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  ט"תשס' א סמסטר
  16/02/2009' א: מועד

 שעות  שלוש: משך הבחינה
  אין להשתמש בחומר עזר

 
 

  C - תכנות ב בחינה בקורס
 
  

 עופר פסטרנק, אלון לרנר : יםמרצ            
  

  ,אפרת משיח, אסף היימן, נעמה מאיר, מתי שמרת  : יםמתרגל
  גיא קרליבך , קנבן זנדב

  
  הנחיות כלליות

  

במחברת הבחינה . במסגרות המסומנות לכל שאלהלכתוב  את הפתרונות יש •
 .  כטיוטה בלבדיש להשתמש 

, בכל סעיף ניתן להשתמש בפונקציות שהתבקשתם לכתוב בסעיפים קודמים •
 .גם אם לא פתרתם את הסעיפים הקודמים

 ).מתאים include#זכרו לבצע (ספריה בפונקציות ניתן להשתמש  •
 .עזר-בסוף המבחן נמצא דף •
 .וב בכתב קריא וברורנא לכת •
 .יש לרשום את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת בכל  עמוד •
 .לפני תחילת הפתרון, על כל סעיפיה, מומלץ לקרוא כל שאלה עד סופה •

  
  !בהצלחה

  
  

  
  :לשימוש הבודקים

    תעודת זהות 
    מספר מחברת

      1שאלה 
    2שאלה 
    3שאלה 
    ציון
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  )נקודות 33( 1שאלה 
  
וסדר ההחלפה , היא שיטת הצפנה שבה כל אות בשפה מוחלפת באות אחרת "החלפה צופן"

 ."מפתח החלפה"מתואר על ידי 
  

  :יהיה חוקי עליו" מפתח החלפה"על מנת ש
  

 .שונים זה מזהתווים  26להכיל  •
 .(lower-case) אותיות קטנות באנגליתהתווים חייבים להיות  •

  
  :דוגמאות למפתחות החלפה חוקיים

bcdjqsaklmnopeirfghtuvwxyz 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

  
בית שווה למיקום של התו - התו המוצפן יוחלף על ידי התו שמיקומו באלף, עת פענוח מסרב

  .cמופיע במקום השלישי במפתח הוא יוחלף בתו  xאם התו המוצפן , כך למשל. המוצפן במפתח
  

  :דוגמה
  

  :בעזרת המפתח
bcdjqsaklmnopeirfghtuvwxyz 

  :המסר המוצפן
“tklh lh b hqdgqt” 

  :יתורגם ל
“this is a secret” 

  
 :שימו לב

 .אינם מוצפנים) 'ספרות סימני פיסוק וכו, רווחים, אותיות גדולות(תווים שאינם אותיות קטנות 
  

  :)נקודות 6(' סעיף א
  

זיר על הפונקציה להח. (str)במחרוזת  (tav)עליכם לממש פונקציה אשר מחפשת תו מסוים 
  . 1-אחרת תחזיר הפונקציה , בו מופיע התו לראשונה במחרוזת) אינדקס התא(את המיקום 

  .בסעיף זה אין להיעזר בפונקציות ספריה
 

  

int charInStr(char *str,char tav) 
{ 
 int i=0; 
 /* Loop until the end of the string */ 
 while (str[i] != '\0') 
 { 
  /* Found the tav */ 
  if (str[i] == tav) 
   return i; 
  i++; 
 } 
 /* Didn't find the tav */ 
 return -1; 
} 
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  : )נקודות 9(' סעיף ב
  

 ". החלפה מפתח"המייצגת  (keyStr)עליכם לממש פונקציה המקבלת מחרוזת 
  .0אחרת תחזיר , חוקי" מפתח החלפה"אם המחרוזת מייצגת  1 על הפונקציה להחזיר

  
  :תזכורת

  .אותיות קטנות באנגליתכאשר כולם , שונים זה מזהתווים  26כיל מפתח החלפה חוקי מ
  

  

 

 
int isValidKey( char *keyStr ) 
{ 
 int i,tmp; 
 
 /* Wrong length of key */ 
 if (strlen(keyStr) != 26) 
  return 0; 
 
 for(i=0;i<26;i++) 
 { 
  /* Search the string for the i'th letter */ 
  tmp = charInStr(keyStr,'a'+i); 
   

/* letter is missing */ 
  if (tmp<0) 
   return 0; 
 } 
 
 return 1; 
} 
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  : )ודותנק 9(' סעיף ג
  

  .(msg) מוצפנתומחרוזת  (keyStr)" מפתח החלפה"המקבלת פונקציה לממש עליכם 
המחרוזת  במקוםעל הפונקציה לתרגם את המשפט המוצפן חזרה לאנגלית ולשמור אותו 

  . המוצפנת
  

  :שימו לב
יש לתרגם אך . באנגלית) lower-case(המחרוזת עשויה להכיל תווים שהם אינם אותיות קטנות 

  .ים יישארו כפי שהםשאר התוו, ורק את התווים שהם אותיות קטנות באנגלית
  .ניתן להניח שמפתח ההחלפה חוקי

  
  :דוגמה

  
  : על ידי המפתח

bcdjqsaklmnopeirfghtuvwxyz 
  :המסר המוצפן

"Aaqet 25 wbltlea le oidbtlie 45b!!" 
  :יתורגם ל

"Agent 25 waiting in location 45a!!" 
  

  

 
 
void decrypt( char *keyStr,char *str) 
{ 
 int ind; 
 
 /* Loop until the end of the string */ 
 while(*str!='\0') 
 { 
  /* Search the key for the character */ 
  ind = charInStr(keyStr, *str); 
 
  /* Found the charater -> Decrypt it */ 
  if (ind!=-1) 
   *str= 'a'+ind; 
 
  str++; 
 } 
} 
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  : )ודותנק 9(' סעיף ד
  

  :על התכנית. ולאחר מכן מחרוזת מוצפנת" מפתח החלפה"כנית אשר קולטת מהמשתמש כתבו תו
 .דפיס הודעה מתאימה ולסיים את התוכניתהאם הוא אינו חוקי יש ל. מפתח חוקיהלבדוק ש .1
  .את המשפט המפוענח למסךהמוצפן ולהדפיס  משפטלפענח את ה .2
  

 :ניתן להניח ש
 ".תח ההחלפהמפ"ופיע בשורה נפרדת מהמחרוזת המוצפנת ת •
 .100במחרוזת המוצפנת לא עולה על מספר התווים  •
 ).מסיים את המחרוזת 'n\'התו , כלומר(המשתמש הקליד את המחרוזת בשורה אחת  •

  

 
  

#include <stdio.h> 
#define MAX_SIZE 101 
int main() 
{ 
 char key[27], sentence[MAX_SIZE]; 
 int i=0; 
 /* Read the key */ 
 while (i<26) 
 { 
  key[i] = getchar(); 
  if (key[i] == '\n') 
   break; 
  i++; 
 } 
 /* The key is too long */ 
 if (key[i] != '\n' ) 

{ 
 printf("not a valid key\n"); 
 return 0; 
} 

 /* Convert it to a string */ 
 key[i] = '\0'; 
 /* Is the key valid? */ 
 if (!isValidKey(key)) 
 { 
  printf("not a valid key\n"); 
  return 0; 
 } 
 i=0; 
 /* Read the sentence */ 
 while (i<MAX_SIZE) 
 { 
  sentence[i] = getchar(); 
  if (sentence[i] == '\n') 
   break; 
  i++; 
 } 
 /* Convert it to a string */ 
 sentence[i] = '\0'; 
 /* Decrypt and print */ 
 decrypt(key,sentence); 
 printf("%s\n",sentence); 
 return 0; 
} 
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 )נקודות 33( 2' שאלה מס
  

0  :פולינום הוא ביטוי מהצורה
0

1
1

1
1 ... xaxaxaxa n

n
n

n ++++ −
−  

 . (coefficients) מקדמי הפולינוםהם  ia -הוא משתנה ו x  שבו
0naהגבוה ביותר שעבורו  n-ה   .)degree( המעלה של הפולינוםנקרא  ≠

  
  :דוגמהל
  

33הביטוי  • 5 4x x−  .{4.0 ,5.0- ,0.0 ,3.0} הוא פולינום ממעלה שלוש שמקדמיו הם  +
4הביטוי  • 20.5 4.2x x x+  הוא פולינום ממעלה ארבע שמקדמיו הם +

 {1.0, 0.0, 0.5, 4.2, 0.0}. 
  

  )נקודות 7( 'סעיף א
  

  .Polynom   בשם )struct(הגדירו מבנה 
, )coefficients(וכן את מקדמי הפולינום  )degree(המבנה יכיל את מעלת הפולינום 

  .שהם מספרים ממשיים
  

  .MAX_DEGREE  קטן ממספר קבועמים של הפולינום מספר המקדש ניתן להניח
  

  
  

  :)נקודות 13( 'בסעיף 
  

  .י חיבור המקדמים המתאימים בשני הפולינומים"חיבור פולינומים מתבצע ע
  
  :דוגמהל

33 : חיבור הפולינום 5 4x x− 4 : עם הפולינום  + 20.5 4.2x x x+ +  

48.05.03 : הפולינוםיצור את  234 +−++ xxxx  
  

על הפונקציה . (p1,p2,result)פולינומים  לושהשמצביעים למקבלת הפונקציה ממשו 
  . resultבפולינום תוצאת החיבור ר את ושמלו p2-ל p1 לחבר בין

 
#define MAX_DEGREE 10 
 
typedef struct tmp{ 
 int degree; 
 double coeff[MAX_DEGREE]; 
} Polynom; 
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  :)נקודות 13( 'גסעיף 
  

מחברת ביניהם ומדפיסה את מקדמי פולינום , מהמשתמשנומים שני פוליקולטת שתוכנית  כתבו
ולאחר מכן את  דרגת הפולינום עבור כל פולינום המשתמש מקליד את . התוצאה אל המסך

 ניתן להניח כי דרגת ).משמאל לימין( 0aוהאחרון הוא  naכך שהמקדם הראשון הוא מקדמיו 

  .MAX_DEGREEהפולינום קטנה מהקבוע  
  
  :דוגמהל

33: עבור הפולינומים 5 4x x− 4 -ו + 20.5 4.2x x x+ +  
  :הקלט יהיה

3 
3.0 0.0 -5.0 4.0 
4 
1.0 0.0 0.5 4.2 0.0 

  :ואילו הפלט הוא
1.0 3.0 0.5 -0.8 4.0 

void add( const Polynom *p1, 
    const Polynom *p2, 

       Polynom *result ) 
{ 

int i,min_deg; 
 Polynom tmp; 
 /* Who has the bigger degree? */ 

if (p2->degree > p1->degree) 
 { 
  /* Copy the polynom with the bigger degree */ 
  *result=*p2; 
  /* Update the min degree variable */ 
  min_deg = p1->degree; 
  /* Copy the polynom with the smaller degree */ 
  tmp = *p1; 
 } 
 else 
 { 
  *result=*p1; 
  min_deg = p2->degree; 
  tmp = *p2; 
 } 
 
