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 5523:שעה ב 1.7.19עד 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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 רבין-קארפ – 1שאלה 

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

 

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

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

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

 ונגדיל באופן 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 

(. נמשיך להשתמש בסימונים שהגדרנו כאן 𝑡)רשימת כל טביעות האצבע של חלונות באורך  𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡נה את ממ

 לאורך השאלה.

 

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

 find_matchת לפונקציות אחרות: ,מופיע כבר בקובץ, והיא קורא find_longestהמימוש של 

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

 בהמשך.

 

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

𝑟.לו היינו משתמשים ב hashבטביעות האצבע כפונקציית מאלה  שראינו בשיעור כדי שניתן יהיה להשתמש  =

232 − 232היינו 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  – 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡. הפונקציה מחשבת את (1

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

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

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

 .Karp-Rabin, כפי שאנחנו מצפים מאלגוריתם rמודולו 

 

 )מדוע?( 1-בהוא קטן  –משתנה  fingersגדל, אורך הרשימה  𝑡: כאשר שימו לב

>>> fingers = [0, 0, 0, 0, 0, 0] 

>>> extend_fingerprints("hello", fingers, 1) 
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>>> fingers 

[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 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡הפונקציה מקבלת את  .make_hashtable(fingers, table_size) ממשו את הפונקציה .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]==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]] 

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

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

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

 .text2ל ו text1משותפת ל 

 מהסעיף הקודם. hashtable_makeבמימוש זה יש להשתמש בפונקציה 

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

. רק כאשר נמצאה התאמה hashהאצבע של המחרוזת השניה ולבדוק האם הן נמצאות בטבלת ה 

התווים  tבאמצעות השוואה של  tמה של תת מחרוזת משותפת באורך בטביעות האצבע, יש לוודא התא

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

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

 Alice’s“המכילים את תוכן הספרים  snark.txt, wonderland.txtלתרגיל מצורפים שני קבצי טקסט  .ד

Adventures in Wonderland” ו-“The hunting of the Snark”  .השתמשו מאת לואיס קרול

 )המימוש של פונקציה זו נתון כבר כאמור(, כדי find_longestבפונקציה 

ת המחרוז-תתמחרוזת משותפת מקסימלית לשני הספרים הללו. רשמו את -למצוא את אורכה של תת

כדי להימנע . באופן שרירותי(ניתן לבחור )אם קיימת יותר מאחת,  מקסימלי הת שאורכהמשותפ

מהבדלים בין הטקסטים שנובעים מסגנון ועריכה נסיר מהטקסט חלק מסימני הפיסוק ורווחים ונהפוך 

המצורפת כדי לנקות את הטקסטים, וכתבו  text_formatאותיות גדולות לקטנות. השתמשו בפונקציה 

אין לכלול בהגשה את הקוד ששימש אתכם שאתם מגישים.  pdf -את התשובה הסופית במסמך ה

 בסעיף זה.
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 דחיסה – 2שאלה 

הראשונים.  asciiתווי ה  16תווים מתוך  עומר ואדם רוצים לשלוח ביניהם הודעות טקסט שמכילות אך ורק 

 כולל. 15ל  0של כל תו בהודעות שישלחו יהיה מספר שלם בין  asciiכלומר, קוד ה 

" ולאחריו 0זיו". בגירסה החדשה תו בודד יקודד ע"י הביט "-יצרו גירסה חדשה של אלגוריתם הדחיסה "למפל הם

𝑟  ביטים שמייצגים את קוד הascii  של התו )כלומר, בסה"כ𝑟 + )כמו באלגוריתם ביטים(.  חזרה תקודד  1

)כלומר,  ביטים לאורך החזרה 5( ולאחריהם offsetביטים להיסט אחורה ) 12" ולאחריו 1ע"י הביט "המקורי( 

 ביטים(. 18=  1+12+5בסה"כ 

 

 של תו שיכול להופיע בהודעה(? ascii )מספר הביטים לייצוג כל קוד 𝑟מהו הערך הקטן ביותר האפשרי ל  .1

 בקצרה. נמקו

ומעלה משתלם לייצג כחזרה ולא כרצף תווים   𝑠, כך שחזרות באורך  𝑠 י כמות התווים המינימלית מה .2

 נמקו בקצרה. בודדים )מבחינת כמות הביטים(?

