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משך המבחן: שלוש שעות.


הנחיות כלליות:
	חומר עזר: דף A4 אחד הכתוב בשני צדדיו.
	יש לענות במחברת המבחן בלבד.
	טופס המבחן ישמש כטיוטא ולא יבדק.
	התשובה לכל שאלה תתחיל בעמוד חדש.
	יש לענות על כל השאלות.






בהצלחה !!!












שאלה 1 ( 25 נק' )

סעיף א' ( 22 נק' )

כתבו תוכנית הקולטת מספר טבעי n ורשומות של n בסיסי צבא ומדפיסה את הרשומות של שני הבסיסים שהמרחק ביניהם הוא הגדול ביותר.
הגדירו טיפוס נתונים בשם ArmyBase לתחזוקת אורך השם של הבסיס, שם הבסיס ומיקומו על המפה ( קואורדינטות x ו-y בקילומטרים ). לא ניתן להניח כי אורך שם הבסיס חסום.

חובה להחזיק בזכרון נתונים לגבי בסיס צבאי אך ורק באמצעות רשומות מהטיפוס ArmyBase שהגדרתם. אינכם רשאים להניח שקיים חסם למספר הבסיסים הצבאיים.

יש לכתוב פונקציה כדלהלן לחישוב המרחק בקילומטרים בין שני בסיסים צבאיים:

double distance(ArmyBase *b1,ArmyBase *b2);

דוגמה:

קלט:

7
9	Aphrodite	1.3	19.76
6	Apollo		10.6	19.73
5	Atlas		-4.5	20.3
8	Columbia	-3.14	2.71
9	Discovery	15.6	-15.4
8	Atlantis	8.34	14.32
8	Endeavor	-3.4	-7.6
  
פלט: 

The largest distance is: 40.969501
5	Atlas		-4.500000	20.300000
9	Discovery	15.600000	-15.400000

הערות:

	ניתן להניח כי הקלט חוקי.
	הקפידו לשחרר זכרון אותו הנכם מקצים.




סעיף ב' ( 3 נק' )

מה סיבוכיות זמן הריצה של התוכנית אותה כתבתם בסעיף א'?
אין צורך לנמק את התשובה.




שאלה 2 ( 25 נק' )

סעיף א' ( 17 נק' )

כתבו פונקציה כדלהלן:
float *merge(float a[],float b[],int n);

הפונקציה מקבלת כקלט שני מערכים a ו-b של n מספרים ממשיים כל אחד. נתון כי המערכים a ו-b ממויינים בסדר עולה ( מהקטן לגדול ).
הפונקציה merge צריכה לבצע הקצאה דינמית של מערך בגודל 2n שיכיל את המיזוג של המערכים a ו-b למערך אחד הממויין בסדר עולה. הערך המוחזר של הפונקציה הוא מצביע למערך שהוקצה על ידה.

הפונקציה צריכה להיות יעילה ככל האפשר מבחינת זמן ריצה.



סעיף ב' ( 8 נק' )

נתחו את סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה אותה מימשתם בסעיף א' כתלות בפרמטר n.







שאלה 3 ( 15 נק' )

כתבו פונקציה רקורסיבית כדלהלן:

double average(double a[],int n);

הפונקציה מקבלת כקלט מערך a של n מספרים ממשיים והערך המוחזר שלה הוא הממוצע של איברי המערך.
ניקוד חלקי ינתן למימוש שבו הפונקציה average איננה פונקציה רקורסיבית.















שאלה 4 ( 15 נק' )

סעיף א' ( 12 נק' )

כתבו פונקציה כדלהלן:
int find_sqrt(int a[],int n,int x);

הפונקציה מקבלת כקלט מערך a של n מספרים שלמים וערך x. נתון כי המערך a ממויין בסדר עולה ( מהקטן לגדול ).
הפונקציה find_sqrt צריכה להחזיר 1 אם הערך file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
x


 מופיע במערך a ואפס אחרת.

הפונקציה צריכה להיות יעילה ככל האפשר מבחינת זמן ריצה.

הערות:

	אין צורך לחשב מהו הערך file_1.unknown

thumbnail_1.wmf
x


. ניקוד חלקי ינתן לפתרון שבו הערך file_2.unknown

thumbnail_2.wmf
x


 מחושב בצורה מפורשת.
	אסור להשתמש בפונקציות ספריה.




סעיף ב' ( 3 נק' )

מה תהיה סיבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם שמימשתם בסעיף א' במקרה הגרוע ביותר?
אין צורך לנמק את התשובה.





שאלה 5 ( 10 נק' )

כתבו פונקציה כדלהלן:
int is_prefix(char *s,char *t);

הפונקציה מחזירה 1 אם המחרוזת s הינה תחילית של המחרוזת t, ואפס אחרת.
למעשה, הפונקציה בודקת האם המחרוזת s מופיעה בשלמותה בתחילת המחרוזת t.

הערות:

	המימוש של הפונקציה יעשה ע"י שימוש במצביעים בלבד ( אסור, למשל, להגדיר משתנים מטיפוס int או long ).
	אסור לעשות שימוש בסוגריים מרובעים.  

אין להשתמש בפונקציות ספריה.






שאלה 6 ( 10 נק' )

כתבו פונקציה כדלהלן:
int identical_rows(int a[20][30]);

הקלט לפונקציה הוא מטריצה a בגודל file_3.unknown

thumbnail_3.wmf
2030

´


 של מספרים שלמים. הפונקציה צריכה להחזיר 1 אם כל 20 השורות של המטריצה שוות זו לזו, ואפס אחרת.








   
בהצלחה !!!