 /* Update the coefficients */ 
 for (i=0; i<=min_deg; i++) 
  result->coeff[i] += tmp.coeff[i]; 
 
 /* Loop backwards across the coefficients */ 
 for (i=result->degree; i>=0; --i) 
  /* The biggest non-zero coefficient -> update */ 
  if (result->coeff[i] != 0) 

{ 
 result->degree = i; 
 break; 
} 

 
/* All the coefficients equal 0 */ 
if (i<0) 
 result->degree = 0; 

}
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#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 int i; 
 /* Define the polynoms */ 
 Polynom a,b,c; 
 /* Read the first polynom */ 
 scanf("%d",&a.degree); 
 for (i=a.degree;i>=0;i--) 
  scanf("%lf",&a.coeff[i]); 
 /* Read the second polynom */ 
 scanf("%d",&b.degree); 
 for (i=b.degree;i>=0;i--) 
  scanf("%lf",&b.coeff[i]); 
 /* Add the polynoms */ 
 add(&a,&b,&c); 
 /* Print the polynoms */ 
 for (i=c.degree;i>=0;i--) 
  printf("%g ",c.coeff[i]); 
 return 0; 
} 
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  )נקודות 43( 3שאלה 
  

  : )נקודות 5(' סעיף א
  

כאשר בכל תא של הרשימה , לבניית רשימה מקושרת שמששי ListNode  הגדירו מבנה בשם
  .ערך ממשי נשמר

  

  
  

  :)נקודות 7(' סעיף ב

  
של איברי   בסוף רשימה מקושרת value הערךבעל עליכם לממש פונקציה המוסיפה איבר חדש 

ListNode .  ראש הרשימה נתון על ידי המצביעhead . הפונקציה מחזירה מצביע לראש
  .הרשימה המעודכנת

  

  

ListNode *addToList( ListNode *head, double value ) 
{ 
 ListNode* tail = head; 
 
 /* Allocate a new ListNode */ 
 ListNode *newNode = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode)); 
 /* Allocation failed -> Exit the program */ 
 if (newNode==NULL) 
  exit(1); 
 
 /* Update the node's values */ 
 newNode->data = value; 
 newNode->next = NULL; 
 
 /* The list is empty */ 
 if (head == NULL) 
  return newNode; 
  
 /* Loop until the end of the list */ 
 while (tail->next != NULL) 
  tail = tail->next; 
 
 /* Add the new node */ 
 tail->next = newNode; 
 
 /* Return the head of list */ 
 return head; 
} 

 
typedef struct node_t 
{ 
 double data; 
 struct node_t *next; 
}  
ListNode; 
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  : )ודותנק 11(' סעיף ג
  

 .(value)ומספר  (head)המקבלת מצביע לראש רשימה מקושרת פונקציה לממש  כםעלי
אם לא קיים ערך  . value - גדול מהפונקציה מחזירה את הערך הקטן ביותר שמופיע ברשימה ש

  .value  מתאים אז הפונקציה תחזיר את ערכו של
  

    :דוגמה
  

  
  

  :עבור הרשימה הזו

 .5יוחזר הערך  4בקריאה לפונקציה עם הערך  •
  .10.3יוחזר הערך  10.3הערך  םפונקציה עבקריאה ל •

  

  
  

9.4 2.1 2.1 5 

double getNumber( ListNode *head, double value ) 
{ 
   /* Define minval */ 
   double minval = value; 
   /* Define a flag -> 1 means we found a candidate */ 
   int flag=0; 
 
   /* Loop across the list */ 
   while(head!=NULL) 
   { 

/* data is bigger AND we haven't found a candidate yet or 
data is a better candidate */ 

 if (head->data > value && (!flag || head->data < minval) ) 
 { 
  /* Update minval and the flag */ 
  minval= head->data; 
  flag = 1; 
 } 
 /* Move up the list */ 
 head=head->next; 
   } 
 
   /* Didn't find a candidate -> should return value */ 
   if (flag==0) 
 minval = value; 
 
   return minval; 
} 
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  :)ודותנק 11(' סעיף ד
  

מספרים מקושרת המכילה רשימה ראש ל(head)מקבלת מצביע העליכם לממש פונקציה 
 : בעלת התכונות הבאות רשימה חדשההפונקציה ומחזירה  ).לא בהכרח שונים( חיוביים

 .שהיו ברשימה הישנה כל המספריםאת מכילה  יאה •
 . קטן לגדולהמממוינים המספרים  •
  .ברשימה בלבד פעם אחת מופיעכל מספר  •

  
  :דוגמה

  :הבאה הרשימהמ
  

  
  
  :וצר הרשימהותי
  

  
  

  

2.1 5   9.4 
ListNode *sortList(ListNode *head) 
{ 
 /* This will point to the new list */ 
 ListNode *new_list = NULL; 
 /* Initialize minval to 0 */ 
 double minval = 0, curval;  
 
 /* Loop across the list */ 
 while (head!=NULL) 
 { 
  /* Get smallest number bigger than minval */ 
  curval = getNumber(head,minval); 
  /* Found a duplicate -> skip it */ 
  if (curval==minval) 
   continue; 
 
  /* Update the minimal value */ 
  minval = curval; 
  /* Add the number to the new list */ 
  new_list = addToList(head, minval); 
 } 
  
 /* Return the pointer to the new list */ 
 return new_list; 
} 

9.4 2.1 2.1 5 
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 _________: מחברת' מס________________                   .: ז.ת' מס

 1

  ז"תשס' ב סמסטר
  10/7/2007'  א: מועד

 שלוש וחצי שעות : משך הבחינה
  אין להשתמש בחומר עזר

 

 פתרונות
 

  )נקודות 33( 1' שאלה מס
  

  :)נקודות 8( 'סעיף א
  

  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהכתבו 
int char_in_string(const char str[], char tav); 
 

במידה והתו מופיע במחרוזת . )הניחו שזה אכן מה שמועבר( ,חרוזת ותוהפונקציה מקבלת מ
  .-1 חזיר תאחרת . )האינדקס שלו( תחזיר הפונקציה את מיקומו

  
  .-1תחזיר  'k' עבור התו. 2תחזיר הפונקציה  'c' והתו vacationעבור המחרוזת : דוגמה

  
 
int char_in_string(const char str[], char tav) 
{ 
  
 int ind=0; 
 while (str[ind]!='\0') 
 { 
  if (str[ind]==tav) 
   return ind; 
  ind++; 
 } 
 return -1; 
} 

  
  
  
  

  
  :)נקודות 15( 'בסעיף 

  
  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהכתבו 

  
int scrabble(char str[], char letters[], int size); 
 

ושלם , lettersהמכיל תווים בשם  ים-charמערך של , strבשם  מחרוזתהפונקציה מקבלת 
הפונקציה . )lower case-הניחו שהקלט תקין ומכיל רק אותיות ב( המיצג את אורך המערך

  .strניתן לבנות את המילה שבמחרוזת , lettersצריכה לבדוק האם בעזרת האותיות שבמערך 
  

יע גם מספר היא צריכה להופ, שימו לב שבמידה ואות מסוימת חוזרת מספר פעמים במחרוזת
 0- ו, במידה וניתן לבנות את המילה 1הפונקציה מחזירה ). בדיוק כמו בשבץ נא(פעמים במערך 

  .אחרת
  

  .1תחזיר הפונקציה   d,f,a,b,r,b,r,k,a,aוהאותיות "   barbara"המחרוזת עבור  ,הלדוגמ
 .)aכי צריך שלושה תווי . (0תחזיר הפונקציה  d,f,a,b,r,b,r,k,aועבור האותיות    

Page 14



 _________: מחברת' מס________________                   .: ז.ת' מס

 2

 
int scrabble(char str[], char letters[], int size) 
{ 
 int i; 
 char *tmp = (char *)malloc((size+1)*sizeof(char)); 
 if (tmp==NULL) 
 { 
  printf("Allocation Failure"); 
  exit(1); 
 } 
 // It is not desired to change the original letters array, so 
 we duplicate it. 
 for (i=0;i<size;i++) 
  tmp[i] = letters[i]; 
 // The array is converted to a string 
 tmp[size] = '\0'; 
  
  
 // In case there are not enough letters to build the word 
 if (strlen(str)>size) 
  return 0; 
  
 while (*str != '\0') 
 { 
  i= char_in_string(tmp,*str); 
  if (i== -1) 
   return 0; 
 
 // Changing tmp[i] to a non letter char was also acceptable 
  tmp[i] = tmp[size-1];  
  tmp[size-1] = '\0'; 
  size--; 
  str++; 
 } 
 return 1; 
} 
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  :)נקודות 10( 'גסעיף 

  
מדפיסה את המילה ו, )ברווחיםמופרדות ( יםמילעשר שקולטת עשרה תווים ו תוכניתכתבו 

במידה ואף אחת מהמילים אינה ניתנת . הארוכה ביותר מבין המילים שניתן לבנות בעזרת התווים
  .failedתדפיס התכנית את המילה , לבניה

  
  .ושהמילים קצרות מאורך קבוע כלשהוא, ניתן להניח שהקלט תקין

  .לא תתקבל כקלט failedניתן להניח שהמילה 
  .על התכנית להדפיס אחת מהן ממילה אחת באורך המקסימלי אם יש יותר

אין צורך בהדפסות שמבקשות קלט , כלומר(ניתן להניח שהמשתמש יודע מה עליו לספק לתכנית 
    )או מסבירות למשתמש מה עליו להקליד

  
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX_SIZE 15 
 
int main() 
{ 
 char str[MAX_SIZE+1]; // Leave room for the '\0' 
 char tav[10]; 
 char tmp[11] = "failed"; 
  
 int i, sz=0; 
 for (i=0;i<10;i++) 
  tav[i] = getchar(); 
 
 for (i=0;i<10;i++) 
 { 
  scanf("%MAX_SIZEs",str); 
  if (scrabble(str,tav,10)) 
  { 
   // Remember the longest word 
   if (strlen(str)>sz)  
   { 
    sz = strlen(str); 
    strcpy(tmp,str); 
   } 
  } 
 } 
 printf("%s\n",tmp); 
 return 0; 
} 
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 4

 
  )נקודות 33( 2' שאלה מס

  
נגזרת עבור כל ערך בסדרת מספרים על ידי חישוב ההפרש בין שני הערכים קירוב לניתן לחשב 
מוגדרת בעזרת  nבאורך  Xמספרים הסדרת ב  i-במקום ה ,d, הנגזרת, כלומר. הסמוכים לו

  :הנוסחה הבאה
 
d(i) = 0    ,i=0 או i=n-1    עבור 
d(i) = (X(i+1) – X(i-1)) / 2 ,0 < i < n-1      עבור 

  
  

  :)נקודות 01(' סעיף א
  

  :בעלת המפרט הבא פונקציהכתבו 
 
double *derivative(const double vec[],int size);  

