיע כבר בקובץ, והיא קוראת לפונקציות אחרות: , find_longestהמימוש של 

make_ hashtable, extend_fingerprints – אתם מתבקשים להשלים אותו כמוסבר עבורן המימוש חסר ו

 בהמשך.

 

𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 לאורך התרגיל, כשנחשב טביעות אצבע נשתמש בפרמטרים = 28, 𝑟 = 217 − . הפרמטרים שונים 1

 לו היינו משתמשים ב .hashשראינו בשיעור כדי שניתן יהיה להשתמש בטביעות האצבע כפונקציית   מאלה

𝑟 = 232 − 232 היינו נאלצים להשתמש בטבלת ענק עם 3 −  תאים. 3

 

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

של הטקסט עבור  𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡−1שמייצגת את רשימת טביעות האצבע  fingersואת הרשימה  textטקסט 

𝑡)חלונות באורך  − טביעות האצבע של הטקסט עבור חלונות  – 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡מחשבת את  . הפונקציה(1

 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡−1-ע"י הארכה של טביעות האצבע הנתונות ב 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡. על הפונקציה לחשב את 𝑡באורך 

כך  fingersעבור כל טביעת אצבע. הפונקציה אינה מחזירה ערך, אלא מעדכנת את  𝑂(1)בזמן 

 basis. טביעות האצבע מחושבות בבסיס 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡−1במקום את  𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡שהרשימה תכיל את 

 .Karp-Rabin, כפי שאנחנו מצפים מאלגוריתם rמודולו 

 

 )מדוע?( 1-הוא קטן ב –משתנה  fingersגדל, אורך הרשימה  𝑡כאשר  :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  𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡 פונקציה מקבלת את. הmake_hashtable(fingers, table_size) הפונקציהממשו את  .ב

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

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

 מסודרים בסדר עולה. לדוגמא:, fingers[i]==j שעבורם מתקיים iם האינדקסי

>>> 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]] 

 

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

text1, text2  ומחזירה תת מחרוזת משותפת שלהן באורךt, ,מחזירה  אם קיימת כזאת. אם לא קיימת

None.  ודאו שהפונקציה לא מחזירהfalse positives, כלומר מוחזרת מחרוזת רק כאשר היא אכן 

 .text2ול  text1משותפת ל 

 מהסעיף הקודם. make_hashtableבמימוש זה יש להשתמש בפונקציה 

ואז לעבור על טביעות  ,hash: עליכם להכניס את טביעות האצבע של אחת המחרוזות לטבלת חיההנ

רק כאשר נמצאה התאמה  .hashשל המחרוזת השניה ולבדוק האם הן נמצאות בטבלת ה  האצבע

התווים  tבאמצעות השוואה של  tיש לוודא התאמה של תת מחרוזת משותפת באורך  בטביעות האצבע,

של  𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡 לממש הנחיה זו השתמשו בקלטים הנוספים שמקבלת הפונקציה: הרלוונטיים. על מנת

 .(המודולו מעליו מחושבות טביעות האצבעות) 𝑟-שתי המחרוזות ו

 

 המכילים את תוכן הספרים glass_looking.txt, wonderland.txt לתרגיל 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_longestמאת לואיס קרול. השתמשו בפונקציה 

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

המשותפות שאורכן מקסימלי. כדי להימנע מהבדלים בין הטקסטים שנובעים מסגנון  המחרוזות

מהטקסט חלק מסימני הפיסוק ורווחים ונהפוך אותיות גדולות לקטנות. השתמשו  ועריכה נסיר

 -המצורפת כדי לנקות את הטקסטים, וכתבו את התשובה הסופית במסמך ה text_formatבפונקציה 

pdf  .לכלול בהגשה את הקוד ששימש אתכם בסעיף זה. איןשאתם מגישים 
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 האפמן – 3שאלה 

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

 .huffman.pyנמצא גם הקובץ 

 :אורךאשר מקבלת שתי רשימות שוות  weighted_length(C,W)השלימו בקובץ השלד את הפונקציה  .א

