
 פתרון והסברים – ii.סעיף ב 3שאלה 

וללא     עם אורך חזרה שאינו חסום ויכול להגיע עד  Lempel-Zivכאן אנחנו מתעניינים בגרסא של 

  .דרכים שונות להבנת תנאי השאלה 3-נדון ב .שתי ההופעות של המחרוזתאפשרות של חפיפה בין 

 

 דיון ומחשבהאולם לאחר , יש לציין שחלק מהפרשנויות לא היו מקובלות בתחילה על צוות הקורס

אחת מהתשובות הללו ולפיכך נקודות שירדו על ) השתכנענו שהן סבירות ומעידות על הבנה בינינו

יונים צההציונים יעודכנו עם פרסום . (אין צורך לפנות לבודק לשם כך) אוטומטיתלסטודנטים יוחזרו 

 (.באה

 

 פרשנויות

 כאשר לא מאפשרים חפיפה בין המחרוזת לחזרה שלה. גודל חלון לא חסום: 'פרשנות א ,

אם נאפשר חלון , למשל. י גודל החלון שאנחנו מאפשרים"אורך החזרה המקסימלי מוגבל ע

בהנתן , לכן. S[i-4095:i]==S[i:i+4095]י המקרה "חזרה מקסימלית מתקבלת ע ,ביט 21של 

עלינו לאפשר חלון לא חסום (    באורך מקסימלי )שאנחנו מעוניינים בחזרה לא חסומה 

                    חזרה הוא תחת תנאים אלה הייצוג הדחוס של . ביטים    של 

  .                     את השלשה ביטים המייצגים

 אנחנו מניחים שלמעט אורך החזרה המקסימלי אין שינויים . גודל חלון חסום: 'פרשנות ב

עם זאת אנחנו רוצים לאפשר . ביטים 4095כלומר , חלון נותר חסוםבאלגוריתם ואורך ה

               תחת תנאים אלה הייצוג הדחוס של חזרה הוא .    חזרה באורך 

ביטים עבור         משום שאנחנו מקצים  חוסר יעילות בגישה זוראוי לציין שיש . ביטים

  .4095-מלא תתכן חזרה ארוכה שלמעשה  פ"אע,       שדה 

 אנחנו מניחים שלמעט אורך החזרה . גודל חלון חסום ואורך חזרה חסום: 'פרשנות ג

לא תתכן . ביטים 4095כלומר , המקסימלי אין שינויים באלגוריתם ואורך החלון נותר חסום

תחת תנאים  .      ביטים לשדה  12-לכן אין צורך להקצות יותר מ, 4095-חזרה ארוכה מ

  .ביטים           מכילהדחוס של חזרה אלה הייצוג 

 

 ייצוג ביניים ויחס דחיסה בהתאם לפרשנויות השונות

 .ן בשאלהכפי שצוי, 1הוא חזקה שלמה של  nבכל המקרים אנו מניחים כי , לשם פשטות

 ייצוג הביניים יהיה: 'פרשנות א: 

[0,1,0,1,(4,4),(8,8),…,(n/2,n/2)] 

אורך כל חזרה בייצוג הדחוס . חזרות          -תווים לא דחוסים ו 4ייצוג הביניים מכיל 

 :ולכן אורך הייצוג הדחוס הוא           הוא 

                                  

  יחס הדחיסה המתקבל הוא 
     

 
 . 



  ייצוג הביניים יהיה: 'בפרשנות: 

[0,1,0,1,(4,4),(8,8),…,(4095,4095), (4095,4095),…, (4095,4095)] 

 -חזרות באורך לא מקסימלי ו 10, תווים לא דחוסים 4ייצוג הביניים מכיל 
      

    
חזרות  

ולכן אורך הייצוג הדחוס            אורך כל חזרה בייצוג הדחוס הוא . באורך מקסימלי

 :הוא

     
      

    
                           

 .        יחס הדחיסה המתקבל הוא 

  ייצוג הביניים יהיה: 'גפרשנות: 

[0,1,0,1,(4,4),(8,8),…,(4095,4095), (4095,4095),…, (4095,4095)] 

 -חזרות באורך לא מקסימלי ו 10, תווים לא דחוסים 4ייצוג הביניים מכיל 
      

    
חזרות  

 :ולכן אורך הייצוג הדחוס הוא 25אורך כל חזרה בייצוג הדחוס הוא . באורך מקסימלי

     
      

    
             

 .    יחס הדחיסה המתקבל הוא 

 