  
הפונקציה . האורך שלו size-ו המייצג סדרת מספרים הינו מערך של ממשיים vec -הניחו ש

 sizeהפונקציה תחזיר מערך באורך . חהלפי הנוס  סדרהתחשב את הנגזרת עבור כל נקודה ב
  .vecערך הנגזרת עבור המקום המתאים במערך , בכל אינדקס, ובו

  
 :דוגמה
  :vecעבור 

2    2.3     2.4     2.1      2       5     5.2      5.3    5      5.3     4.5   
  יוחזר המערך

  
0    0.2    -0.1   -0.2    1.45   1.6   0.15   -0.1    0    -0.25     0  
 
 

  ,     החישוב עבור הערך השלישי במערך , למשל
d(2) = (X(3)-X(1)) /2 = (2.1-2.3)/2 = -0.1 
 
 
double *derivative(const double vec[],int size) 
{ 
 double *div; 
 int i; 
 div =  (double *) calloc(size,sizeof(double)); 
 if (div==NULL) 
 { 
  printf("Allocation Failure"); 
  exit(1); 
 } 
 for (i=1;i<size-1;i++) 
  div[i] = (vec[i+1] - vec[i-1])/2; 
 return div; 
} 
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 סעיף ב' (8 נקודות):
  

  :בעלת המפרט הבא פונקציהכתבו 
  

void change_to_mean(double vec[], int size) 
  

הפונקציה תחליף ). הניחו קלט לפונקציה תקין(ואת גודלו , הפונקציה מקבלת מערך של ממשיים
  .את ערכי המערך בממוצע ערכי המערך

  
  

  
  
  

  :)נקודות 15( 'גסעיף 
  
  

  :בעלת המפרט הבא פונקציהכתבו 
  

void smooth(double vec[], int size, double thresh) 
 

   .thresh, ומספר ממשי כלשהו, ת אורכוא, של ממשיים המייצג סדרה הפונקציה מקבלת מערך
  

, לפי הנגזרת בכל נקודה, הפונקציה תחלק את סדרת המספרים למקטעים בעלי ערכים דומים
  :בצורה הבאה

  
שערכה נגזרת המקטע הראשון מתחיל בערך הראשון בסדרה ומסתיים בנקודה הראשונה שבה יש 

  .thresh -גבוה מ המוחלט

double mean(const double vec[], int size) 
{ 
 int i; 
 double sum=0; 
 for(i=0;i<size;i++) 
  sum = sum + vec[i]; 
 return sum/size; 
} 
 
void change_to_mean(double vec[], int size) 
{ 
 int i; 
 double mn = mean(vec,size); 
 for (i=0;i<size;i++) 
  vec[i] = mn; 
 return; 
} 
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 6

שלה  ,הראשונה בהמשך הסדרה ויגמר בנקודה, אה בסדרההמקטע הבא יתחיל מהנקודה הב
כאשר המקטע , לפי כלל זה יחולקו גם שאר המקטעים. thresh-גבוה מ מוחלטנגזרת שערכה ה

  .האחרון נגמר בערך האחרון בסדרה
  

  .בממוצע הערכים שבמקטעהפונקציה את ערכי המערך  תחליףמקטע כזה  בכל
  
  

  :לדוגמה
  

  :יתקבלו המקטעים הבאים, דוגמה הקודמתהמ vec-ו thresh = 0.3 עבור
  

2        2.3    2.4      2.1     2        5        5.2     5.3     5        5.3     4.5   
  :יוחזר המערךו

2.16   2.16   2.16   2.16   2.16   5.05   5.05   5.05   5.05   5.05   5.05  
  
  

היא הנקודה  0.3- דה הראשונה במערך שלה נגזרת גבוהה מהמקטעים מחולקים כך מכיוון שהנקו
ומכיוון , מתחילה את המקטע השני )השישית(הבאה לפי ההגדרה הנקודה . החמישית במערך

  .נגמר המקטע השני בערך האחרון בסדרה, שאין לאחריה נקודה נוספת עם נגזרת גבוהה מהסף
  

  

void smooth(double vec[], int size, double thresh) 
{ 
 double *div; 
 int st=0,ed=0; 
 div = derivative(vec,size); 
 
 while(st<size) 
 { 
  // find the end of the interval 
  while (ed<size-1 && (div[ed] < fabs(thresh))) 
   ed++; 
 
  // Change the  interval to its mean 
  change_to_mean(vec+st,ed-st+1); 
 
  // The next interval starts at the next array cell. 
  st = ed+1; 
 
  // Takes care of the end of the new interval (Interval 
length is at least 2 cells) 
  ed = st+1; 
 } 
 free(div); 
 return; 
} 
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  )ודותנק 34( 3' שאלה מס

  
  :שמייצג חשבון בנק של לקוח בשאלה זו נשתמש במבנה הבא

  
typedef struct account_t{ 
 char name[40]; 
 double amount; 
 int date; 
 struct account_t *next; 
} account; 

  
ותמיד שם  lower case-ניתן להניח שהשם נכתב תמיד ב( מייצג את שם הלקוח nameהשדה 

מייצג  dateוהשדה , מייצג את היתרה בחשבון amountהשדה , )ם הפרטיהמשפחה קודם לש
כך למשל , yyyymmddבעזרת מספר שמונה ספרתי מהצורה ( את תאריך העדכון האחרון
  ).20070710 -התאריך של היום יכתב כ

  
  .יש להניח שאיבריה של רשימה מקושרת נתונה הוקצו בצורה דינאמית

  
  
  

  : )נקודות 6(' סעיף א
  
  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהבו כת

  
int is_newer(account *newer, account *older); 

  
. )הניחו שאכן זה מה שהיא תקבל( accountהפונקציה מקבלת שני מצביעים למבנים מסוג 

חדש   newותו האדם ותאריך העדכון של במידה ושני החשבונות הם של א 1הפונקציה מחזירה 
  .0אחרת תחזיר הפונקציה . old יותר מאשר של

  

  

int is_newer(account *newer, account *older) 
{ 
 if (!strcmp(newer->name, older->name) && 
  (newer->date >= older->date)) 
   return 1; 
 return 0; 
} 
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  : )נקודות 61(' בסעיף 

  
  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהכתבו 

  
account *delete_account(account *head, char name_d[],  
     int date_d, int *flag); 

  
  
החשבון  ומוחקת את, שם ותאריך, תמצביע לרשימה מקושרת של חשבונופונקציה מקבלת ה

. )כלומר קטן יותר( ושהתאריך שלו קודם לתאריך המבוקש זה הראשון ברשימה המשויך לשם
  .הפונקציה מחזירה מצביע לראש הרשימה החדש

 .1יצביע על הערך  flagאחרת . 0יצביע על הערך  flag, ולא נמצא איבר מתאים למחיקה במידה
  

  
  

account *delete_account(account *head, char name_d[],int date_d, 
int *flag) 
{ 
 
 account *cur = head, *prev = head; 
 account to_check; 
 to_check.date = date_d; 
 strcpy(to_check.name,name_d); 
 // Check if the list is empty, 
 if (head==NULL) 
 { 
  *flag = 0; 
  return head; 
 } 
 // Check if the first item in the list is to be deleted. 
 if (is_newer(cur,&to_check)) 
 { 
  cur = head->next; 
  free(head); 
  *flag = 1; 
  return cur; 
 } 
 // Look for the item to be deleted. 
 while(cur->next!=NULL) 
 { 
  prev = cur; 
  cur = cur->next; 
  if (is_newer(cur,&to_check)) 
  { 
   prev->next = cur->next; 
   free(cur); 
   *flag = 1; 
   return head; 
  } 
 } 
 // The item was not found. 
 *flag = 0; 
 return head; 
} 
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  :)נקודות 21( 'גסעיף 
  
 
  

  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהכתבו 
  

account *squeeze(account *head); 
  
עבור כל לקוח יש לכל באותו כך ש" מתמצמצ"מבנים ו צביע לרשימה של פונקציה מקבלת מה

הגבוה (א החדש ביותר שהתאריך שלו הו account-הצמצום מתבצע כך ש. היותר חשבון אחד
  .וכל השאר נמחקים, נשמר) ביותר

  
  

  
  
  
  

 

account *squeeze(account *head) 
{ 
 account *ptr = head; 
 int flag = 1; 
 while (ptr!=NULL) 
 { 
  while(flag) 
   head = delete_account(head, ptr->name, ptr-
>date, &flag); 
  ptr = ptr->next; 
 } 
 return head; 
} 
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 1

  ו"תשס' ב+'א סמסטר
  28/9/2006  ,מיוחד מועד

 שלוש וחצי שעות : משך הבחינה
  אין להשתמש בחומר עזר

 
 

  C - תכנות ב בחינה בקורס
  

 אמיתי ערמון, נורית הספל, עדי אבידור: מרצים
  

  , צור יצחקיאן, שחר הרוסי, בן זנדבנק, אמיר אפשטיין: מתרגלים
  נירה שפריר , ליעם רודיטי, פר פסטרנקעו, אולגה סורקין                     

  
  הנחיות כלליות

  

במחברת הבחינה . במסגרות המסומנות לכל שאלהיש לכתוב את הפתרונות  •
 .  כטיוטה בלבדיש להשתמש 

 ,קודמיםלהשתמש בפונקציות שהתבקשתם לכתוב בסעיפים  ניתןבכל סעיף  •
 .גם אם לא פתרתם את הסעיפים הקודמים

 ).מתאים include#זכרו לבצע (ת ספריה ניתן להשתמש בפונקציו •
 .נא לכתוב בכתב קריא וברור •
 .יש לרשום את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת בכל  עמוד •

  
  !בהצלחה

  
  

  
  :לשימוש הבודקים

    תעודת זהות 
    מספר מחברת

      1שאלה 
    2שאלה 
    3שאלה 
    4שאלה 
    ציון
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  )נקודות 02( 1' שאלה מס
  

מספרים  n דפיסהתוכנית ת. a1, a2,...,an :ממשיים מספרים n שקולטת מהמשתמש תוכניתכתבו 
  .aiמספר פרט ל, שנקלטו םמספריהשל כל  המכפלההוא  bi -כך ש, b1, b2, … bnממשיים 

ועל התוכנית להקצות , נקלט מהמשתמש לפני שנקלטים המספרים הממשיים, n, אורך הקלט
  ).קטן מקבוע כלשהו   n- יח שלא ניתן להנ(עבורם מערך בגודל זה 

  
 בנוסף כמובן( פעם אחת בלבדהקלט מערך על מעבר  מבצעהניקוד יינתן לפתרון ש מלוא :הערה

  ). הזה ים את המספרים לתוך המערךלטלפעם שבה קו
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  )נקודות 25( 2' שאלה מס
  

  ) נקודות 21(' סעיף א
  :הבא (prototype)בעלת המפרט פונקציה כתבו 

void order_str(char s[], int ind1, int ind2); 
 

