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 ב"תשע' ב סמסטר
 21.2.2.72', מועד ב

(ב"תשע' א סמסטרמועד מיוחד ל)  
 

 C-תכנות למהנדסים ב בחינה בקורס
 

 
 ינון פלד, אייל כהן, יהודית חסון, מתי שמרת, אסף זריצקי

 
 הנחיות כלליות

 

 משך הבחינה שלוש שעות . 

 דף : חומר עזר מותרA4  בשני הצדדים בכתב ידכתוב. 

 כדי לקבל . נקודות 7.2במבחן . במבחן שלוש שאלות הכוללות סעיפי משנה
. ניקוד כל סעיף מצוין לידו. במבחן יש לענות נכון על כל השאלות ..7ציון 

 .אין בהכרח קשר בין ניקוד הסעיף ובין רמת הקושי שלו

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

 .לא ייבדקוהבחינה 

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

 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

   7שאלה 

  2שאלה 

  3שאלה 

  מבחן ציון
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 (נקודות 73)  1שאלה 
 

לצורך השאלה נגדיר את . באוסף נתון של משפטים" מעניינים"בשאלה זו נזהה משפטים 
 :המושגים הבאים

 (.ורווח פיסוק סימני) ' ' ,'?' ,'!' ,'.' ,','  מהתווים אחד – מפריד תו 

 היותר לכל באורך, (מפרידים ויםות ללא) תקטנו אנגליות אותיות של רצף - מילה SIZE (שהוגדר קבוע 

 (.define# באמצעות

 כלומר) חוקית במילה תמיד מתחילה, מפרידים ותווים מילים של שרשור המכילה מחרוזת – משפט 
 .תקין הקלט כי הניחו, במשפט תעסקו בו בשאלה מקום בכל. כלל מילים מכילה אינה או( קטנה באות

 .להשתמש בפונקציות ספריה סטנדרטיות לטיפול במחרוזות כשאפשר( ורצוי)מותר 
 

 : (נקודות 7)' סעיף א
 

 ממשו את הפונקציה
 int isSeparatorChar(char c)  
 

 .אחרת .-ו( כהגדרתו לעיל)אם התו הוא סימן מפריד  7המקבלת תו ומחזירה 
  

 
 

 : (נקודות 11)' סעיף ב
 

 .ללא סימנים מפרידים, בסעיף זה עליכם לממש פונקציה שתשמש לפירוק משפט למילים
 

 char * next_word (char *sentence, char word[]) 

 

 :וכפלט, sentence, (כהגדרתו לעיל)הפונקציה מקבלת כקלט משפט חוקי 
 המוגדרת) sentence-ב הראשונה המילה של עותק המכילה, מחרוזת יותלה word את מעדכנת .1

 .(הראשון המפריד לסימן עד

 .מילים עוד מכיל אינו המשפט אם  NULLאו, sentence-ב הבאה המילה לתחילת מצביע מחזירה .2

 : ניתן לפרק למילים באופן הבא, "!sentence = "squidward! mr. krabsאת המשפט , לדוגמא
 ירחזות, "squidward" המחרוזת את כיללה word את תעדכן לפונקציה הראשונה הקריאה .1

 . "!mr. krabs" למחרוזת מצביע

, ("!sentence = "mr. krabs) הראשונה מהקריאה שהוחזר המצביע עם, לפונקציה שניה בקריאה .2

word המחרוזת את כיללה תעודכן "mr" ,למחרוזת מצביע ירחזות "krabs!". 

 .NULL ותחזיר "krabs" להכיל  word את תעדכן השלישית הקריאה, דומה באופן .3

( כלומר מספיק גדול להכיל את כל אחת מהמילים במשפט) SIZEבגודל  word-הניחו ש
 .ושמחרוזת הקלט מכילה משפט חוקי

 
 (ממשו בעמוד הבא)
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 : (נקודות 11)' גסעיף 
 

 :ממשו את הפונקציה הבאה, במשפט נתון" מעניינות"לצורך ספירת מילים 
 

int countWordOccurences(char * query, char * sentence) 

 

 query – מעניינת" מילה המכילה מחרוזת." 

 sentence – חוקי משפט. 

