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 :הנחיות הגשה
 

 התרגיל יוגש במערכת ה- moodle. 
 

 כל השאלות יוגשו בשני קבצים במקביל: 

. שיכיל את התשובות לכל השאלות וההסברים הנדרשים doc/docx/pdfקובץ ": יבש"חלק  .1

 .הקפידו לענות על כל מה שנשאלתם

הקוד צריך . המכיל את כל הקוד שכתבתם כדי לענות על השאלות py קובץ": רטוב"חלק  .2

כלומר שכאשר מריצים אותו מתקבלות התשובות שרשמתם בחלק , בתוצאות שלכם" לתמוך"

מסורבל ומסובך באופן סביר ולא , על פתרון נכון של הבעיה הציון על חלק זה יינתן". יבש"ה

 .יתר על המידה

 

 יש להעלות ל- moodle אפשר להגיש באיחור. שמופיע למעלהמועד ל עד ל"את שני הקבצים הנ ,
 25:55לצורך העניין יום איחור הוא כל חריגה מהשעה . נקודות מהציון 5אבל על כל יום איחור ירדו 

 .של אותו היום
 

 תהיה , כאמור, הסיומת. שמות שני הקבצים צריכים להיות מספר תעודת הזהות שלכם
doc/docx/pdf לקובץ הראשון ו- py לקובץ השני. 

 

 

 לקוד שדרוש כדי לענות עליהן יכולות אבל , נכוןאחד פתרון כ "בדלשאלות עצמן יש : שימו לב

 . "תשובה אחת נכונה"לכתיבת הקוד אין . להיות ואריאציות רבות

וכמובן יכול להיות קוד שאינו , ישנן דרכים יותר סבירות ופחות סבירות לכתיבת הקוד, יחד עם זאת

אם תהליך המחשבה  ראותהיא ל py -בבדיקת קובץ ההמטרה . פותר את הבעייה בצורה נכונה

 .ולא כולל טעויות, ך באופן מיותרלא מסוב, ואם השימוש שלכם בפייתון הוא סביר, שלכם נכון

 

 כ לא הזדקקתם לו יותר"ואף להשאיר קוד ישן שכתבתם ואח, כן אני מעודד לכתוב בקוד הערותל

 (. כמובן בתוך הערה) או גיליתם שהוא שגוי

 

 שרלוונטיות , הערות ביולוגיות מעניינותנקודות בונוס עבור  03לכל שאלה יינתנו עד : בונוסים

 :למשל. חובה לציין מקורות. לשאלה

 קורס שלמדתם/ מאמר שקראתם / שקשורה לחומר שנתקלתם בו במחקר שלכם  ותהער -

 המשך מעניין לשאלה שחשבתם עליו -

 קישור רלוונטי -

 'וכו, דע ששופך אור חדש על השאלהמי -

  



 2מתוך  2עמוד 

 

 יבוד תמונהע

 

 .מהלינק שנמצא במצגות (בגרסה החדשה Pillowנקראת ) ILPלא לשכוח להוריד את החבילה 

 

 :מהמצגת הראשונה על עיבוד תמונה 5שאלה פיתרו את  .1

Write a function upside_down(im) that flips an image vertically 

והעתיקו לקובץ שאתם , איתה עבדנו בשיעור ושמופיעה באתרהפעילו את הפונקציה על התמונה של מגדל אייפל 

 . תמונה שמתקבלת לאחר ההפעלהמגישים את ה

 

 Otsu Thresholdingוהפעילו עליה את , בהתאם לתחום העניין שלכם, היכלש רפואית/  תמונה ביולוגיתבחרו  .2

 . הסגמנטצילביצוע 

את התוצאה של הפעלת , על תכולתהסבר קצר כולל ה, שאתם מגישים את התמונה המקוריתהעתיקו לקובץ 

 .Otsu אלגוריתםמצא אותו האופטימלי  (threshold)ואת הסף , האלגוריתם

 

מהסף  22 -ועם סף שקטן ב, ל"מהסף הנ 22 -לאחר מכן הפעילו על התמונה המקורית סגמנטציה עם סף שגדול ב

 .וסכמו את מסקנותיכם, לקובץ גם את תוצאת ההפעלות הללוהעתיקו . ל"הנ

 

צרה את סכמו בק. (ניקוי רעש)מצגת השנייה על עיבוד תמונה בבשקף האחרון  2 -ו 1ות פיתרו את שאל .5

 .מסקנותיכם משתי שאלות אלו

 וצרפו אליהן הסברים, פתור את השאלהבהן השתמשתם כדי לפייתון העתק של פקודות  doc/pdf -צרפו לקובץ ה

  .במידת הצורך

 

!סוף  