 - הם איניתן להניח ש( ושני אינדקסים) חוקיתהיא ניתן להניח ש( מחרוזתהפונקציה מקבלת 
את התו שנמצא  להזיזעל הפונקציה ). ind2>ind1-וכן ש ,אורך המחרוזתשליליים ושהם קטנים מ

מקום  ind2-1למקום  ind1המקום בין שולהזיז את כל התווים  ,ind1אל המקום  ind2במקום 
הרצף  לתחילת ind2-את התו שנמצא ב" לדחוף" על הפונקציה, במילים אחרות. אחד קדימה
שאר המחרוזת . ind1,...,ind2-1תוך שמירה על הסדר של התווים במקומות  ,ind1-המתחיל ב

  .)ואורך המחרוזת לא משתנה( נותרת ללא שינוי
  

 sהמחרוזת  ,order_str(s,2,7)לאחר הפעלת אז , ”!!!I am Here”א המחרוזתהי sאם   :לדוגמא
  .”!!!I ram Hee“תהיה 

  
  ) נקודות 31(' בסעיף 
  :הבא (prototype)בעלת המפרט  פונקציהכתבו 

void change_str(char s[]); 
  

ומסדרת אותה מחדש כך שכל  ,וזת המורכבת מאותיות גדולות וקטנותהפונקציה מקבלת מחר
הסדר הפנימי של האותיות הגדולות . האותיות הגדולות באות לפני כל האותיות הקטנות

   . ומכילה אותיות בלבד, חוקית המחרוזת המועברתניתן להניח ש .לא ישתנהוהקטנות 
  :דוגמאות

KuKuRiKu --> KKRKuuiu 
MILLIONisALOT --> MILLIONALOTis 

  
ולא להחזיר ( המחרוזת המועברת לפונקציהלשנות את יש בשני הסעיפים ששימו לב  :הערה

  ).מחרוזת אחרת במקומה
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  )קודותנ 30( 3' שאלה מס
  :בשאלה זו נשתמש בהגדרה הבאה

typedef struct _element  
{ 

double  key; 
 struct _element  *next; 
} element; 

  : )נקודות 10(' אסעיף 
  :הבא (prototype)בעלת המפרט פונקציה כתבו 

element *find_val(element *list, double value); 
 

ו של key -שערך שדה ה, listברשימה המקושרת  הראשון הפונקציה תחזיר מצביע לאיבר
  . NULLהפונקציה תחזיר , במידה ואין ברשימה איבר עם הערך הזה. value-שווה ל

  
  : )נקודות 01(' בסעיף 

  :הבא (prototype)בעלת המפרט פונקציה כתבו 
element *find_val_last(element *list, double value); 
 

שלו  key - השערך שדה  ,listהמקושרת  ברשימה האחרון ברימצביע לאתחזיר ה הפונקצי
  . NULLהפונקציה תחזיר  ,עם הערך הזהבר יבמידה ואין ברשימה א. value-שווה ל

  
  : )נקודות 01(' גסעיף 

  :הבא (prototype)בעלת המפרט פונקציה כתבו 
 element *insert(element *list,element *add,double after); 

  
 listברשימה  האחרוןאחרי האיבר , add את הרשימה listה ה לרשימפונקציה מכניסה

 הרשימהאז , afterאם אין ברשימה איבר עם הערך  .after-שלו שווה ל key - שערך שדה ה
add הרשימה תווסף בתחילתת list. המעודכנתראש הרשימה את  החזירהפונקציה מ.  

  
 הרשימה, 5 3 4 3 2 1  את האברים) משמאל לימין(מכילה  listאם הרשימה : לדוגמא
add   והערך של , 6  7   8 מכילה את האיבריםafter  הרשימה שתוחזר תהיה אז, 3הוא:  

1 2 3 4 3 6 7 8 5  
  

  .בפרט במקרים של רשימה ריקה, הלטפל במקרי קצ ודיהקפ :הערה
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  )תנקודו 25( 4' שאלה מס
  : )נקודות 9(' סעיף א

  .כםאת תשובת ונמק? מה מבצעת הפונקציה הבאה
#include <string.h> 
void secret(int n, char *str) 
{ 
   int len; 
 
   if (n < 0) { 
      str[0] = '-'; 
      secret(-n, str+1); 
      return; 
   } 
   if (n < 10) { 
      str[0] = '0'+n; 
      str[1] = '\0'; 
      return; 
   } 
   secret(n/10, str); 
   len = strlen(str); 
   str[len] = '0'+n%10; 
   str[len+1] = '\0'; 
} 
  
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________  

  
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________  

  
____________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________  

  
  : )נקודות 8(' סעיף ב
  .כםאת תשובת ונמק? הבאת הפונקציה המה מבצע

void secret(int n) 
{ 
   int i; 
 
   for (i = 2; i < n; i++) 
      if (n%i == 0) 
         break; 
   if (i == n) 
      printf("%d\n", n); 
   else { 
      printf("%d*", i); 
      secret(n/i); 
   } 
} 
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____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________  

  
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________  

  
____________________________________________________________________  

  
____________________________________________________________________  

 
  

  : )נקודות 8(' סעיף ג
  :נתונה הפונקציה הבאה

void secret(int *nums, int k, int *n) 
{      
 int i=0, j; 
     while(i < *n) 
     { 
        if (nums[i]==k) 
        { 
            for(j = i; j < *n-1; j++) 
                nums[j]=nums[j+1]; 
            *n=*n-1; 
        } 
        else 
            i++; 
     } 
} 

  .את תשובתכםנמקו  ?הפונקציה הזו תמבצעמה 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  

 
  

  !בהצלחה
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  ו"תשס 'סמסטר א, 'גמועד  –פתרון למבחן בתכנות למהנדסים הצעת 
  

  1' שאלה מס
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
int main()  
{ 
    int i, n, zeros=0; 
    double *a, mult=1; 
 
    printf("How many numbers?\n"); 
    scanf(“%d”, &n); 
    while(n<2) 
    {  
       printf("Should be at least 2 – enter again\n"); 
       scanf("%d\n", &n); 
    } 
     
    a = (double *) malloc (n * sizeof(double)); 
    if (a == NULL) 
    { 
       printf("Allocation failed\n"); 
       exit(1); 
    }    
    printf(“Enter the numbers\n”); 
    for(i=0; i < n; i++) 
    { 
        scanf(“%lf”, &a[i]); 
        if (a[i]!= 0) 
           mult *= a[i]; 
        else  
           zeros++;  
    } 
  
    printf(“The results are:\n”); 
    for(i=0; i < n; i++) 
    { 
        if (zeros>1) 
        { 
          printf(“%d “, 0); 
          continue; 
        } 
        if(zeros==1) 
        { 
           if(a[i]!=0) 
              printf(“%d “, 0); 
           else 
              printf(“%g “, mult); 
        } 
        else 
           printf(“%g “, mult/a[i]); 
    } 
      
    free(a); 
    return 0; 
} 

  
  ]בדיקת תקינות הקלט גביללא הופחתו נקודות [
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  2' שאלה מס
   :'אסעיף 

void order_str(char s[], int ind1, int ind2) 
{ 
    int i; 
    char temp; 
 
    temp=s[ind2]; 
    for(i=ind2; i > ind1; i--) 
        s[i]=s[i-1]; 
    s[ind1]=temp; 
} 

  :'בסעיף 
#include<string.h> 
void change_str(char s[]) 
{ 
   int i, len, place=0; 
     
   len=strlen(s); 
   for(i=len-1; i > 0; i--) 
      if ((s[i]>’A’) && (s[i]<’Z’)) 
      { 
         order_str(s,place,i); 
         place++; 
      } 
}       

 
 :3' שאלה מס
  :'סעיף א

#include<stdlib.h> 
 
element *find_val(element *list, double value) 
{ 
    while(list != NULL) 
    { 
        if (list->key == value) 
            return list; 
        list=list->next; 
    } 
    return NULL; 
} 

 
  :'סעיף ב

#include<stdlib.h> 
 
element *find_val_last(element *list, double value) 
{ 
    element *last=NULL; 
    
    while(list != NULL) 
    { 
        if (list->key == value) 
            last=list; 
        list=list->next; 
    } 
    return last; 
} 
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 :'סעיף ג
#include<stdlib.h> 
 
element *insert(element *list, element *add, double after) 
{ 
  element *place, *last_add; 
 
  if (add==NULL) 
      return list; 
 
  last_add=add; 
  while (last_add->next!=NULL) 
       last_add=last_add->next; 
 
  place=find_val_last(list, after); 
  if (place==NULL) 
  { 
      last_add->next = list; 
      return add; 
  } 
   
  last_add->next = place->next; 
  place->next = add; 
  return list; 
} 

  
  :4' שאלה מס
  :'סעיף א

היא ). שמניחים שכבר הוקצתה באורך מספיק(ת מקבלת מספר שלם ומצביע למחרוזהפונקציה 
ילת המספר ן מינוס בתחתוך שמירת סימ ,)כתווים(שמה במחרוזת את ספרותיו של המספר הזה 

 ".-123"יהיה במחרוזת  -123ועבור " 123"יהיה במחרוזת  123המספר למשל עבור . אם היה כזה
שלב ברקורסיה הספרה  ובכל, בבסיס הרקורסיה ספרת האחדות מתורגמת לתו המתאים לה

  .לספרה הקודמת במספר מתווספת מימינה במחרוזת שהייתה מימין
   

  :'סעיף ב
לגורמים את הפירוק שלו מדפיסה ו, )1- דול משהיא מניחה שהוא ג(לם מקבלת מספר שהפונקציה 
בכל שלב ברקורסיה מחפשים גורם קטן ככל האפשר של ). עם סימן כפל ביניהם(ראשוניים 

. וממשיכים עם המספר שנשאר אחרי החלוקה בו, מדפיסים אותו, )ולכן בהכרח ראשוני(המספר 
  ).חלק רק בעצמומת(עוצרים כשמה שנשאר הוא מספר ראשוני 

  
  :'סעיף ג

ומצביע למשתנה המכיל את גודל , kערך למחיקה , הפונקציה מקבלת מערך של מספרים שלמים
את המערך על חשבון " מצופפת", kהפונקציה מוחקת מהמערך את כל המופעים של . המערך

. ומעדכנת בהתאם את המשתנה המכיל את אורך המערך באמצעות המצביע, התאים שנמחקו
מתגלה הלולאה הפנימית  kובכל פעם שהערך , ולאה החיצונית עוברת על כל תאי המערךהל

  .מצופפת את תאי המערך על חשבונו ואורך המערך מעודכן
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 מס' מחברת :             מס' ת.ז. :                              

 1

  ו"תשס' א סמסטר
  10/8/2006'  ב: מועד

  שלוש וחצי שעות: משך הבחינה
  אין להשתמש בחומר עזר

 
 

  C - ב תכנות בחינה בקורס
 
  

 אמיתי ערמון, נורית הספל: מרצים
  

, אולגה סורקין, צור יצחקיאן, שחר הרוסי, אמיר אפשטיין: מתרגלים
  נירה שפריר , עופר פסטרנק

  
  הנחיות כלליות

  