C ו(כמחרוזות בינאריות)את הקידודים של תווי הא"ב  שמכילה ,- W,  שמכילה את המשקלים של

מתאים לקידוד של  Cברשימה  i. הערך באינדקס (בקורפוס כלשהו מספר המופעים שלהם)תווים אלו 

 i-ההתו )מתאים למספר המופעים של אותו התו  W ברשימה iבא"ב. כמו כן, הערך באינדקס  i-התו ה

הממושקל של הקידוד, כפי  בקורפוס ממנו נלמדו התדירויות. הפונקציה תחזיר את האורך (בא"ב

 .בהרצאה 94שהוגדר בשקף 

 (:תווים שונים 3עבור קורפוס בעל )למשל 

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

13 

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

עבורו האורך הממושקל קטן  Cהוא קידוד אופטימלי, כלומר לא קיים קידוד אחר ' W ביחס למשקלים

 :למשל .(ביחס לאותם משקלים)יותר 

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

True 

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

a. 𝐶1 = {0000,0001,001,01,1} 

b. 𝐶2 = {000,001,01,10,11} 

ת תווי הא"ב, שביחס אליו לשני הקידודים הללו אותו חמשתנו דוגמה לקורפוס שמכיל את כל אחד מ

זאת משום שנרצה לבדוק את  ,corpusהדוגמה תנו כערך שמוחזר מהפונקציה )( אורך ממושקל. את

 אוטומטי. הפתרון לסעיף זה באופן

 :כך corpusהשלימו את  "abcdeלמשל, אם לדעתכם קורפוס מתאים הוא "

def corpus():  

    return "abcde" 
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 למפל זיו – 4 שאלה
 

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

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

 אם לדעתכם כן, רשמו את ?L=3תהיה יעילה יותר מאשר עם  L=4תיתכן מחרוזת שדחיסתה עם 

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

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

 

של שכיחות  מתוך התפלגות ידועה nשמייצרת מחרוזת באורך  genString(n) קוד עבור הפונקציההלפניכם  .ב

 (.בקוד freqהנתונה ע"י המחרוזת )אותיות 

 
 

i. נניח ש-s הינה מחרוזת המיוצרת ע"י s=genString(100000) .איזו דחיסה צפויה לתת יחס דחיסה 

 הסבירו את תשובתכם. ?Lempel Zivאו  Huffmanקידוד , sטוב יותר עבור  

ii.  נחליף את המחרוזתfreq :במחרוזת הבאה 

freq = 'a'*2500+'bcdefghijklmnopqrstuvwxyz' 

 האם תשובתכם תשתנה? הסבירו.

  

def genString(n): 

 freq = 'a'*25+'bcdefghijklmnopqrstuvwxyz' 

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

 return ''.join(randLetters) 
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 '(נק 10: בונוסתיקון שגיאות ) – 5 שאלה

של אינפורמציה, נוסיף לו כביקורת את מספר האפסים שבו,  byteלהלן שיטה לאיתור שגיאות: בהינתן 

 בדיוק. דוגמאות:ספרות  4באמצעות  בכתיב בינארי

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

 .100110000101בסה"כ נשדר אם כן 

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

 .111111110000בסה"כ נשדר אם כן 

 

 של הקוד ? dמהו המרחק  .א

 

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

 תמיד ניתן לגלות כי נפלה טעות כלשהי .1

 לפעמים ניתן ולפעמים לא .2

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

 

  תשובתכם.בקצרה את נמקו 

וניתן היה לגלות אותה )ציינו במפורש את השדר , תנו דוגמה למקרה בו נפלה טעות 2או  1אם סימנתם 

 שנשלח, השדר שהתקבל עם הטעות, וכיצד ניתן לגלות את הטעות(.

, תנו דוגמה למקרה בו נפלה טעות ולא ניתן היה לגלות אותה )ציינו במפורש את השדר 3או  2אם סימנתם 

 ששודר, השדר שהתקבל עם הטעות, ומדוע לא ניתן לגלות את הטעות(.