 .הניחו קלט תקין. sentenceבמשפט  queryאת מספר המופעים של המילה הפונקציה תחזיר 
 

 עבור המילה, לדוגמא
 query = "squidward" 

 והמשפט
 sentence = "squidward! bye mr. krabs! bye squidward!"  

 .2הפונקציה תחזיר את הערך 
 
 (ממשו בעמוד הבא)
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 : (נקודות 11)' סעיף ד
 

של המשפט היא מספר המופעים של  רמת העניין, "מעניינות"בהינתן משפט ורשימת מילים 
 .מילים מהרשימה במשפט

 
 בהינתן רשימת המילים המעניינות, לדוגמא

{"squidward", "spongebob", "squarepants", "krabs"} 
 רמת העניין של המשפט

"bye squidward! bye mr. krabs! bye squidward!" 
 

 ("krabs"ופעם אחת  "squidward"פעמיים . )3היא 
 

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

int evaluateSentence (char interestingWords[][SIZE], int nWords, char sentence[]) 
 

 interestingWords – מעניינת" מילה מכילה אחת שכל, מחרוזות של מערך." 

 nWords – מערךב המילים מספר interestingWords. 

 sentence – משפט. 
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עבור רשימת המילים sentence של המשפט ( כהגדרתה לעיל)רמת העניין  מחזירה אתהפונקציה 

 .מהסעיף הקודםcountWordOccurences -ומשתמשת לשם כך ב interestingWords-ב
 

 ממשו את הפונקציה 
char * bestSentence(char interestingWords[][SIZE], int nWords,  

char sentences[][SIZE], int nSentences) 
 

 :המקבלת כקלט
 interestingWords – (מחרוזת י"ע מיוצגת מילה כל) מעניינות מילים של מערך 

 nWords – ב המילים מספר-interestingWords 

 sentences – א"כ משפט המכילות מחרוזות של מערך 

 nSentences – ב המשפטים מספר- sentences 

אם יש כמה . sentences-ביותר ב הפונקציה תחזיר מצביע למשפט בעל רמת העניין הגבוהה
אינה  sentencesהניחו כי . sentences-החזירו את זה שיש לו אינדקס הכי נמוך ב, משפטים כאלה

 .ריקה
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 (נקודות 33)  1שאלה 
 

 . בשאלה זו נעסוק בקוד לתיקון טעויות
 

כלומר , %..7-ידוע כי קו התקשורת לא אמין ב. ברצוננו לשלוח על קו תקשורת הודעות בינאריות
או  7-ל .-כלומר ערכו ישתנה מ, יש סיכוי מסוים שתהיה טעות בשליחה ואחד מהביטים יתהפך

 (.נניח שלעולם לא מתהפך יותר מביט אחד בהודעה נתונה)להפך 
 

אם ברצף יש  – 7או , ים-7אם ברצף יש מספר זוגי של  – .של רצף בינארי מוגדרת להיות  הזוגיות
 .0היא   0 1 1ואילו הזוגיות של  7היא  1 1 0 1הזוגיות של , לדוגמא. ים-7מספר אי זוגי של 

 
מוסיפים ביטי , כדי לאפשר תיקון טעות. ביטים N-1xN-1המסר שאנו רוצים לשלוח הוא בגודל 

 :ביטים NxNומקבלים הודעה מקודדת בגודל , ביקורת כלהלן
 . המקורית השורה לזוגיות שווה שערכו, המקורי המסר של שורה כל בסוף ביקורת ביט (1

 .המקורית העמודה לזוגיות שווה שערכו, המקורי המסר של עמודה כל בסוף ביקורת ביט (2

 שערכו, המקודדת ההודעה של האחרונה ובעמודה האחרונה בשורה הממוקם, אחד ביקורת ביט (3
 .האחרונים ובעמודה בשורה האחרים הביקורת ביטי לזוגיות שווה