במחברת הבחינה . במסגרות המסומנות לכל שאלהיש לכתוב  את הפתרונות •
   .כטיוטה בלבדיש להשתמש 

 ,קודמיםלהשתמש בפונקציות שהתבקשתם לכתוב בסעיפים  ניתןבכל סעיף  •
 .גם אם לא פתרתם את הסעיפים הקודמים

זכרו לבצע ( אלא אם נאמר אחרת בשאלה, ניתן להשתמש בפונקציות ספריה •
#include אתם משתמשים בפונקציית ספריהכאשר  מתאים.( 

 .נא לכתוב בכתב קריא וברור •
 .ת מספר המחברת בכל  עמודאת מספר תעודת הזהות וא רשוםל יש •

  
  !בהצלחה

  
  

  
  :לשימוש הבודקים

    תעודת זהות 
    מספר מחברת

      1שאלה 
    2שאלה 
    3שאלה 
    4שאלה 
    ציון
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  )נקודות 25( 1' שאלה מס
  

  :)נקודות 5( 'סעיף א
  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהתבו יכ

int factor_power(int a, int b); 
 

 aאם (מתחלק בה ללא שארית  aשהמספר  bהפונקציה מחזירה את החזקה הגבוהה ביותר של 
  ). 0אז יוחזר  b - לא מתחלק ב

  : לדוגמא
 . לק בהמתח 16שהמספר  2כי  זו החזקה הכי גבוהה של , 4יוחזר   a=16, b=2עבור 
  .מתחלק בה 45שהמספר  5כי  זו החזקה הכי גבוהה של  ,1יוחזר   a=45, b=5עבור 
  .30 -לא מתחלק ב 15כי  ,0 יוחזר  a=15, b=30עבור 

  
  :)נקודות 10( 'בסעיף 

  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהתבו יכ
int num_of_factors(int n); 
 

פירוק שלו לגורמים ב מספר הגורמיםירה את ומחז ,מספר שלם חיובי מקבלתהפונקציה 
   .ראשוניים
  : לדוגמא

  2  *  2*    2*    2       :כי הפירוק שלו לגורמים ראשוניים הוא, 4יוחזר  16המספר עבור 
   3  *  3  *  5:       כי הפירוק שלו לגורמים ראשוניים הוא ,3יוחזר  45עבור המספר 

  17:       שלו לגורמים ראשוניים הוא כי הפירוק ,1יוחזר  17המספר עבור 
  

  :)נקודות 01( 'גסעיף 
  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהתבו יכ

int *find_factors(int n, int *n_factors); 
 

 nשמכיל את הפירוק של  מצביע למערךומחזירה , nהפונקציה מקבלת מספר שלם חיובי 
 n_factors - יוכנס למשתנה ש) כלומר גודל המערך(מספר הגורמים , כן-כמו. מים ראשונייםלגור

  .מצביע עליו
  

  2    2     2     2:       יוחזר מערך שיכיל את המספרים 16המספר עבור  ,לדוגמא
  .4מצביע עליו יוכנס הערך  n_factors - במקרה זה למשתנה ש

  
א ניתן להניח ל, כן-כמו .ממספר קבוע כלשהויותר קטן  nהמספר להניח ש לא ניתן  :הערות

  . יותר קטן ממספר קבוע כלשהו nשמספר הגורמים של 
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  )נקודות 25( 2' שאלה מס
  

  : )נקודות 21(' סעיף א
  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהכתבו 

int chr_count(char *str, char ch); 
 

  .strבמחרוזת  chהפונקציה תחזיר את מספר ההופעות של  התו 
  :ותדוגמא

  cbadaca  פעמים במחרוזת 3מופיע   aהתו  ) 1
   cbadaca  פעמים במחרוזת 0מופיע   gהתו  ) 2
  

  .string.h הבסעיף זה אין להשתמש בפונקציות מתוך הספריי :הערה
  

 סעיף ב' (13 נקודות):
י שינוי סדר "ע str2אם ניתן לקבל את  str1של מחרוזת  "אנגרמה" ניקראת str2מחרוזת 

) prototype(בעלת המפרט  פונקציה תבויכ  .)ראו דוגמאות להלן(str1 של ) פרמוטציה(התוים 
  :הבא

int is_anagram(char *str1, char *str2); 
 

  .0 היא תחזירואחרת , str1היא אנגרמה של המחרוזת  str2המחרוזת אם  1 תחזירהפונקציה 
  :ותדוגמא

  "twelve plus eleven"של המחרוזת  אנגרמההיא  "eleven plus two"המחרוזת  ) 1
   abcdaמחרוזת   אנגרמה של  ה איננה  abcdהמחרוזת ) 2
   abcdb  מחרוזתאנגרמה של האיננה  abcdaהמחרוזת ) 3
  

  .string.h הבסעיף זה אין להשתמש בפונקציות מתוך הספריי  :הערה
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 )נקודות 25( 3' שאלה מס
  

 : )נקודות 5(' סעיף א
שנת , שם הסופר, שם הספרהמבנה יכלול את . שייצג ספר, Bookבשם  )structure( המבנהגדירו 
מקושרת של מבני  - שימההמבנה יאפשר יצירת ר, כן-כמו. ההכנסות ממכירת הספרו, הפרסום

Book.  תווים לכל היותר 80ניתן להניח שאורך כל אחד מהשמות הוא.  
  

  : )נקודות 10(' סעיף ב
  :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהכתבו 

Book *max_book(Book *book_list); 
 

מבנה ה מצביע למחזירהיא  . Bookמקבלת מצביע לתחילת רשימה מקושרת של מבני הפונקציה 
  .ברשימה שמייצג את הספר שההכנסות ממנו היו הגבוהות ביותר

  
  : )נקודות 10(' סעיף ג

   :הבא) prototype(בעלת המפרט  פונקציהכתבו 
Book *update_list(Book *book_list, Book *new_book); 

 
ומצביע  Book(book_list)ת של מבני רשימה מקושרלתחילת  מצביעמקבלת הפונקציה 

אותו בסוף  מוסיפה פונקציהה, לא נמצא ברשימההנוסף אם הספר  .)new_book( וסףספר נל
  .רשימה המעודכנתהפונקציה מחזירה מצביע ל).  שום שינוי ברשימהאחרת לא יתבצע (הרשימה 

  
אין , כן- כמו .שם הספר מספיקה כדי לקבוע אם ספרים הם זהיםהשוואת ניתן להניח ש :הערה

  .ספר הנוסף כאשר מוסיפים אותו לרשימהמבנה המייצג את הה צורך ליצור עותק חדש של
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  )נקודות 25( 4' שאלה מס
  

  :וגדר באופן הבאמש) structure(של השאלה אנו מתייחסים למבנה  יםשונאבשני הסעיפים הר
  struct _Info 
  { 
     double result;   
     struct _Info *next; 
  }; 
  typedef struct _Info Info; 

  
  :)נקודות 7(' סעיף א

  :הבאה נתונה הפונקציה
  void f(Info item, double result, Info *ptr) 
  { 
      item.result = result; 
  item.next = ptr; 
  return; 
  } 

  .נמקו בקצרה? איזו בעיה יש בה? מה לדעתכם הפונקציה הזו אמורה לעשות
  

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
 

  :)נקודות 6(' סעיף ב
  :הבאה נתונה הפונקציה

  int secret(Info *head) 
  { 
      int solution; 
      if ((head == NULL) || (head->next == NULL)) 
          return 1; 
       
      solution = (head->result <= (head->next->result)); 
  return (secret(head->next) && solution); 
  } 

  .נמקו בקצרה? מה לדעתכם הפונקציה הזו עושה
 

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________  
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  :)נקודות 6(' גסעיף 
  .נמקו בקצרה? מה עושה הפונקציה הבאה

void secret(char *s) 
{ 
 if(*s == '\0') return; 
 secret(s+1); 
 putchar(*s); 
} 

  
 

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________  

  
  :)נקודות 6(' סעיף ד

  :נתונה הפונקציה הבאה
int secret(int n) 
{ 
 while(n > 1) { 
   if(n % 2)  

  return 0; 
n /= 2; 

  } 
 return 1; 
} 
 

 . נמקו בקצרה? מה עושה הפונקציה
 

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

___________________________________________________  
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  ו"תשס 'סמסטר א, 'במועד  –פתרון למבחן בתכנות למהנדסים הצעת 
  1' שאלה מס
  :'סעיף א

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
int factor_power(int a, int b) 
{ 
    int power=0, current; 
    if ((b == 0) || (b == 1))  
    { 
       printf("Wrong factor: %d\n", b); 
       exit(1); 
    } 
    for(current=b; a%current==0; current*=b) 
        power++; 
    return power; 
} 

 :'סעיף ב
int num_of_factors(int n) 
{ 
    int i, j, power, n_factors=0; 
    for (i = 2; n != 1; i++) 
    { 
        power = factor_power(n, i); 
        n_factors += power; 
        for (j=0; j < power; j++) 
             n = n/i; 
    } 
    return n_factors; 
} 

  :'סעיף ג
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
int *find_factors(int n, int *n_factors)  
{ 
    int i, j, power, *array, index=0; 
    if (n==1) 
    { 
        printf("No factorization of 1\n"); 
        exit(1); 
    } 
    *n_factors = num_of_factors(n); 
    array = (int *) malloc ((*n_factors) * sizeof(int)); 
    if (array == NULL) 
    { 
       printf("Allocation failed\n"); 
       exit(1); 
    } 
    for(i=2; n!=1; i++) 
    { 
        power=factor_power(n,i); 
        for (j=0; j < power; j++) 
        { 
               array[index]=i;  
               index++; 
               n /= i; 
        } 
    } 
    return array; 
} 
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  2' שאלה מס
  

   :'אסעיף 
int chr_count(char *str, char ch) 
{ 
    int count=0; 
 
    while(*str != '\0') 
    { 
        if (*str == ch)  
           count++; 
        str++; 
    } 
    return count; 
} 

  
  :'בסעיף 

int is_anagram(char *str1, char *str2) 
{ 
   int i; 
 
   for(i=0; str1[i] != '\0'; i++) 
      if (chr_count(str1, str1[i]) != chr_count(str2, str2[i])) 
           return 0; 
   if (str2[i] != '\0') /* Different lengths */ 
       return 0; 
   return 1; 
}       

  
  :3' שאלה מס

  
   :'סעיף א

struct _Book 
{ 
    char name[81]; 
    char author[81]; 
    int year; 
    double income; 
    struct _Book *next; 
}  
typedef struct _Book Book; 

  
  :'סעיף ב

Book *max_book(Book *book_list) 
{ 
    Book *max;     
 
    max = book_list; 
    while(book_list != NULL) 
    { 
        if (max->income < book_list->income) 
            max=book_list; 
        book_list=book_list->next; 
    } 
    return max; 
} 
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  :'סעיף ג
#include<string.h> 
#include<stdlib.h> 
Book *update_list(Book *book_list, Book *new_book) 
{ 
  Book *p_book; 
 
  if (new_book == NULL) 
      return book_list;   
  if (book_list == NULL) 
      return new_book; 
 
  for(p_book = book_list; p_book != NULL; p_book = p_book->next) 
  { 
        if(strcmp(p_book->name, new_book->name)==0) 
           return book_list; 
        if (p_book->next==NULL) 
            p_book->next=new_book; /* book_list will be returned */ 
  }                                /* in the next iteration */ 
}                    

