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  כמפורט באתר הקורס, אחרי פסח  :מועד הגשה
 

  :הנחיות כלליות

 .לנדרש בהתאם יפעלו שלכם שהתכניות והקפידו את השאלות בעיון קראו

רגיל המצורף לת ex2.c_123456789יש לממש את הקוד בקובץ ) .זכרו לפעול לפי כללי ההגשה המפורסמים באתר

 (הספרות כולל ספרת ביקורת 9כל , המגיש. ז.לת 123456789לאחר ששיניתם את , ולהגיש רק אותו

 

 !את התרגיל יש לפתור לבד :שימו לב

 

 הדלתות 3משחק 

דלתות סגורות שמאחורי אחת מהן יש  3במשחק זה מוצגות לשחקן . הדלתות 3בתרגיל זה נממש את משחק 

כלומר כזאת שמאחוריה )משחק פותח דלת ריקה המנחה כעת . הדלתות השחקן בוחר את אחתראשית . פרס

, לסיום .הסגורה שנותרהמבין הדלתות שהשחקן לא בחר ומציע לשחקן להחליף את בחירתו בדלת ( פרס אין

 . זוכה או לא זוכה בפרסאם המשתתף לגלות הדלת שנבחרה נפתחת וניתן 

 

 : פירוט שלבי המשחק 

 

 ()randי קריאה לפונקציה "הבחירה האקראית תעשה ע. בצורה אקראיתהפרס דלת את התוכנית בוחרת  .1

 .3או  2, 1מספר הדלת שנבחרה יהיה . שנלמדה בתרגול

התוכנית תוודא (. 3או  2, 1)את מספר הדלת שאותה הוא רוצה לפתוח  מהשחקןהתוכנית תקלוט  .2

 .  תבקש ממנו לבחור מחדש, אחרת, תקינה שחקןשהבחירה של ה

במידה . י השחקן על מנת שהמנחה יפתח אותה"שלא נבחרה ע( לא דלת הפרס)תבחר דלת ריקה  התוכנית .3

  (.randבאמצעות  , שוב) הבחירה תעשה בצורה אקראית, אחת מאפשרותויש יותר 

. אחרת, 0, אם כן 1המשתתף יקליד . אם הוא רוצה להחליף את בחירתושחקן התוכנית תשאל את ה .4

 . מחדשלהקליד יש לבקש ממנו , לא נכון הכניס קלט  שחקןבמידה וה

 . התוכנית תבצע את ההחלפה, במידה והשחקן בחר להחליף את הדלת .5

  .התוכנית תבדוק אם הדלת שנבחרה היא דלת הפרס ותדפיס הודעה מתאימה אם יש זכייה .6

 

  :אופנים שוניםנרצה להריץ את התוכנית בשלושה 

 

ויחליט אם ברצונו לבצע , הדלת שאותה הוא רוצה לפתוח יבחר את השחקן. אנושימשחק בודד מול שחקן  .1

 . החלפה

התוכנית תריץ את .  שתמיד בוחר להחליף את הדלת בעקבות הצעת המנחה סימולציה מול שחקן מדומה .2

י השחקן "בחירת דלת התחלתית ע התוכנית תגרילבכל הרצה . פעמים מול שחקן מדומה 100המשחק 

 . מסךל אחוז ההצלחהותציג את ספור כמה זכיות היו לשחקן המדומה התוכנית ת.  ותבצע החלפההמדומה 
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התוכנית תריץ . שלעולם אינו בוחר להחליף את הדלת בעקבות הצעת המנחה סימולציה מול שחקן מדומה .3

י השחקן "בחירת דלת התחלתית ע התוכנית תגרילבכל הרצה . פעמים מול שחקן מדומה 100את המשחק 

אחוז ההצלחה התוכנית תספור כמה זכיות היו לשחקן המדומה ותציג את .  צע החלפהתבלא והמדומה 

 . מסךל

 

התוכנית תוודא שהבחירה של , (3, 2, 1)י קלט מהמשתמש "קבע בתחילת התוכנית עיההרצה אופן : הערה 

 . תבקש ממנו לבחור מחדש, אחרת, המשתמש תקינה 

 

 

 :)משתמש ,תוכנית( 1 הרצה דוגמת

Please enter a strategy: 

1) Run the game with input from the user 

2) Run the game with switches strategy 

3) Run the game with none-switches strategy 

1 

Please choose a door: 1,2,3 

1 

Door 2 is empty. 

Do you want to switch your door?  (1 - yes , 0 - no) 

1 

You won!!! 

 

 :)משתמש ,תוכנית( 2 הרצה דוגמת

Please enter a strategy: 

1) Run the game with input from the user 

2) Run the game with switches strategy 

3) Run the game with none-switches strategy 

2 

The probability to win with switches strategy is: 0.64 

 

 :)משתמש ,תתוכני( 3 הרצה דוגמת

 

Please enter a strategy: 

1) Run the game with input from the user 

2) Run the game with switches strategy 

3) Run the game with none-switches strategy 

3 

The probability to win without switches strategy is: 0.36 