 

תווים ושאכן לא  16-זיו שמוגבלת ל-החדשה של למפל שימו לב: בהמשך השאלה נניח כי משתמשים בגירסה 

 (. 𝒔מקודדים חזרות באורך קטן מזה שציינתם )כלומר באורך קטן מ 

כולל ולכן יכולים להופיע בהודעות בין עומר  15-ל 0בין  asciiהינם בעלי קוד  a,b,c,d,eנניח שהתווים  .3

 לאדם.

זיו הינו רשימה שאיבריה הם תווים בודדים או רשימות -תזכורת: ייצוג הביניים לפי אלגוריתם למפל

 והשני הינו אורך החזרה(. offsetשמייצגות חזרה )זוג שהאיבר הראשון בו הינו ה  2באורך 

 :בשיטת הדחיסה של עומר ואדם עבור כל מחרוזת ציינו כיצד יראה ייצוג הביניים של מחרוזת זו

 

i. "abababab "          

ii. "abcabcdabc" 

iii. "abcdabcdeabcde " 

 

.  אדם binaryבשם  חוקית וקיבל מחרוזת של ביטים, נסמנה text עומר הפעיל את האלגוריתם על מחרוזת .4

, אלגוריתם האפמןעליה נפעיל ו", 1" -" ו0"נתייחס למחרוזת זו כאל מחרוזת בינארית של הציע שכעת 

)כלומר הקורפוס הינו   25*"01"כאשר הקורפוס )=המחרוזת ממנה לומדים את תדירויות התווים( הינו 

לדעתו של אדם התוצאה תהיה מחרוזת קצרה " עשרים וחמש פעמים בדיוק(.  01שיכפול של המחרוזת "

מחרוזת באותו תייצר עומר טוען שהפעלת האפמן עם הקורפוס הזה מיותרת ו. binaryמהמחרוזת  יותר

המחרוזת לאחר דחיסת  –הצטרפה לויכוח, וטענה ששניהם טועים . מרגול binaryהמחרוזת כמו  ךאור

 מי מהם צודק? הסבירו.. binaryהאמפן תהיה אפילו ארוכה יותר מהמחרוזת 

, 𝑤𝑎. שכיחויות התווים בקורפוס הינן: a,b,c,d,eנתון קורפוס שמכיל את התווים  .5 𝑤𝑏 , 𝑤𝑐 , 𝑤𝑑 , 𝑤𝑒 ,

על סמך השכיחויות הללו, בונים עץ האפמן ע"י  . 0-מ ממש גדולותשלמות ובהתאמה. כל השכיחויות 

 האלגוריתם שלמדנו.

יגרמו לבניית עץ  בהכרחהתנאים על ערכי השכיחויות מלציין אילו עץ ועליכם מבנה של סעיף נתון -בכל תת

שאין תנאי כזה מבין  לציין, או )עד כדי הבדלים של שמאל ימין( כזה ע"י אלגוריתם האפמןבעל מבנה 

אחד משניים: ציון בנימוק עליכם גם לכלול  e-, ובמידה ובחרתם בעליכם לנמק את בחירתכםהאפשרויות. 
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תנאים אחרים עבורם בהכרח מתקבל עץ כזה, או נימוק מדוע זה לא ייתכן. שימו לב שיתכנו מספר תשובות 