 ..בהודעה מקודדת תקינה יש לכל שורה ולכל עמודה זוגיות , כתוצאה מתוספת ביטי הביקורת
 

 :בהודעה המקודדת. 4x4הודעה מקודדת מתאימה בגודל , 3x3מסר מקורי בגודל  :דוגמא
 מספר שיש משום) 7 המתאים הזוגיות ביט ואת 0 1 0 המקורי הרצף את מכילה ראשונה שורהה 

 .. היא המקודדת בהודעה 7 שורה זוגיות לכן. (ים-7 של זוגי אי

 מספר שיש משום) 0 המתאים הזוגיות ביט ואת 0 1 1 המקורי הרצף את מכילה השניה השורה 
 .. היא המקודדת בהודעה 2 שורה זוגיות לכן. (ים-7 של זוגי

 מספר שיש משום) 7 המתאים הזוגיות ביט ואת 1 1 1 המקורי הרצף את מכילה השניה העמודה 
 .. היא המקודדת בהודעה 2 עמודה זוגיות לכן. (ים-7 של זוגי-אי

 
 

עבור התהפכות ביט בשורה ובעמודה : שגיאה בודדת בהודעה מקודדת נתונהקל לזהות ולתקן 
י הפיכת הביט "וכך ניתן לזהות ולתקן ע, ביטי הביקורת של השורה והעמודה יהיו שגויים, כלשהן

 .המתאים
 

זוגיות השורה והעמודה המתאימות לא . .-ל 7-התהפך מ 2ובעמודה  2נניח שהביט בשורה : דוגמא
 (.ראו בעמוד הבא)ניתן לתקן את הביט התקול תקינה וכך 
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 .7או  .שערכו  intי "ביט מיוצג ע, בשאלה זו

 
 : (נקודות 11)' סעיף א

 
 ממשו את הפונקציה

int ** initMatrix(int n)  
 

הממומש , n x nמימדי ריבועי בגודל -ומחזירה מערך דו( n)המקבלת מספר שלם גדול מאפס 
ושחררו זיכרון שכבר הוקצה  NULLהחזירו . כל אחד nבגודל , מערכים nכמצביע למערך של 

 .אין צורך לאתחל את הערכים במערך. במקרה של כישלון בהקצאת זיכרון דינאמית
 

 

 

 הודעה מתוקנת הודעה שגויה
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 : (נקודות 5)' סעיף ב
 

 ממשו את הפונקציה
int getParityCol(int ** code, int n, int c) 

 

(. c)ומספר עמודה , (n)מספר השורות והעמודות במערך , (code)מימדי ריבועי -המקבלת מערך דו
 (. ראו הגדרת זוגיות בתחילת השאלה) code-ב c-הפונקציה מחזירה את הזוגיות של העמודה ה

 
 . .הזוגיות של כל אחת מהעמודות היא , עבור ההודעה התקינה מתחילת השאלה, לדוגמא

 
 

 : (נקודות 11)' גסעיף 
 

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

int getParityRow(int ** code, int n, int r) 
 

( r)ומספר שורה , (n)מספר השורות והעמודות במערך , (code)מימדי ריבועי -המקבלת מערך דו
 .ומחזירה את הזוגיות של השורה המתאימה

 
 ממשו את הפונקציה 

 
void correctCode(int **code, int n( 

 
שייתכן כי היא , המכיל הודעה מקודדת, n x nבגודל ( code)מימדי ריבועי -המקבלת מערך דו

משנה אותו אם לא ולא )במידה וביט אחד התהפך  codeהפונקציה מתקנת את . שגויה בביט אחד
 .הניחו שלא יתכן מצב של יותר מטעות אחת(. היו טעויות

 
 (ממשו בעמוד הבא)
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 : (נקודות 3)' סעיף ד
 

 (כלומר הניחו כי מימשו אותה עבורכם ואתם רשאים להשתמש בה)נתונה לרשותכם הפונקציה 
void createCode(int ** code, int n) 