  )forבמקום  whileת לפתור באופן דומה עם לולאכמובן אפשר (
  

  :4' שאלה מס
  :'סעיף א

אבל כיוון שמועבר אליה , result, ptrבערכים של  Info לאתחל מבנה מסוגהפונקציה אמורה 
א מבצעת לא השינויים שהי) לא מחזירה שום דברוהיא (עותק של מבנה ולא כתובת של מבנה 

  . כלומר בפועל היא לא משנה שום דבר, נשמרים
   

  :'סעיף ב
 יכשל ער אם היא ממויינת בסדר עולה ובודקת Infoהפונקציה מקבלת רשימה מקושרת של מבני 

כשכל פעם מושווה , הבדיקה נעשית באופן רקורסיבי. 0ואחרת  1אם כן אז מוחזר . result -ה
  .עד שמגיעים לסוף הרשימה, איבר אחד ברשימה לאיבר הבא אחריו

  
  :'סעיף ג

זה משום שפקודת ההדפסה ). מהסוף להתחלה(מחרוזת ומדפיסה אותה הפוך הפונקציה מקבלת 
כך שמגיעים אליה בסדר הפוך מאשר סדר הקריאות , קורסיביתנמצאת אחרי הקריאה הר

אז מגיעים להדפסה , קודם מגיעים להדפסה של התו האחרון בעקבות תנאי העצירה(לפונקציה 
  ).וכן הלאה, של התו הקודם

  
  :'סעיף ד

  ).0ואחרת  1אם כן מוחזר ( 2החיובי שהועבר אליה הוא חזקה של הפונקציה בודקת אם המספר 
ואם לא , ללא שארית 2-בודקים אם הוא מתחלק ב 1- כל עוד המספר גדול מ. זאת בקצרהנסביר 

י "רק ע 1-אם הגענו ל. 2-אם כן אז מחלקים אותו ב. )2כי אז יש לו גורם שאיננו ( 0אז מחזירים 
  .2אז המספר הוא חזקה של  2-חלוקות ב
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  ה"תשס' ב+'א סמסטר
  31/7/2005'  ב: מועד

  שלוש שעות: משך הבחינה
כל חומר עזר כתוב למעט : חומר עזר

  )או צילום של ספרים(ספרים 
 

  למהנדסים Cבחינה בקורס 
  

  אמיתי ערמון, רון ויין, דר-אייל אבן: מרצים
   ם רודיטיליע, דרור עירוני, בן זנדבנק, נורית הספל, שי גוטנר, לה אנוש'אנג: מתרגלים

  
  הנחיות כלליות

  

  .ויש להשיב על כולן, שאלות 4במבחן זה  •
  .נקודות 25משקל כל שאלה  •

בכל השאלות האחרות . יש לענות בהסבר קצר על כל סעיף 1' בשאלה מס •
 .ולא הסבר במילים Cנדרש כפתרון קוד 

  .רצוי שהפתרון יהיה יעיל ככל האפשר 2-4בשאלות  •

במחברת הבחינה . ת המסומנות לכל שאלהיש לכתוב במסגרואת הפתרונות  •
  .כטיוטה בלבדיש להשתמש 

 ).מתאים include#זכרו לבצע  (ניתן להשתמש בפונקציות ספריה  •
 .ולא מחוברנא לכתוב בכתב קריא  •
 .מומלץ לקרוא היטב את השאלון כולו בטרם תתחילו לענות עליו •
כי מילאתם  בדקו בסיום הבחינה כי עניתם על כל השאלות וכל הסעיפים וכן •

 .את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת בכל עמוד של השאלון
  
  

  :לשימוש הבודקים בלבד

    תעודת זהות 
    מספר מחברת

      1שאלה 
    2שאלה 
    3שאלה 
    4שאלה 
    ציון
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 )נקודות 25( 1' שאלה מס
  

  :)נקודות 8(' סעיף א
  ? מה עושה הפונקציה הבאה

  ?Dataצביע שמועבר אליה ועל הטיפוס  אילו הנחות היא מניחה על המ
 

  int secret (Data *ptr, double num) 
  { 
      int val; 
 
      if (ptr == NULL) 
          return 0; 
      val = (ptr->info == num) || secret(ptr->next, num); 
    
      return val; 
  } 

  
 

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________  
  

 :)נקודות 9(' סעיף ב
  :נתונות פונקציה ותוכנית שמשתמשת בה

#include <stdio.h> 
 
void f(int *a, int *b, int size) 
{ 
 int *temp, i=0; 
 while(i<size) 
 { 
  *(temp+i) = *(b+i); 
      *(b+i) = *(a+i); 
  *(a+i) = *(temp+i); 
          ++i;        

} 
} 
 
int main() 
{  
  int a[] ={1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
 int b[]={5,4,3,2,1,0,1,2}; 
 int  i, min; 
 min=sizeof(a); 
 if (min > sizeof(b)) 
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  min=sizeof(b); 
 f(a,b,min); 
 for(i = 0; i < min; i++) 
  printf(“%d %d\n”, a[i], b[i]); 
 return 0; 
} 

  
  ? אמורה לעשות fמה לדעתכם הפונקציה 

  ?כיצד ניתן לתקן זאת - ות /אם יש בעיה? ם התוכנית תתפקד כראויהאם לדעתכ
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
  

  :)נקודות 8(' סעיף ג
  ? מה עושה הפונקציה הבאה

כלומר כך (? חול שינוי בתיפקודהכך שלא י, )לא תווי רווח( לשנות בה שני תווים בדיוקאיך ניתן 
עבור כל זוג מספרים שיועבר לפונקציה היא תחזיר בדיוק אותו , שלאחר השינוי בתווים האלה

  ?)מספר כמו לפני השינוי בתווים האלה
  

int secret(int a, int b) 
{ 
 if (b < 0) 
  return secret(-a, -b); 
 if (b == 1) 
  return a; 
 else 
  return a + secret(a, b – 1); 
} 

  
____________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________ 
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  )נקודות 25( 2' שאלה מס
  

בפתרון חוקי של ). עמודות 9-שורות ו 9כלומר ( 9X9מוגדר באמצעות לוח בגודל  הסודוקומשחק 
פעם אחת בכל עמודה ופעם אחת בכל , יעה פעם אחת בכל שורהמופ 9-ל 1כל ספרה בין , המשחק

  ). ראו שרטוט להלן(ריבוע מודגש - תת
)  מימדי מתאים-כלומר מערך דו(של משחק הסודוקו  הצעה לפתרוןכתבו פונקציה המקבלת 

  :הבא) prototype(על הפונקציה להיות בעלת המפרט . חוקי האם הוא פתרוןובודקת 
int is_legal_sudoku(int board[9][9]); 

  
  .9 - ל 1ושכל תא בו מכיל מספר בין , 9X9ניתן להניח שהמערך המועבר לפונקציה הוא אכן בגודל  

  :לפתרון חוקי דוגמאבשרטוט שלהלן יש 
  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
6 5 4 3 2 1 7 8 9 
3 2 1 7 8 9 6 5 4 
7 9 8 4 6 5 1 3 2 
4 6 5 1 3 2 9 7 8 
1 3 2 9 7 8 4 6 5 
8 7 9 5 4 6 2 1 3 
5 4 6 2 1 3 8 9 7 
2 1 3 8 9 7 5 4 6 

  

 
  
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Page 89



 מס' מחברת :             מס' ת.ז. :                              

 7

  )נקודות 25( 3' שאלה מס
  

שבה כל , ומחזירה מחרוזת חדשה,  פונקציה המקבלת מחרוזת  שמכילה מילים וספרותכתבו 
  ). דוגמא להלן ראו(ספרה מוחלפת במילה האנגלית המתאימה  

  
  : אם המחרוזת שמועברת לפונקציה היא ,לדוגמא

“I am number 1, you are number 2” 
  :אז המחרוזת שמוחזרת צריכה להיות

“I am number one, you are number two” 
  

  . לא ניתן להניח חסם על אורכי המחרוזות :הערה
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 )נקודות 25( 4' שאלה מס
  

 : )נקודות 5(' סעיף א
מבנה הגדירו . ושנה, חודש, וכולל יום, תאריךשמייצג  ,Dateשם ב )structure( המבנהגדירו 
מה כך שניתן יהיה ליצור רשי, לידה- וכולל שם ותאריך, הולדת-יוםשמייצג , Birthdayבשם  נוסף

  .Birthdayמקושרת של מבני 
  

 : )נקודות 10(' סעיף ב
  :הבא) prototype(כתבו פונקציה בעלת המפרט 

 
Birthday *date_subset(Birthday *ptr,Date day); 

  
את  רקשכוללת , רשימה חדשהומחזירה , הולדת ותאריך-הפונקציה מקבלת מצביע לרשימת ימי

  . רשימה המקורית לא משתנהה.  הלידה שלהם-ההולדת שזהו תאריך-ימי
ניתן להניח שהיא מסתיימת . להניח שהרשימה המקורית ממויינת באופן כלשהו לא ניתן :הערה

  .NULL-ב
  

  : )נקודות 10(' סעיף ג
  :הבא) prototype(כתבו פונקציה בעלת המפרט 

void extract_date(Birthday *ptr,Date day); 
 

את שמותיהם של מי שנולדו  מדפיסההפונקציה . ריךהולדת ותא-הפונקציה מקבלת רשימת ימי
  . ההולדת האלה-את ימי ומוחקת מהרשימה, הלידה הזה- בתאריך

  .NULL- שהיא מסתיימת בוניתן להניח , להניח שהרשימה המקורית ממויינת לא ניתן, שוב
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  05/731/, ה"תשס' מועד ב –פתרון למבחן בתכנות למהנדסים 
  )מאת אמתי ערמון(

  :1' אלה מסש
  :'סעיף א

ושדה  infoבשם  doubleשמכיל שדה מטיפוס , הוא מבנה Dataהפונקציה מניחה שהטיפוס 
הפונקציה מניחה שהמצביע שמועבר אליה מצביע על רשימה , כן- כמו. nextבשם  *Dataמטיפוס  
הפונקציה בודקת אם . NULL-ושהאיבר האחרון ברשימה מצביע ל, Dataשל מבני מקושרת 

