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 2102אביב 

 1010-0220 קורס תכנות
 3תרגיל מספר 

 

  כמפורט באתר הקורס  :מועד הגשה
 

  :הנחיות כלליות

 .לנדרש בהתאם יפעלו שלכם שהתכניות והקפידו את השאלות בעיון קראו

-ו ex3_q1.c_123456789בקבצים יש לממש את הקוד ) .זכרו לפעול לפי כללי ההגשה המפורסמים באתר

123456789_ex3_q2.c 9כל , המגיש. ז.לת 123456789לאחר ששיניתם את , אותםלתרגיל ולהגיש רק  המצורפים 

 (הספרות כולל ספרת ביקורת

 

. לכל שאלה נתון מודול קוד שחובה להשתמש בו כמפורט בשאלה, כךלצורך . תרגיל זה יעבור בדיקה אוטומטית

-לפרוייקט בולהוסיף אותם , שים את השאלהיש לשים באותה תיקייה בה אתם מממקבצי הקוד של המודול את 

Visual Studio ט יתפר דרךProject  Add Existing Item. 

 !את התרגיל יש לפתור לבד :שימו לב

 

 (Bulls and Cows) בול פגיעהמשחק  .0

ועל שונות ספרות  4בן שלם חיובי מטרה התוכנית תגריל מספר . משחק בול פגיעהתממשו בתרגיל זה 

הצלחה בניחוש ) "בולים"-ה תדפיס למסך את מספרהתוכנית , ניחוש בהינתן. מהו המספרלנחש המשתמש 

 (. מספר המטרהבמאשר  מיקום שונהאבל ב, ספרההצלחה באיתור )וכמה פגיעות ( מהספרה ומיקו

 

כפי שהן מוצהרות בקובץ , להשתמש בפונקציות הנתונות הבאות נדרשיםאתם , לצורך בדיקה אוטומטית

module_ex3_q1.h: 
 שימוש פונקציה

int randNum(); 

 

לאו דוקא , ספרות 4הגרלת מספר בן 

.שונות זו מזו  

void printInvalidGuess(); 

 

יש לקרוא לפונקציה זו כדי להודיע על 

.תקיןניחוש לא   

void printBullsAndCows(int bulls, 

int cows);  

יש לקרוא לפונקציה זו אחרי כל ניחוש 

דפיס למסך את מספר כדי לה, תקין

.הבולים והפגיעות  

 

 : לממש את הפונקציות הבאות  עליכם

 

  וספרה ומחזירה את מספר המופעים של הספרה במספר מטרה מספר כקלט מקבלת הפונקציה 
int countOccurances(int num, int digit); 

 

  תקין  הניחוש שהתקבל מהמשתמששהמוודאת פונקציה  : 

o  9999 - 0111בתחום. 
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o   זהותהמספר לא יכול להכיל שתי ספרות. 

o 1אחרת  0 יוחזרתקין  בהנתן ניחוש . 
int isValidNum(int num); 

 

  מחזירה כמה בולים היו במספרו תקין וניחושמטרה מקבלת מספר הפונקציה 
int getNumBulls(int target, int guess); 

 

  ו במספרוניחוש ומחזירה כמה פגיעות הימטרה מקבלת מספר הפונקציה 
int getNumCows(int target, int guess); 

 

 י קריאות חוזרות ל"ע מטרה התוכנית תגריל מספר-randNum() , יתקבל מספר מטרה תקיןשעד .

למסך תדפיס תכנית ברגע שהתקבל ניחוש תקין ה, חושני להקלידהמשתמש יתבקש בכל איטרציה 

 . ניחש נכון את המספרהמשתמש תיים כאשר התוכנית תס. פגיעות בניחושומספר הבולים את מספר ה
int main(); 

 

  

 

 :3260עבור מספר המטרה  (משתמש, תוכנית)דוגמת הרצה 

Guess a number: 1127 

Invalid guess. All digits must be different. 

Guess a number: 3729 

You have 2 bulls and 0 cows 

Guess a number: 7526 

You have 1 bulls and 1 cows 

Guess a number: 3513 

Invalid guess. All digits must be different. 

Guess a number: 3518 

You have 1 bulls and 1 cows 

Guess a number: 3621 

You have 4 bulls and 0 cows 

Your guess is right!!! 

Press any key to continue . . . 
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 כיפת ברזל רסימולטו .2

ממש תכנית ל מטרתכםמערכות ו 3 משרד הביטחון מיקם.  סימולטור למערכת כיפת ברזלתממשו גיל זה בתר

 .  העריםעל באופן יעיל שיגנו  לניהול המערכות כך

 

 כל עירהתחום המוניציפאלי של התוכנית תקבל כקלט מהמשתמש את מרכזי הערים והרדיוס של 

 .בקילומטרים

 על ידי הקואורדינטותבמישור  מרכז עיר מיוצג כנקודה x,y (חיוביים מספרים ממשיים). 