 
וממלאה אותו בהודעה , שלו( והעמודות)מימדי ריבועי ואת מספר השורות -המקבלת מערך דו

 .מקודדת תקינה
 

 הפונקציה , לרשותכם, כמו כן
void freeMem(int **code, int n) 

 
 .'אר בסעיף אשהוקצה כפי שמתו, n x nמימדי נתון בגודל -המשחררת זיכרון של מערך דו
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 :עליכם לכתוב תוכנית המבצעת את הפעולות הבאות
 קבוע הוא SIZE. חוקית מקודדת הודעה ויצירת, SIZExSIZE בגודל ריבועי מימדי-דו מערך אתחול .1

 .נתון

 מספר המחזירה ()int rand בפונקציה השתמשו) בהודעה אקראית ובעמודה בשורה ביט הפיכת .2

 (.RAND_MAX עד . בתחום אקראי

 .הזוגיות ביטי בעזרת בחזרה הקוד תיקון .3

 .ההודעה עבור שהוקצה הזכרון שחרור .4

 (.בכל אופן שתבחרו)במקרים שהקצאות זכרון נכשלות עליכם לסיים את התכנית 
 (ממשו בעמוד הבא)
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 (נקודות 71)  3שאלה 
 

 . בקלפים( מנוון" )מלחמה"בשאלה זו נממש משחק 
 

הקלפים מחולקים לשתי , בהינתן חפיסה של קלפים מעורבבים. המשחק מיועד לשני שחקנים
עד "( מהלכים)"ואז חוזרים על השלבים הבאים , כל שחקן מקבל ערימה, ערמות שוות בגודלן

 :לשלב בו לאחד מהשחקנים לא נותרו קלפים או שעבר מספר מוגדר מראש של מהלכים
 קלף שולף שחקן כל .1

 הערמה לתחתית שנשלפו הקלפים שני את לוקח יותר הגדול הערך בעל הקלף את ששלף השחקן .2
 שלו

 שלו הערמה לתחתית ששלף הקלף את בחזרה לוקח שחקן כל, זהה ערך בעלי והקלפים במקרה .3

כל קלף מכיל את ערכו , תיוצג באמצעות רשימה מקושרת( וכן חפיסת קלפים)ערמת קלפים 
(rank ) ומצביע לקלף הבא ברשימה(next:) 
 

typedef struct card  
{ 
    int rank; 
    struct card *next; 
} Card; 

 
 (:hand)שחקן במשחק ייוצג באמצעות ערמת הקלפים שברשותו 

typedef struct player 
{ 
    Card *hand; 
} Player; 

 
 

 : (נקודות 8)' סעיף א
 

 ממשו את הפונקציה
Card * createDeck() 

 
לרשותכם שני קבועים שהוגדרו . המחזירה חפיסת קלפים לא מעורבבים מסודרים בסדר עולה

 :מחוץ לפונקציה define#באמצעות 
 NRANKS – יש בחפיסה קלף לכל כלומר, (חיובי שלם הוא כי הניחו) בחפיסה המקסימלי הערך 

 NRANKS,…,1,2 מתוך ערך

 NREPS  – ברשימה קלף כל של החזרות מספר 

מסודרים , NRANKS,…,1,2חזרות של כל קלף בתחום  NREPS-החפיסה תהיה מורכבת מ
 .בסדר עולה לפי ערך הקלף

 
  112233החפיסה תכיל את הקלפים , NREPS = 2-ו, NRANKS = 3עבור : דוגמא

 
סיימו את התכנית באמצעות הפקודה , במקרה של כשלון בהקצאת זיכרון דינמית

exit(EXIT_FAILURE). 
 
