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 ב"תשע' ב סמסטר 
 .02..7.5, 'מועד א

 

 C-למהנדסים בתכנות  בחינה בקורס
 

 
 ינון פלד, אייל כהן, יהודית חסון, אסף זריצקי

 
 הנחיות כלליות

 

 משך הבחינה שלוש שעות . 

 דף : חומר עזר מותרA4  בשני הצדדים יד בכתבכתוב. 

 כדי לקבל . נקודות .20במבחן . במבחן שלוש שאלות הכוללות סעיפי משנה
. ניקוד כל סעיף מצוין לידו. במבחן יש לענות נכון על כל השאלות 200ציון 

 .רמת הקושי שלואין בהכרח קשר בין ניקוד הסעיף ובין 

  בטופס הבחינה במסגרות המסומנות לכל שאלהאת הפתרונות יש לכתוב .
מחברות , בבדיקת המבחן. כטיוטה בלבדבמחברת הבחינה יש להשתמש 

 .ייבדקו לאהבחינה 

  גם, שהתבקשתם לכתוב בסעיפים קודמים בקודבכל סעיף ניתן להשתמש 
 .אותםאם לא פתרתם 

  הזהות ואת מספר המחברת בכל  עמודיש לרשום את מספר תעודת. 

 לפני תחילת הפתרון, על כל סעיפיה, מומלץ לקרוא כל שאלה עד סופה. 
 

 !בהצלחה
 
 

 
 :לשימוש הבודקים

  תעודת זהות 

  מחברתמספר 

   2שאלה 

  .שאלה 

  3שאלה 

  מבחן ציון
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 (נקודות 03)  1שאלה 
 

,  (עשויים להיות כמה כדורים באותו צבע)יש כדורים בצבעים שונים ( Hoppe Urn)בכד של הופה 
 . שולפים כדור באקראי מהכדמהלך בכל . בדיוק כדור אחד מהם הוא בצבע שחור

 שלא נמצא בכד עד (מחזירים אותו יחד עם כדור נוסף מצבע חדש ,  אם הכדור שנשלף הוא שחור

 . )כה

 מחזירים אותו יחד עם כדור נוסף מאותו צבע, אם הכדור שנשלף הוא מצבע שאינו שחור. 

 .את המשחק המתואר לעיל מתחילים עם כד ובו כדור בודד בצבע שחור
 

 ויתוארלכד   שמתווספיםהכדורים . את המשחק( לסמלץ)בשאלה זו מטרתכם תהיה לדמות 
. יתאר את הצבע של הכדור המתאים כזהכל מספר ,  מספרים שלמים ה מקושרת שלבעזרת רשימ

 ... ,2,.,3יהיה הצבע השחור ושאר הצבעים יהיו  0
 

מתארת  01211הרשימה  ,מאדוגל. סדר הרשימה הוא כסדר המהלכים במשחק
כ "סה ;( 2)אדום , (2)אדום , (.)ירוק , (2)אדום , (0)שחור : כדורים בכד לפי סדר ההתווספות הבא

לצבע בפועל אין חשיבות , שמות הצבעים נבחרו לצורך הדוגמא .ירוק 2-אדומים ו 3, שחור 2
 .המקושר לכל מספר

 
 :מתאר חוליה ברשימה ומוגדר באופן הבא, Ballהמבנה 

 
typedef struct ball{ 
 int color; 
 struct ball * next; 
} Ball; 

 
ומכיל את הצבע החדש הבא הפנוי לשימוש , מתאר את כד הכדורים HoppeUrnהמבנה 

(nextColor) , מספר הכדורים בכד(nBalls) , ואת האיבר הראשון ברשימת הכדורים(first:) 
 

typedef struct { 
 int nextColor; 
 int nBalls; 
 Ball * first; 
} HoppeUrn;  

 
 .7ומספר הכדורים יהיה , 3הצבע הבא הפנוי לשימוש יהיה , (01211)בדוגמא שלמעלה 

 
 : (נקודות 21)' סעיף א

 
 ממשו פונקציה בשם 

void move(HoppeUrn * hoppe) 
 