 את כולן.לציין נכונות עבור כל עץ ועליכם 

  
    .א

a.  𝑤𝑎 > 𝑤𝑏 > 𝑤𝑐 > 𝑤𝑑 > 𝑤𝑒 

b.  𝑤𝑎 =  
1

2
𝑤𝑏 =  

1

4
𝑤𝑐 =   

1

8
𝑤𝑑 =   

1

16
𝑤𝑒  

c.  𝑤𝑎 = 𝑤𝑏 = 𝑤𝑐 ,       𝑤𝑑 > 3𝑤𝑎,     𝑤𝑒 > 2𝑤𝑑 

d.  wa =   
1

2
𝑤𝑏 =   

1

3
𝑤𝑐 =   

1

4
𝑤𝑑 =   

1

5
𝑤𝑒 

e.  אין אפשרות מתאימה עבור עץ זה 

   .ב

a. 𝑤𝑎 =  
1

2
𝑤𝑏 =  

1

4
𝑤𝑐 ,      𝑤𝑑 =   

1

16
𝑤𝑒  

b. 𝑤𝑎 > 𝑤𝑏 > 2𝑤𝑐 > 4𝑤𝑑 > 8𝑤𝑒 

c.  𝑤𝑎 = 𝑤𝑏 = 𝑤𝑐 ,       𝑤𝑑 = 𝑤𝑒 > 10𝑤𝑎 

d.  𝑤𝑎 = 𝑤𝑏 = 𝑤𝑐 ,       𝑤𝑑 = 𝑤𝑒 > 3𝑤𝑎 

e.  אין אפשרות מתאימה עבור עץ זה 

 

   .ג

a. 𝑤𝑎 =  
1

2
𝑤𝑏 <  

1

4
𝑤𝑐 =  

1

4
𝑤𝑑 =  

1

5
𝑤𝑒  

b.           wa =   
1

10
𝑤𝑏 =   

1

20
𝑤𝑐 =   

1

25
𝑤𝑑 =   

1

30
𝑤𝑒 

c.  𝑤𝑎 > 𝑤𝑏 > 𝑤𝑐 ,       𝑤𝑑 < 𝑤𝑒 

d.  𝑤𝑎 = 𝑤𝑏 = 𝑤𝑐 <  𝑤𝑑 = 𝑤𝑒 

e. אין אפשרות מתאימה עבור עץ זה 
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 למפל זיו – 3שאלה 
 

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

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

אם  ?L=3תהיה יעילה יותר מאשר עם  L=5האם תיתכן מחרוזת שדחיסתה עם  .L=3 במימוש שראינו

אם לדעתכם לא,  .L=5ועבור  L=3של הדחיסה, עבור  *מחרוזת ואת ייצוג הבינייםה לדעתכם כן, רשמו את

 הסבירו מדוע.

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

 

מתוך התפלגות ידועה של שכיחות  nשמייצרת מחרוזת באורך  genString(n)לפניכם הקוד עבור הפונקציה  .ב

 בקוד(. freqאותיות )הנתונה ע"י המחרוזת 

 
 

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

 ? הסבירו את תשובתכם.Ziv-Lempelאו  Huffman, קידוד 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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 תיקון שגיאות – 4שאלה 

 

 ציינו את:להלן קודים שונים לתיקון שגיאות. לכל אחד מהם, 
 

i.  'לזיהויבוודאות שגיאות הניתנות המס 
ii. ביחס להגדרות שראינו בכיתה( מס' שגיאות הניתנות לתיקון( 

 
 נמקו בקצרה.

 
 פעמים כל רצף של שני ביטים. למשל )ההדגשות רק לצורך ההסבר(: 3ביטים, שכפל  6בהינתן הודעה בת  .1

  
011110  >=010101111111101010 
100001 >= 101010000000010101 

 3ביטים בסוף ההודעה שערכם הוא השארית המתקבלת מחלוקה ב 2ביטים, הוסף  10בהינתן הודעה בת  .2
  ים בהודעה המקורית. למשל: 1 -של מס' ה

  
1011011010  >=101101101000 
0111111011 >= 011111101110 

 ביטים בסוף ההודעה כך ש: 3ביטים, הוסף  4בהינתן הודעה בת   .3

ים מבין הביטים הראשון, השני והרביעי של 1-אם מס' ה 0הביט הראשון שנוסף, ערכו  •
 . 1ההודעה המקורית הוא זוגי. אחרת ערכו 

ים מבין הביטים הראשון, השלישי והרביעי של 1-אם מס' ה 0הביט השני שנוסף, ערכו  •
 . 1ערכו  ההודעה המקורית הוא זוגי. אחרת