 (ממשו בעמוד הבא)
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 : (נקודות 11)' סעיף ב
 

 ממשו את הפונקציה
void deal(Card *deck, Player *player1, Player *player2) 

 

 

ושני שחקנים , (הערבוב התבצע מחוץ לפונקציה, deck)המקבלת חפיסת קלפים מעורבבת 
(player1, player2 .) כך , הקלפים שווה בשווה בין שני השחקניםהפונקציה מחלקת את חפיסת

כלומר השחקן , קלף-אחרי-החלוקה מתבצעת קלף. האישית ראש הערימהשכל קלף מתווסף ל
הראשון את הקלף השלישי וכן , השני את הקלף השני, הראשון יקבל את הקלף הראשון בחפיסה

 .אין לשכפל קלפים אלא להעביר את המצביעים לערמות הקלפים של השחקנים! שימו לב. הלאה
 

 :הנחות חשובות
 player1 ו-player2 אינם NULL (לפונקציה מחוץ אותחלו מרכלו) 

 קלפים של זוגי מספר ומכילה ריקה אינה הקלפים חפיסת 

השחקן , בסיום הרצת הפונקציה, deck = 123456עבור חפיסת הקלפים  : דוגמא
 .NULL-יצביע ל deck-ו 642השני את הערמה , 531הראשון יחזיק את הערמה 

 
 (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

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

 13 

 
 

 : (נקודות 6)' גסעיף 
 

 ממשו את הפונקציה
Card *draw(Player *player) 

 

ערמת . מערמת הקלפים שלו ומחזירה אותו הראשוןשולפת את הקלף , (player)המקבלת שחקן 
אין ליצור עותק חדש של הקלף . הקלפים של השחקן לא תכיל את הקלף שנשלף בסיום פעולתה

 .המוחזר
 

 .הניחו כי ערמת הקלפים של השחקן אינה ריקה
 

 7בסיום הפונקציה חוזר הקלף , 123בכניסה לפונקציה השחקן מחזיק את הערמה : דוגמא
 .23והערמה של השחקן תהיה , (NULL-מצביע ל nextעם שדה )
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 : (נקודות 8)' סעיף ד
 

 ממשו את הפונקציה
void move(Player *player1, Player *player2) 

 

 :כמתואר להלן, המקבלת שני שחקנים ומבצעת מהלך אחד
 שלו הערמה ראששב הקלף את שולף שחקן כל .1

 שלו הערמה לסוף שנשלפו הקלפים שני את מוסיף יותר הגדול הערך בעל הקלף את ששלף השחקן .2
 (משנה לא הקלפים שני בין הסדר)

 שלו הערמה סוףל ששלף הקלף את מחזיר שחקן כל, שנשלפו הקלפים בערכי שוויון של במקרה .3

 :דוגמאות
 1 הערמה את מחזיק הראשון השחקן אם35 ,2 הערמה את והשני46 ,בסיום אזי 

 שני של הסדר) 4612 הערמה את והשני, 35 הערמה את יחזיק הראשון, המהלך
 (משנה אינו האחרונים הקלפים

 2 הערמה את מחזיק הראשון השחקן אם35 ,2 הערמה את והשני46 ,בסיום אזי 

 462 הערמה את והשני, 352 הערמה את יחזיק הראשון, המהלך

לכל אפשרויות ( הניחו כי מימשו אותה עבורכם)להשתמש בפונקציה הנתונה הבאה חובה 
 :והן למקרה בו ערכי הקלפים שנשלפו זהיםהן למקרה בו ערכי הקלפים שנשלפו שונים : השליפה

 

void addAtEnd(Player * player, Card *card1, Card *card2) 
 

ומוסיפה את הקלפים לסוף ( card1, card2)קלפים  ושני( player)הפונקציה מקבלת שחקן 
הערמה של , כלומר בסיום הפונקציה הנתונה. card2יהיה לפני  card1-כך ש, הרשימה של השחקן

אם , הוא קלף תקין card1-הניחו ש. card2ואחריו  card1השחקן תורכב מהערמה המקורית ואז 
card2  הואNULL ,ה המקורית ואז אזי הערמה של השחקן תורכב מהערמcard1 בלבד. 

 

 .הניחו שלכל שחקן לפחות קלף אחד בערמה

 

 