שליפה באקראי של כדור : ומדמה מהלך במשחק, (hoppe)המקבלת כקלט מצביע לכד המשחק 
 .  כלומר הוספת כדור מאותו צבע או מצבע חדש, ועדכון הכד לפי חוקי המשחקמהכד 

 
בתחום  אקראישלם המגרילה מספר  ()randהשתמשו בפונקציה , להדמיית שליפה מהכד :הדרכה

השתמשו במספר על , (RAND_MAX-הניחו שמספר הכדורים קטן מ) RAND_MAXעד  0של 
כעת הוסיפו כדור  .ם הסידורי המתאים ברשימהאת האיבר הנבחר שימצא במיקולמצוא מנת 

 .חדש בצבע מתאים לסוף הרשימה
 

לדעת איזה צבע הוא ובהתאם אלא רק , אין צורך להוציא את האיבר שנבחר מהרשימה: שימו לב
 .להוסיף את האיבר החדש לסופהלכך 
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, נכשלתבמקרה והקצאת זיכרון  .כד הקלט מעודכן כראוי ומכיל לפחות כדור אחדהניחו כי 

 .(ללא הודעת שגיאה או יציאה מהתכנית) הפונקציה חוזרת ללא עדכון הכד
 

 !(:רק להשתמש בה, אין לממשה)נתונה לשימושכם הפונקציה הבאה 
void addLast(HoppeUrn * hoppe, Ball * last) 

 
ומוסיפה את הכדור , (ball)וכדור להוספה לכד , (hoppe)המקבלת כקלט מצביע לכד המשחק 

 .hoppeפונקציה זו אינה מעדכנת את , למעט הוספת הכדור –שימו לב . וף רשימת הכדוריםלס
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 :(נקודות 8)' סעיף ב
 

 בשם פונקציהממשו 
void play(HoppeUrn * hoppe, int nMoves) 

 
מעודכן כראוי ומכיל לפחות כדור  הניחו כי הוא - hoppe)המקבלת כקלט מצביע לכד המשחק 

 .מהלכים nMovesומדמה משחק בן ( הניחו כי הוא שלם חיובי – nMoves)ומספר , (אחד
 

 
 
 

 :(נקודות 10)' סעיף ג
 

 בשם  פונקציהממשו 

int * histogram(HoppeUrn * hoppe) 
 

מעודכן כראוי ומכיל לפחות כדור  הניחו כי הוא - hoppe)המקבלת כקלט מצביע לכד המשחק 
כמה כדורים ההיסטוגרמה היא מערך שמציין . היסטוגרמה של צבעי הכדוריםומחזירה ( אחד

 .'וכו 2כמות הכדורים מצבע  2באינדקס , כמות הכדורים השחורים 0באינדקס : מכל צבע בכד
 .NULLהחזירו , במקרה והקצאת זיכרון נכשלת

 
 .{1,3,1}ההיסטוגרמה המתאימה היא , עבור הדוגמא מתחילת השאלה, למשל

 
 (ממשו בעמוד הבא)
 

 



 מס' מחברת :             מס' ת.ז. :                              
 

 ©כל הזכויות שמורות 

בין , בכל דרך שהיא, לאחסן מאגר מידע, לשדר, להקליט, לצלם, אין להעתיק, מבלי לפגוע באמור לעיל

 .חלק שהוא מטופס הבחינה מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל

 5 
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 (נקודות 03)  2שאלה 
 

פורמט זה מכיל בנוסף למערך , להזכירכם. BMPנתונה תמונה בפורמט   image.bmpבקובץ
לכל פיקסל בתמונה ערך . ובו מגוון פרטים על התמונה headerהמכיל את הפיקסלים עצמם גם 

 .77.-ל 0גווני אפור אפשריים בין  72.-אחד מ
 

. שבהם תשתמשו גם בשאלה זו bmp.c-ו bmp.hבשיעורי הבית השתמשתם בקבצי הקוד 
 :ל מאפשרים"להלן הממשק לעבודה עם תמונות שהקבצים הנ, להזכירכם