  חיוביהרדיוס הוא מספר ממשי. 

אחרת תבקש מהמשתמש , פיםחופשטחים  החולקותאין שתי ערים שכלומר , שהקלט תקיןתוודא התוכנית 

 (והרדיוס חיוביים תשהקואורדינטוניתן להניח . להכניס קלט חדש

   

 היותהמערכות לעל (. במישור x,yכקואודינטות )מהמשתמש את מיקום המערכות נוסף התוכנית תקבל כקלט 

טווח . אחת מהשניה שונותשהתקבלו שהנקודות  והניח. עריםתחום המוניציפאלי של המחוץ ל ממוקמות 

 .מ "ק 31ירוט של כל אחת מהמערכות הוא יה

 

 ,x) במישורנקודה  תוארות על ידיהמ נפילות משוערות של טילים קבל מהמשתמשהתוכנית תרוץ בלולאה ות

y).  היא שליליתהנפילה המשוערת הנוכחית תסתיים כאשר לפחות אחת מהקואורדינאטות של התכנית . 

 

 :על התכנית לפעול כמתואר בהינתן מיקום נפילה משוער של טיל

  עריםלתחום המוניציפאלי של המחוץ על נפילה משוערת באמצעות הדפסה למסך יש להודיע . 

 יש למצוא את מערכת כיפת הברזל , התחום המוניציפאלי של אחת העריםבתוך  ור נפילה משוערתעב

 . פגע אחרת יש להודיע שהטיל, להודיע שהטיל נוטרליש , בטווח היירוט טילאם ה .הקרובה ביותר

 

כפי שהן מוצהרות בקובץ , להשתמש בפונקציות הנתונות הבאות נדרשיםאתם , לצורך בדיקה אוטומטית

module_ex3_q2.h: 
 שימוש פונקציה

void printWhatHappened(event_t 

whatHappened); 

יש לקרוא לפונקציה זו כדי להדפיס למסך מה 

.קרה לטיל  

:הערכים שאפשר להעביר בקריאה לפונקציה הם  

MISSILE_FELL_INSIDE (נפילה בתוך עיר) 

MISSILE_FELL_OUTSIDE (נפילה מחוץ לערים) 

MISSILE_DISABLED (הטיל נוטרל)  

 

 

 : לממש את הפונקציות הבאות  עליכם

 

  בין שתי האוקלידי מחזירה את המרחק ובמישור קואורדינאטות של שתי נקודות המקבלת פונקציה

  :מוגדר להיות, (x2, y2)-ו(x1, y1) המרחק בין שתי נקודות במישור : תזכורת.  נקודותה

 
2

21

2

21 )()(distance yyxx 
 

 
 

 

 .math.hמהספרייה  sqrtעזר המלץ להשתמש בפונקצית מו: הערה

 
double distance(double x1, double y1, double x2, double y2) ; 

http://www.utas.edu.au/infosys/info/documentation/C/CStdLib.html#math.h
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  אם הנקודה ומחזירה ה, במישור קודהונ (המתואר על ידי נקודה ורדיוס) מעגלהמקבלת פונקציה

 רדיוס המעגלמנקודה נמצאת בתוך מעגל אם המרחק שלה ממרכז המעגל קטן . נמצאת בתוך המעגל

 . אחרת 1-אם כן ו 0הפונקציה תחזיר . או שווה לו

 
int inCircle (double x_center, double y_center, double radius,double 

x,double y); 

 

  מעגלים  6הפונקציה תקבל כקלט . זריםשני מעגלים ובודקת אם הם לת מקבהפונקציה

 . אחרת 1-אם הם זרים ו 0ותחזיר ( המרכז ורדיוס תרדינאטווקוא)

 

 
int distinctCircles(double x1, double y1, double r1, double x2, double 

y2, double r2); 

 

לאחר מכן , קודם שלוש ערים בשורה אחת :להלןלפי דוגמת ההרצה  בדיוקעל התכנית לקלוט את הקלט 

  .לאחר מכן טילים בשורות נפרדות, שלוש מערכות כיפת ברזל בשורה אחת

 (:משתמש, תוכנית)דוגמת הרצה 
 

Enter city1.x city1.y city1.r city2.x city2.y city2.r city3.x city3.y city3.r 

20 20 10 80.5 25 8.5 60 80 14 

Enter system1.x system1.y system2.x system2.y system3.x system3.y 

20 50.5 60 40 41 100 

Enter missile_x missile_y 

65 80 

The missile fell inside a city 

Enter missile_x missile_y 

55 80 

The missile has been disabled 

Enter missile_x missile_y 

50 30 

The missile fell outside all cities 

Enter missile_x missile_y 

-1 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