 יש לתת שתי דוגמאות. 2שימו לב שעבור הסימון 

 

 .איפהכמה וו שגיאות, גם אם לא יודעים הבהרה: "לגלות" = לדעת שנפל

 

 כאשר נפלה שגיאה בביט אחד בדיוק. .ב

 כאשר נפלו שגיאות בשני ביטים בדיוק. .ג

 כאשר מספר השגיאות לא ידוע, אבל ידוע שרק אפסים הפכו לאחדים ולא להיפך. .ד
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 '(נק 10: בונוסניקוי רעש בתמונות ) – 6 שאלה

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

 .matrix.pyהקוד שלכם נמצא גם הקובץ 

 

 שמקבלת מטריצה שמייצגת ,right_leftהשלימו בקובץ השלד את שלוש השורות החסרות בפונקציה  .א

  .האנכיתמונה ומחזירה מטריצה חדשה שמייצגת את התמונה שמתקבלת ע"י שיקוף התמונה על הציר 

 לאחר הפעלת הפונקציה תתקבל התמונה:                                  לדוגמא עבור התמונה: 

 
המצורפת  the-simpsons.bitmapה התמונתוכלו לבדוק את עצמיכם באמצעות הפעלת הפונקציה על 

 ., אך אין להגיש תמונה זובין קבצי התרגיל

 

 לפניכם תמונה לפני ואחרי שהפעלנו עליה פעולה כלשהי. .ב

 

היא  img, כך שאם תוצאההשלימו בקובץ השלד שורה אחת בלבד במקום המתאים כדי להגיע לאותה 

 :תציג את התמונה הימנית ()what(img).displayהתמונה השמאלית, אז 

 

def what(im): 

 n,m = im.dim)( 

 im2 = Matrix(n,m) 

 for i in range(n): 

__________________________________________ 

 return im2 
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בגודל כלשהו. למרבה הצער, רעש לבן וממוקד, בגודל של  IMGנתונה תמונה המיוצגת על ידי מטריצה  .ג

4X4 (10,12)עליונה בתמונה, במיקום -פיקסלים, לכלך את הפינה השמאלית: 

 

 

 :התמונהכך נראה החלק הרלוונטי במטריצה המייצגת את 

 
9 7 8 10 9 8 

6 255 255 255 255 7 

5 255 255 255 255 6 

6 255 255 255 255 4 

7 255 255 255 255 7 

8 10 7 6 4 6 

 

 
שונים:  kערכי  3כדי להסיר את הרעש, וניסתה  local mediansמיכל הציעה להשתמש באלגוריתם 

ארבע פעמים ברצף כאשר  kעם אותו  local_medians, היא הריצה את הפונקציה k. עבור כל ערך 1,2,3

 , באמצעות הקוד הבא:i+1 -היא הקלט להרצה ה i -תוצאות ההרצה ה

 

img_iters = [[IMG], [IMG], [IMG]] 

for k in range(3): 

    for i in range(1, 5): 

new_img = local_medians(img_iters[k][i-1], k=k+1) 

img_iters[k].append(new_img) 

 

הפיקסלים שמייצגים את הרעש, עליכם לסמן בתא  16-בכל אחד מהסעיפים הבאים, ועבור כל אחד מ

 255-כלומר קיבל גוון שונה מ –"התנקה" המתאים באיזו מן האיטרציות הפיקסל המיוצג בתא זה 

, אם לדעתכם הפיקסל לדוגמה אם הפיקסל לא התנקה, השאירו את התא ריק. שמתאים לסביבתו. 

 רקעליונה התנקה אחרי איטרציה אחת של האלגוריתם, הפיקסל שמימינו התנקה -ה שמאליתבפינ
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 :הבא באופן זאת סמנוהרצות עוקבות,  3גם אחרי  התנקו לא הפיקסלים ושאר, השניהאחרי ההרצה 
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i.  עבורk=1: 

    

    

    

    

ii.  עבורk=2: 

    

    

    

    

iii.  עבורk=3: 
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