 
/* Loads from the file a bitmap header into bh and a pixel array to bytes (the function 
allocates memory for the array). Sets pixelArraySize to the size allocated for bytes.*/ 
void loadImage(const char *fileName, /* Input */ 
   unsigned char **bytes, /* Output */ 
   BMPHEADER *bh, /* Output */ 
   unsigned long *pixelArraySize); /* Output */ 
// Sample usage: loadImage(“image.bmp”, &pixelArray, &header, &size); 
 
/* Writes an image to a file, given the pixel array and header. */ 
void writeImageToFile(const char *fileName, unsigned char *bytes, BMPHEADER *bh); 
// Sample usage: writeImageToFile(“image.bmp”, pixelArray, &header); 
 
/* Allocates and initializes the fields of a given BMPHEADER structure (applied when 
creating a new image). w = image width in pixels, h = image height in pixels.*/ 
void initBmpStruct(BMPHEADER *bh, unsigned long w, unsigned long h); 
 
// Sample use: initBmpStruct(&header, 640, 320); 
 
/* Use this function to free header structures created by loadImage or initBmpStruct. */ 
void freeBmpMem(BMPHEADER *bh); 

 
header  התמונה נשמר בתוך מבנה מטיפוסBMPHEADER . לא נפרט כאן את הגדרתו המלאה

בהינתן : מפני שהשדות היחידים לשימוש ישיר בשאלה זו הם אורך ורוחב התמונה, של המבנה
 :bhמצביע למבנה בשם 

 bh->info->width -  (בתמונה מספר העמודות)רוחב התמונה. 

 bh->info->height - (.בתמונה השורות פרמס) התמונה גובה 

 .שורה אחר שורה בתמונה, * unsigned charהפיקסלים עצמם שמורים במערך מטיפוס 
 

-מצביע ל: המייצג תמונה באמצעות שלושה שדות, MyImageבשיעורי הבית הגדרתם מבנה בשם 
header ,ומספר הפיקסלים, מערך הפיקסלים: 

 
typedef struct { 
 BMPHEADER *bh; /* The header of the BMP image. */ 
 unsigned char *pixelArray; /* The pixels of the BMP image. */ 
 unsigned long pixelArraySize; /* Total number of pixels. */ 
} MyImage; 
 

 .תממשו מספר פונקציות העובדות מול הייצוג הזה של תמונה, בשאלה זו
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 : (נקודות 13)' סעיף א
 

 ממשו את הפונקציה 
MyImage * copyMyImage (MyImage * img) 

 
אשר מקבלת מצביע לתמונה ומחזירה מצביע לתמונה חדשה אשר הינה העתק מושלם של 

 . התמונה המקורית
 

 :הדרכה
  לדאוג להעתקת כל השדות מעליכם-img , מהתמונה המקורית  כתובותלהעתיק  איןשימו לב

המשמעות היא שכל שינוי ערכים בתמונה המקורית לא אמור לשנות דבר . לתמונה החדשה
 !בתמונה החדשה

 הנתונה  הפונקציה, להזכירכםinitBmpStruct מקבלת מצביע ל-BMPHEADER ,רון מקצה זיכ
 .דינמי עבור שדותיו ומאתחלת אותם

כלומר אין צורך , הזיכרון הדינמיות מצליחות הניחו כי כל הקצאות, כדי לחסוך טקסט בפתרון
 .לבדוק ולטפל בכישלון ניסיון הקצאת זיכרון דינמית
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 : (נקודות 21)' סעיף ב
 

 :הפונקציות הבאות שלושממשו את 
 

1. int getPixel(MyImage * img, int row, int col) 

. ומחזירה את הפיקסל המתאים בתמונה( col)ועמודה ( row)שורה , (img)מקבלת מצביע לתמונה 
 .0הפיקסל הראשון ממוקם בשורה ובעמודה 

 

2. void setPixel(MyImage * img, int row, int col, unsigned char val) 

ומעדכנת את ערך הפיקסל ( val)וערך ( col)עמודה , (row)שורה , (img)מקבלת מצביע לתמונה 
 .valהמתאים בתמונה להיות 

 

3. void freeImgMemory(MyImage * img) 

( למשל באמצעות הפונקציה מהסעיף הקודם)מקבלת מצביע לתמונה שהוקצתה דינאמית 
 freeBmpMem(BMPHEADER*)זיכרו כי הפונקציה הנתונה . ומשחררת את זיכרון התמונה