  .0ואחרת , 1מוחזר , אם כן. שמועבר אליה נמצא ברשימה numהערך 
  :'סעיף ב

אולם היא צפויה . b-ו aהערכים הראשונים של המערכים  sizeהפונקציה אמורה להחליף בין 
  :יש להוסיף לה כפקודה ראשונה. שלא הוקצה מצביע לזיכרון temp-כיוון ש, לגרום לתעופה

temp=(int *) malloc (size*sizeof(int)); 
  :בתוכנית יש להוסיף לפני הקריאה לפונקציה את השורה, כן-כמו

min=min/sizeof(int); 
 .אחרת תיגרם תעופה עקב חריגה מגבולות המערך

  .<include<stdlib.h#אין  , בנוסף
  :'סעיף ג

או , ;if (b==0) return 0ניתן  למשל לכתוב . a*bאת הערך של  הפונקציה מחזירה
  .מבלי שהתיפקוד של הפונקציה ישתנה, בשורה הראשונה b -ל aלהחליף בין 

  
  :2' שאלה מס

 ):הערות לא נדרשו במבחן(להלן אפשרות לפתרון 
void zero_array(int *array, int size) /* zeroing an int array */ 
{  
   int i; 
   for(i=0; i<size; i++) 
      array[i]=0; 
} 
 
int check_legal_sudoko(int board[9][9]) 
{ 
  int row_digits[10], col_digits[10], sq_digits[10], i, j; 
 
  for(i=0; i<9; i++)   
  { 
 zero_array(row_digits,10); /*Initially no digit appeared.   */ 
 zero_array(col_digits,10); /*Afterwards the value will be 1 */ 
 zero_array(sq_digits,10);  /*for the digits which appeared. */ 
 
 for(j=0;j<9; j++) 

{ 
    /* Checking row i and updating the row digits array*/ 
    if (row_digits[board[i][j]]) return 0; 

     row_digits[board[i][j]]++; 
 
          /* Checking column i and updating the columns array*/ 
          if (col_digits[board[j][i]]) return 0; 
          col_digits[board[j][i]]++; 
 
          /* Checking a 3x3 square and updating the square array*/ 

    if (sq_digits[board[3*(i/3)+j/3][3*(i%3)+j%3]]) return 0; 
    sq_digits[board[3*(i/3)+j/3][3*(i%3)+j%3]]++; 

      } 
  }    
  
  return 1; 
} 
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  :3' שאלה מס
 :להלן פתרון אפשרי

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
int is_digit(char c) {return ((c >= ’0’) && (c <= ’9’))} 
 
char *Digits2Words(char *str) 
{ 
 char *digit_words[10]={"zero","one", "two", "three", "four",  
                          "five", "six", "seven", "eight", "nine"}; 
       
      char *new_str;  /* The new string */ 
 int i, j=0, k, word_len, len_to_add=0, len=strlen(str); 
   
      /* Calculating the required extra length for the new string */ 
      for (i=0; i<len; i++) 
          if (is_digit(str[i])) 
              len_to_add += (strlen(digit_words[i-‘0’])-1); 
 
      /* Allocating the new string (including the ‘\0’) */ 
      new_str=(char *) malloc ((len+len_to_add+1)*sizeof(char)); 
 if (new_str == NULL) 
      { 
         printf(“String allocation failed\n”); 
         exit(1); 
      } 
       
      /* Copying the string and changing digits to words */ 
      for(i=0; i<len; i++) 
      { 
         if (! is_digit(str[i])) /* If it’s not a digit – just copy*/ 
         { 
            new_str[j]=str[i]; 
            j++; 
            continue; 
         } 
 
         /* If it’s a digit – copy the relevant word */ 
         word_len=strlen(digit_words[i-‘0’]);  
         for(k=0; k < word_len; k++)         
         { 
  new_str[j]=digit_words[i-‘0’][k]; 
            j++; 
         } 
      } 
 
      new_str[len+len_to_add]=’\0’; /* ‘\0’ at the end */ 
      return new_str; 
} 

 
 :4' שאלה מס
  ]התקבל גם שימוש במערך עבור השם: ['סעיף א

typedef struct _Date 
{ 
  int    day; 
  int    month; 
  int    year; 
} Date; 
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typedef struct _Birthday   
{ 
  char  *name; 
  Date  day; 
  struct _Birthday* next;  
} Birthday; 

  
  :'סעיף ב

#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
 
int equal_dates(Date a, Date b)  
{ 
   return ((a.year == b.year) && (a.month == b.month)  
           && (a.day == b.day)); 
} 
 
Birthday *date_subset (Birthday* ptr, Date day) 
{ 
  Birthday *new_head=NULL, *new_ptr, *last_ptr; 
  
  while (ptr != NULL) 
  { 
    if (equal_dates(ptr.date, day)) /* It’s the required date */ 
    { 
       /* Allocating a new Birthday */ 
       new_ptr=(Birthday *) malloc (sizeof(Birthday)); 
       if (new_ptr==NULL) 
       { 
           printf(“Allocation failed.\n”); 
           exit(1); 
       } 
       new_ptr->next=NULL; 
 
       /* Copying the date */ 
       (new_ptr->date).year=(ptr->date).year; 
       (new_ptr->date).month=(ptr->date).month; 
       (new_ptr->date).day=(ptr->date).day; 
 
       /* Copying the name */ 
       new_ptr->name=(char *)malloc((strlen(ptr->name)+1)          
                                     *sizeof(char));  
       strcpy(new_ptr->name, ptr->name); 
 
       /* Updating the new list */ 
       if (new_head==NULL) /* If it’s the first in the new list */ 

    new_head=new_ptr; 
 else  
    last_ptr->next=new_ptr;  /* Adding at the end */ 
 
 last_ptr=new_ptr; /* It’s the last element of the new list.*/ 
 ptr=ptr->next;    /* Moving to the next element of the     */   

    }                    /* original list.                        */ 
 } 
    return new_head; 
} 
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  :'סעיף ג
 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
 
void extract_date (Birthday *ptr, Date day) 
{ 
     Birthday *prev_ptr=ptr;   
 
     while(ptr != NULL)    /* A loop over the linked list */ 
     { 
         if (equal_dates(ptr->date, day)) /*It’s the required date*/ 
         { 
   /* Printing and freeing the name */ 
             printf(“%s\n”, (ptr->date).name);  
             free((ptr->date).name); 
 
             if (ptr==prev_ptr) /* The first birthday in the list*/ 
             { 
                prev_ptr=ptr->next; 
      free(ptr); 
                ptr=prev_ptr; 
             } 
             else   /* Not the first birthday in the list */ 
             { 
                prev_ptr->next=ptr->next; 
                free(ptr); 
                ptr=prev_ptr->next; 
             } 
          }      
          else /* going forward without printing or deleting */ 
          { 
             prev_ptr=ptr; 
             ptr=ptr->next; 
          } 
    } 
     
    return; 
}  
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  ד"תשס' א סמטסר
  04/04/2004   'ב: מועד

  שעותארבע : משך הבחינה
כל חומר עזר כתוב למעט : חומר עזר
  )או צילום של ספרים( ספרים

 

  למהנדסים Cבחינה בקורס 
  

  יןירון ו ,אייל אבן דר: יםמרצ
   ליעם רודיטי ,אפי פוגל ,דרור עירוני ,קנבן זנדב ,נורית הספל :יםמתרגל

  
  הנחיות כלליות

  

  .להשיב על כל השאלותיש  .שאלות 4מבחן ב •

  .נקודות 25משקל כל שאלה  •

 לכל השאלות. יש לענות בהסבר קצר על כל סעיף 1' בשאלה מס •
 .ולא הסבר במילים) רצוי שעובד(נדרש כפתרון קוד  האחרות

  .ככל האפשר יעילעל הפתרון להיות  2-4בשאלות  •

במחברת  .יש לכתוב במסגרות המסומנות לכל שאלהאת הפתרון  •
  .הבחינה יש להשתמש כטיוטה בלבד

נאסר על אלא אם  ,להשתמש בפונקציות ספריה )ואף רצוי(מותר  •
 .במפורש כך

 .ולא מחוברנא לכתוב בכתב קריא  •
 .מומלץ לקרוא היטב את השאלון כולו בטרם תתחילו לענות עליו •
וכן כי  על כל השאלות וכל הסעיפים םבסיום הבחינה כי ענית ובדק •

את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת בכל עמוד מילאתם 
 .של השאלון

  
  :לשימוש הבודקים בלבד

    תעודת זהות 
    מספר מחברת

      1שאלה 
    2שאלה 
    3שאלה 
    4שאלה 
    ציון
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 )נקודות 52( 1' מסשאלה 
  

  
  :)נקודות 5(' סעיף א

  :"ישראליים"לציונים " אמריקאי"המתרגמת ציונים בפורמט ה, הבאהנתונה התכנית 
  

#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
 
int main() 
{ 
    char grade; 
    printf ("Enter your grade in letters (A-F):\n"); 
    scanf ("%c", &grade); 
    grade = toupper(grade); 
 
    switch(grade) 
    { 
    case 'A': 
        printf("Your grade is above 90\n"); 
    case 'B': 
        printf("Your grade is above 80\n"); 
    case 'C': 
        printf("Your grade is above 70\n"); 
    case 'D': 
        printf("Your grade is above 60\n"); 
    case 'F': 
        printf("Your grade is below 60\n"); 
    default: 
        printf("Your grade is illegal!\n"); 
    } 
    return 0; 
} 

  
  ?הואיך ניתן לתקנ וכנית זבת מה הבעיה

  
" תגלוש"היא  cases-ולכן אם התוכנית תיתקל באחד ה caseאחרי כל  breakחסר : פתרון

-פרט לprintf אחרי כל שורת  breakהפיתרון הוא להוסיף . שאחריו cases-ותבצע את כל ה
default.
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  :)נקודות 5(' בסעיף 
תווים המייצגים אות (וסופרת כמה אותיות יש בה המקבלת מחרוזת , הבאה התוכניתנתונה 
  :)0-9התווים (וכמה ספרות ) לטינית

  
#include <ctype.h> 
 
void count_chars (const char *s, 
                  int n_letters, int n_digits) 
{ 
    n_letters = 0; 
    n_digits = 0; 
 
    while (*s != '\0') 
    { 
        if (isalpha(*s)) 
            n_letters++; 
        else if (isdigit(*s)) 
            n_digits++; 
 
        s++; 
    } 
    return; 
} 
int main(void) 
{ 
   char *s="If I go insane, please don't 117700"; 
   int l,d; 
   count_chars(s,l,d); 
   printf("There are %d letters and %d digits\n", l,d); 
   return 0; 
} 

  ?נהואיך ניתן לתק וז תוכניתבמה הבעיה 
  

ולא את הכתובות שלהם ולכן  count_charsלפונקציה  d- ו l אנו מעבירים את המשתנים :פתרון
יש להעביר את הכתובות של , על מנת לתקן. הפונקציה לא תשנה אותם ונקבל פלט חסר משמעות

l ו-d  ולשנות את הפונקציהcount_chars ים לכך שתקבל שני מצביע-int וכך תוכל לשנותם.  
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  :)נקודות 5(' סעיף ג
 :מה עושה הפונקציה הבאה

    void secret (char *s, char c) 
    { 
        char    *dest; 
 
        dest = s; 
        while (*s) 
        { 
            if (*s != c) 
            { 
                *dest = *s; 
                dest++; 
            } 
            s++; 
        } 
        *dest = '\0'; 
 
        return; 
    }     

 
  