ים מבין הביטים השני, השלישי והרביעי של ההודעה 1-אם מס' ה 0הביט השני שנוסף, ערכו  •
 .1המקורית הוא זוגי. אחרת ערכו 

 למשל:
 

0110  >=0110110 
 

1110  >=1110000 
 

 ביטים בסוף ההודעה כך ש:  2ביטים, הוסף  3בהינתן הודעה בת  .4

 . 1ים בהודעה המקורית הוא זוגי. אחרת ערכו 1-אם מס' ה 0הביט הראשון שנוסף, ערכו  •

ים מבין הביטים הראשון והשני של ההודעה המקורית הוא 1-אם מס' ה 0הביט השני שנוסף, ערכו  •
 . 1זוגי. אחרת ערכו 

 למשל:
 

011 >=01101 
 

110 >=11000 

 ביטים: 5בהינתן הודעה בת  .5
 . 1ים בהודעה המקורית הוא זוגי. אחרת ערכו 1-אם מס' ה 0הוסף ביט שערכו  •

 (( פעמיים.1כעת, שכפל כל ביט בהודעה )כולל הביט שנוסף בסעיף ) •
 למשל )הדוגמא מראה את שני השלבים, התוצאה הסופית היא בצד שמאל(

 
11110  >=111100  >=111111110000 
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 ניקוי רעש בתמונות – 5שאלה 

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

 .matrix.pyהקוד שלכם נמצא גם הקובץ 

 

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

 . האנכינה על הציר תמונה ומחזירה מטריצה חדשה שמייצגת את התמונה שמתקבלת ע"י שיקוף התמו

 לאחר הפעלת הפונקציה תתקבל התמונה:               לדוגמא עבור התמונה:                    

 
 המצורפת בין קבצי התרגיל. the-simpsons.bitmapהפעילו את הפונקציה על התמונה 

 

 לפניכם תמונה לפני ואחרי שהפעלנו עליה פעולה כלשהי. .ב

 
 :השלימו בקובץ השלד שורה אחת בלבד במקום המתאים כדי להגיע לאותה תוצאה

 

עליו הופעלה  the-simpsons-what.bitmapגם את הקובץ בין קבצי התרגיל תמצאו מז נוסף, כר

 הפונקציה.

def what(im): 

 n,m = im.dim)( 

 im2 = Matrix(n,m) 

 for i in range(n): 

__________________________________________ 

 return im2 
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, המיוצגת על ידי מטריצה בגודל כלשהי. למרבה הצער, רעש לבן וממוקד, בגודל של IMGתונה תמונה נ .ג

5X5 עליונה בתמונה:-פיקסלים, לכלך את הפינה השמאלית 

 

 
 כך נראה החלק הרלוונטי במטריצה המייצגת את התמונה:

 
9 7 7 8 10 9 8 

6 255 255 255 255 255 7 

5 255 255 255 255 255 6 

6 255 255 255 255 255 4 

7 255 255 255 255 255 7 

7 255 255 255 255 255 7 

8 10 10 7 6 4 6 

 

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

כל איטרציות. בכל אחד מהסעיפים הבאים, ועבור  3, היא הריצה את האלגוריתם k. עבור כל ערך 1,2,3

הפיקסלים שמייצגים את רעש, עליכם לסמן בתא המתאים באיזו מן האיטרציות הפיקסל  16-אחד מ

המיוצג בתא זה "התנקה". אם הפיקסל לא התנקה, השאירו את התא ריק. לדוגמה, אם לדעתכם 

עליונה התנקה אחרי איטרציה אחת של האלגוריתם, הפיקסל שמימינו -הפיקסל בפינה שמאלית

 שתי איטרציות, ושאר הפיקסלים לא התנקו, סמנו זאת באופן הבא:התנקה אחרי 

 

1 2    
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i.  עבורk=1: 

     

     

     

     

     

ii.  עבורk=2: 

     

     

     

     

     

iii.  עבורk=3: 
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