 .ורק אותם, משחררת את הזיכרון של שדות המבנה המוצבע
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 : (נקודות 51)' סעיף ג
 

 ממשו את הפונקציה
MyImage * brightenRectangle(MyImage * img, int row0, int row1, int col0, int col1, int val) 

 
וטווח  row0...row1י טווח השורות "מלבן בתמונה המוגדר ע, (img)המקבלת מצביע לתמונה 

כאשר המלבן , הפונקציה מחזירה העתק של תמונת הקלט. valוערך , col0…col1העמודות 
עבור פיקסל , לדוגמא .רמות אפור מהפיקסלים במלבן בתמונה המקורית val-הרלוונטי בהיר ב

הפיקסל המתאים בתמונה החדשה יקבל את ערך , 70שהוא  val-ו, 00.מקורי בעל רמת אפור 
 .70.האפור 

 
 :הערות
 אין לשנות את תמונת הקלט. 

 יהיה זיכרון שמשותף לתמונת הקלט ולתמונת הפלטאסור ש. 

  הניחו כי הקלט חוקי(0, כך לדוגמא ≤ row0 ≤ row1.) 

  (צבע לבן, 77.)פיקסלים בתמונת הפלט שאמורים לצאת ברמת אפור גדולה מהערך המקסימלי ,
 .יקבלו את הערך המקסימלי בדיוק

 הקריאה לפונקציה , (imgבמשתנה )בהינתן התמונה המפורסמת של לנה : דוגמא
 

brightImg = brightenRectangle(&img, 100, 200, 100, 200, 50); 
 

 :בתמונה הימניתהבהיר יותר ( ריבוע)שימו לב למלבן , תחזיר את התמונה הבאה
 
 

 
 
 
 (אממשו בעמוד הב)
 

Before After 
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 (נקודות 02)  3שאלה 
 

 .בשאלה זו נדון במיון רשימות של סטודנטים
 

 :מתאר חוליה ברשימה מקושרת ומוגדר באופן הבא Studentהמבנה 
typedef struct std{ 
 char name[SIZE]; 
 double avgGrade; 
 int credits; 
 struct std * next; 
} Student; 

 
 name – הניחו כי , מחרוזת המכילה את שם הסטודנטSIZE מספיק גדול כדי להכיל כל שם. 

 avgGrade – הציון הממוצע בתואר של הסטודנט. 

 credits – מספר הנקודות האקדמיות שהסטודנט צבר עד כה במהלך תואר. 

 next – מצביע לסטודנט הבא ברשימה. 

 : (נקודות 5)' סעיף א
 

 ממשו את הפונקציה
 

Student * betterStudent (Student * s1, Student * s2) 
 

הפונקציה מחזירה מצביע לסטודנט בעל . המשווה בין הביצועים האקדמיים של שני סטודנטים
הסטודנט שצבר יותר נקודות אקדמאיות , במקרה והממוצעים שווים. הציון הממוצע הגבוה יותר

החזירו אחד מהם , אם שני הסטודנטים זהים בממוצע ובנקודות האקדמאיות. עדיףיחשב 
 .לבחירתכם

 
 :דוגמאות

  ביצועים אקדמיים טובים יותר מאשר , נקודות אקדמיות 20-ו 00לסטודנט בעל ציון ממוצע
 .נקודות אקדמיות 0.-ו 57סטודנט עם ציון ממוצע 

  ביצועים אקדמיים טובים יותר מאשר , אקדמיותנקודות  20-ו 00לסטודנט בעל ציון ממוצע
 .נקודות אקדמיות 5-ו 00סטודנט עם ציון ממוצע 

 .NULLהניחו כי שני המצביעים אינם 
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 : (נקודות 7)' סעיף ב
 

 הרקורסיביתממשו את הפונקציה 
Student * bestStudent(Student * students) 

 
הפונקציה מקבלת מצביע לסטודנט הראשון ברשימת סטודנטים ומחזירה מצביע לסטודנט בעל 

, רקורסיביעליכם לממש את הפונקציה באופן . הביצועים האקדמיים הטובים ביותר ברשימה
 .פתרון שאינו רקורסיבי יזכה לכל היותר בחצי מנקודות הסעיף