  . ומוחקת את כל מופעי התו מהמחרוזת, הפונקציה מקבלת מחרוזת ותו :פתרון
  
  
  

  :)נקודות 5(' הסעיף 
 :מה עושה הפונקציה הבאה

  
    int func (const int *arr, int n) 
    { 
        int     a, b; 
 
        if (n == 1) 
            return (arr[0]); 
 
        a = func (arr, n/2); 
        b = func (arr + n/2, n - n/2); 
    if (a > b) 
  return a; 
    else 
  return b;  
    } 

  
  

ומחשבת את האיבר , את גודלוושל מספרים שלמים  פונקציה זו מקבלת מערך :פתרון
.המקסימלי במערך בצורה רקורסיבית
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  )נקודות 52( 2' מסשאלה 
  

  :הבא) prototype(כתבו פונקציה בעלת המפרט 
 int is_legal_exp (const char *s); 

 
. ועליה לבדוק את חוקיות הביטוי, מקבלת מחרוזת שאמורה לייצג ביטוי אריתמטי הפונקציה
  :שתי בדיקותעליה לבצע , למעשה

: החוקיים הם כל אחד מבין םהתווי. לוודא שהמחרוזת מכילה רק תווים חוקיים .1
ארבעת האופרטורים , נקודה עשרונית, ספרות: כלומר, " ()/*-+.0123456789"

  .סוגריים וכן התו רווח, )כפל וחילוק, חיסור, חיבור(האריתמטיים 
 .חוקי של סוגריים (nesting)המחרוזת מכילה קינון  .2

ואחרת היא מחזירה ) כלומר המחרוזת חוקית( 1הפונקציה מחזירה , אם שני התנאים מתקיימים
0.  
  

  :המחרוזות הבאות הן חוקיות, לדוגמה
 "12.4", "3 +4.5", "(3 + 1.5)/2", 

"((3+4)/(2*(5.6-2))) 
 

  :חוקיים-כיוון שהיא מכילה תווים לא, המחרוזת הבאה איננה חוקית
 "34/y * (3 + 6.25)*x" 

 
  :משום שקינון הסוגריים בהן אינו חוקי, המחרוזות הבאות אינן חוקיות

 "(7 + 9.34)*2.3 + 65.4/(12 + 6", 
 "((1 + 2)*4 + (7 + 8))*3) + 12" 
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 : פתרון
#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
 

   /* This function gets an expression containing     */ 
/* brackets and checks whether the nesting of    */ 
/* brackets is legal. Return 1 if yes, 0 if not. */ 
int isNested(const char *s) 
{ 
   /* counting opening and closing brackets */ 
   int counter=0;  
   /* We increment the counter by 1 when we see */ 
   /* an opening bracket and decrement by 1  */ 
   /* when we encounter a closing bracket. */ 
   /* The counter should never be negative and it */ 
   /* should be 0 when we finish.      */ 
   while(*s) { 
 if(*s == '(') counter ++; 
 if(*s == ')') counter--; 
    if(counter < 0) return 0; 
 s++; 
   } 
   if(counter == 0) return 1; 
   return 0; 
} 
 
int is_legal_exp(const char *s) 
{ 
   const char *alnum = "0123456789.+-*/() "; 
   if(!isNested(s)) return 0; /* First check nesting */ 
   /* If we're here, the expression is nested. */ 
   /* Check that all the chars are legal. */ 
   while(*s) { 
 /* We check whether each character appears in */  
   /* the string alnum. We can use strchr. Strchr */ 
 /* returns NULL if the char is NOT in the string. */  
 if(!strchr(alnum,*s)) return 0; 
 s++; 
   } 
   /* If we're here, all the characters are legal. */ 
   return 1; 
} 
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  )נקודות 25( 3' מסשאלה 
  

 : )נקודות 15(' סעיף א
  :הבא) prototype(כתבו פונקציה בעלת המפרט 

 int is_unique_array (const int *arr, int n, int m); 
  

כאשר נתון שכל אחד מן , nשלמים בגודל  של מספרים arrהפונקציה מקבלת מערך בשם 
כלומר כל איברי המערך הם מספרים  :mידי - שלילי החסום על- האיברים במערך הוא מספר אי

היא , אם כן: על הפונקציה לבדוק האם כל איברי המערך שונים זה מזה. m-1 -ל 0שלמים בין 
היא ) ש להם אותו ערךכלומר יש לפחות זוג אחד של איברים במערך שי(ואחרת , 1מחזירה 
  .0מחזירה 

  
כדי לקבל את מלוא הנקודות על הפונקציה שאתם כותבים לעבור רק פעם אחת על כל תא במערך 

arr )שימו לב לפרמטר  – רמזm וחשבו כיצד ניתן לנצל אותו, ומשמעותו.(  
  

 סעיף ב' (10 נקודות):
  :הבא) prototype(כתבו פונקציה בעלת המפרט 

 int median_array (const int *arr, int n, int m); 
  

כלומר להחזיר מספר שחצי מאיברי המערך גדולים , של המערךעל הפונקציה להחזיר את החציון  
 .שווים לו או ממנו וחצי קטנים

 
כדי לקבל את מלוא הנקודות על הפונקציה שאתם כותבים לעבור רק פעם אחת על כל תא במערך 

arr )דומה לזו בה השתמשתם בסעיף הקודםהשתמשו בטכניקה  – רמז.(  
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  :'פתרון סעיף א
  

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
 
/* We get an array of integers whose size is n.   */ 
/* We know that the numbers in it are bounded by  */ 
/* 0..m-1. We return 1 if no element appears more */ 
/* than once and 0 otherwise.                     */ 
int is_unique_array(int *arr, int n, int m) 
{ 
   /* Use a frequency array. Since we know the range */ 
   /* of the elements is no more than 0..m-1, the of */ 
   /* the auxiliary array can be m. We allocate it   */ 
   /* dynamically since m is a variable.             */ 
   int *aux; 
   int i; /* an index variable */ 
 
   /* allocate array. We will use calloc because we */ 
   /* want the array to be reset to 0. */ 
   aux = (int *)calloc(m, sizeof(int)); 
   if(aux == NULL) { /* verify allocation */ 
      printf("memory allocation failed\n"); 
      exit(1); 
   } 
  
   /* Go over the array and update the frequency array */   
   for(i=0;i<n;i++) 
   aux[arr[i]]++; 
 
   /* Go over the frequency array and if a number */ 
   /* repeats more than once, return 0.           */ 
   for(i=0;i<m;i++)  
 if(aux[i] > 1) { 
    free(aux);  
    return 0; 
        } 
   /* If we're here, the array is unique. */ 
   free(aux); 
   return 1; 
} 
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  :'סעיף בפתרון 

  
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
 
/* We get an array of integers whose size is n.   */ 
/* We know that the numbers in it are bounded by  */ 
/* 0..m-1. We calculate the median of the array.  */ 
int median(int *arr, int n, int m) 
{ 
   int *aux; 
   int i; /* an index variable */ 
   int count = 0; /* A counter to calculate the median */ 
 
   aux = (int *)calloc(m, sizeof(int)); 
   if(aux == NULL) { /* verify allocation */ 
      printf("memory allocation failed\n"); 
      exit(1); 
   } 
  
   /* Go over the array and update the frequency array */   
   for(i=0;i<n;i++) 
   aux[arr[i]]++; 
 
   /* Go over the frequency array */ 
   /* and count the elements we encountered */ 
   for(i=0;i<m;i++) { 
      count += aux[i]; 
      if(count >= n/2) break; 
   }  
   /* If we're here, the array is unique. */ 
   free(aux); 
   return i; 
} 
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  )נקודות 25( 4' מסשאלה 
  

הוספת  :על תור זה לתמוך בפעולות הבאות. 100בגודל  מספריםנגדיר מבנה למימוש תור של 
את איברי   .)האיבר שיוצא הוא זה שהוכנס ראשון(הוצאת איבר מראש התור , איבר לסוף התור

המציין את  first: כאשר יש לשמור בנוסף שני אינדקסים ,התור ניתן לשמור במערך סטטי
המציין את מיקומו של המקום הפנוי הראשון לאחר  last - ו, מיקומו של האיבר הראשון בתור

  .האיבר האחרון בתור
  

אז , )משמאל לימין, בסדר זה(  3,52,4,56,79אם הכנסנו לתור ריק את האיברים , לדוגמה
   :התור יראה כך

0 1 2 3 4 5 6 ... 98 99 

3 52 4 56 79 ? ? ... ? ? 
(first = 0, last = 5) 

 :הוא יראה כך, אם נשלוף איבר מהתור, כעת
0 1 2 3 4 5 6 ... 98 99 

3 52 4 56 79 ? ? ... ? ? 
(first = 1, last = 5) 

  :התור יראה כך, 1-ואם נכניס את האיבר 
0 1 2 3 4 5 6 ... 98 99 

3 52 4 56 79 -1 ? ... ? ? 
(first = 1, last = 6) 
 

 : )נקודות 5(' סעיף א
) במקרה שלנו 100(את גודל התור . המייצג תור כפי שתארנו לעיל Queueבשם  מבנה וריהגד

   .מתאימה define#ידי פקודת - הגדירו על
  

 סעיף ב' (10 נקודות):
  :הבא) prototype(כתבו פונקציה בעלת המפרט 

 int enqueue (Queue *q, int val); 
  

על הפונקציה להוסיף את , אם התור איננו מלא. valבשם  חדש מקבלת תור ואיבר הפונקציה
 .0אחרת עליה להחזיר , 1האיבר בסוף התור ולהחזיר 

  
  :)נקודות 10(' גסעיף 

  :הבא) prototype(כתבו פונקציה בעלת המפרט 
 int dequeue (Queue *q, int *p_val); 

  
ולשים את ערכו אל  לשלוף את האיבר הראשון מן התורעל הפונקציה לתת  ,אם התור איננו ריק

אם התור ריק על , אחרת. 1על הפונקציה להחזיר , במקרה זה –מצביע עליו  p_val -המשתנה ש
   ).p_valולא לשים שום ערך אל ( 0הפונקציה פשוט להחזיר 
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   : כל השאלהפתרון 
#include<stdio.h> 
 
#define QSIZE 100 
 
typedef struct queue { 
   int q[QSIZE]; 
   int first; 
   int last; 
} Queue; 
 
/* Insert an element to the queue */ 
int enqueue(Queue *qu, int val) 
{ 
   if(qu->last == QSIZE) /* Queue is full */ 
 return 1; 
   /* Insert element at end of queue */ 
   qu->q[qu->last] = val; 
   qu->last++; 
   return 0; 
} 
 
int dequeue(Queue *qu, int *p_val) 
{ 
   if(qu->last <= qu->first) /* Queue is empty */ 
      return 0; 
   *p_val = qu->q[qu->first]; /* Put first value in queue */ 
   qu->first++; 
   return 1; 
} 
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