 

 
 

 : (נקודות 13)' גסעיף 
 

כלומר הניחו כי מימשו אותה עבורכם ואתם רשאים להשתמש )נתונה לרשותכם הפונקציה הבאה 
 (:בה

 
Student * prevStudent(Student * students, Student * current) 

 
ומצביע לסטודנט , (students)לסטודנט הראשון ברשימה של סטודנטים הפונקציה מקבלת מצביע 

-ומחזירה מצביע לסטודנט הקודם ל( הניחו כי הוא קיים ברשימה, current)כלשהוא ברשימה 
current עבור הרשימה , לדוגמא. ברשימהABCDNULL , 

  קריאה לפונקציה עםcurrent  מצביע לאיברD ,תחזיר מצביע ל-C , 

  קריאה עםcurrent מצביע ל-B ,תחזיר מצביע ל-A, 

  קריאה עםcurrent מצביע ל-A , תחזירNULL. 

 
 :ובסעיפים הבאים נשתמש בו, להיות מבנה מעטפת לרשימה Listיוגדר המבנה , בנוסף

 
typedef struct {  
 Student * head; // ראש הרשימה 
} List;  
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 :ממשו את הפונקציה
void swapWithNext(List * students, Student * s) 

 
ושומרת על , studentsעם האיבר שאחריו ברשימה  sי "הפונקציה מחליפה את האיבר המוצבע ע

לעולם לא  s->nextוגם  sוכי , מצביע לאיבר ברשימה sהניחו כי . סדר שאר האיברים ברשימה
 .בקריאה לפונקציה NULLיהיו 

 
 , ABCDNULLעבור הרשימה , לדוגמא
 קריאה לפונקציה עם מצביע ל-B , תעדכן את הרשימה להיותACBDNULL, 

 קריאה עם מצביע ל-C (והרשימה המקורית) , תעדכן את הרשימה להיותABDCNULL, 

 קריאה עם מצביע ל-A , תעדכן את הרשימה להיותBACDNULL, 

 קריאה עם מצביע ל-D אינה חוקית משום ההנחה ש-s ו-s->next  אינםNULL. 

 .הינו האיבר הראשון ברשימה s-התמודדו בנפרד עם המקרה ש: הדרכה
 !אלא רק לשנות הצבעות של מצביעים אין לשנות את תוכן המבנים: שימו לב
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 : (נקודות 10)' סעיף ד
 

להזכירכם . למיון רשימת סטודנטים( Bubble Sort)אלגוריתם מיון בועות בסעיף זה תממשו את 
עד שאין , במיון בועות משווים בכל שלב בין זוגות ערכים שכנים ומחליפים ביניהם במקרה הצורך

 .עוד צורך לבצע יותר החלפות והמערך ממוין
 

להיות האיבר האיטרציה הראשונה מביאה את האיבר המקסימלי . האלגוריתם עובד בלולאה
האיבר השני , היבסיום האיטרציה השני. צורך לבדוק אותו שוב איןוכעת  --האחרון ברשימה 

 .וכך הלאה עד שהרשימה איננה משתנה עוד, אחרון ברשימה-בגודלו יהיה האיבר הלפני
 

 :72854NULLדוגמת הרצה עבור רשימת המספרים 
 2: בסיום האיטרציה הראשונה7548NULL, 

 2: סיום האיטרציה השנייהב5478NULL, 

 2: בסיום האיטרציה השלישית4578NULL, 

 2: בסיום האיטרציה הרביעית4578NULL ,והאלגוריתם מסתיים. 

 : שימו לב
 מיינו בסדר עולה לפי הביצועים האקדמיים של הסטודנטים לפי ההגדרה בתחילת השאלה. 

 אלא רק לשנות הצבעות של מצביעים אין לשנות את תוכן המבנים! 

 בדיקות . אין לבדוק שוב האם צריך להחליפו, ברגע שאיבר נמצא במקומו הסופי ברשימה
 .מיותרות מהסוג הזה יגררו הפחתת נקודות

 :ממשו את הפונקציה
void bubbleSortStudents(List * students) 

 
 
 (ממשו בעמוד הבא)
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