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 2102אביב 

 0220-1010תכנות  קורס

 מערכים ומחרוזות – 5מספר  תרגיל

 הקורס באתר כמפורט :הגשה מועד

 .לנדרש בהתאם יפעלו שלכם שהתכניות והקפידו השאלות את בעיון קראו: כלליות הנחיות

בקבצים המצורפים לתרגיל  הקוד את לממש יש. באתר המפורסמים ההגשה כללי לפי לפעול זכרו

 כולל הספרות 9 כל, המגיש .ז.לתבשם הקבצים  123456789 את ששיניתם לאחר, רק אותםולהגיש 

 .ביקורת ספרת

 

אתם יכולים לבנות לעצמכם כלומר , בתרגיל זה אתם נדרשים לממש רק פונקציות ולא תכניות שלמות

התרגיל , כןכמו . להגיש אותןאין צורך על מנת לבדוק שהפונקציות שבניתם עובדות אבל  mainפונקציה 

אין , בכל השאלות. מתוך הפונקציות scanfכלומר אין לקרוא לפונקציה , אינו כרוך בהזנת קלט מהמקלדת

 .צורך לבדוק את תקינות הארגומנטים המועברים לפונקציות

 !לבד לפתור יש התרגיל את :לב שימו

 

 פלינדרום מרובע. 0

אם ניתן לקרוא אותה ללא שינוי בכל  ם מרובעפלינדרונאמר שתבנית ריבועית של אותיות אנגליות היא 

 :המוגדרים כך, כיוונים המארבעאחד 

 3X3דוגמא על תבנית 

2 0 0 

0 4 3 

2 

 

7 6 
 

 תיאור הכיוון

012  345  678 1 )כל שורה משמאל לימין, מעליונה לתחתונה, לפי שורות. 

876  543  210 2 )כל שורה מימין לשמאל, מתחתונה לעליונה, לפי שורות. 

036  147  258 3 )כל עמודה מלמעלה למטה, משמאלית לימינית, לפי עמודות. 

852  741  630 4 )כל עמודה מלמטה למעלה, מימינית לשמאלית, לפי עמודות. 
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 :(http://en.wikipedia.org/wiki/Sator_Square) ריבוע סאטורלפלינדרום מרובע היא עתיקה דוגמא 

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 

 

.ממשו את הפונקציה הבאה  

int IsSquarePalindrome(const char square[], int numRows); 

:כקלט הפונקציה מקבלת  

, מעליונה לתחתונה, לפי שורותמסודר , שמייצג תבנית ריבועית, ת גדולותושל אותיות אנגליחד ממדי מערך  .1

 .כל שורה משמאל לימין

 .בתבנית הריבועית( שהוא גם מספר העמודות)מספר השורות  .2

.0אחרת מחזירה , אם התבנית היא פלינדרום מרובע 1הפונקציה מחזירה   

:יהיהמערך הקלט , עבור ריבוע סאטור, לדוגמא  

{'S', 'A', 'T', 'O', 'R', 'A', 'R', 'E', 'P', 'O', … , 'R', 'O', 'T', 'A', 'S'} 

לחישוב תן יגודל המערך נ)לא מדובר במחרוזת מפני ש, בסוף מערך הקלט '0\' אין, שאלה זושימו לב כי ב

 .(דרך מספר השורות

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sator_Square
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 צנזורה. 2

 .ת הפונקציה הבאהממשו א. מבקש את עזרתכם בהפעלת צנזורה על טקסטיםיסטן 'קרבוזממשלת 

void ApplyCensorship(char text[], const char forbiddenStrings[][SIZE]); 

שאיננה ) במחרוזת ריקהשמסתיים , אסורותמילים מערך של ( 2; מחרוזת טקסט ( 1: הפונקציה מקבלת

 .קטנותאותיות אנגליות של מילה היא רצף , לצורך שאלה זו .(משמשת רק לציון סוף המערך, אסורה

מבלי להתחשב , האסורההמילה בכוכביות כאורך אסורה  מילההפונקציה מחליפה בטקסט כל מופע של 

, ניתן להניח כי מופעים של מילים אסורות בטקסט אינם חופפים, למען הפשטות .גדולות/באותיות קטנות

 .כלומר אין להם אותיות משותפות בטקסט

 :דוגמת הרצה

#define SIZE (256) 

const char forbiddenStrings[][SIZE] = {"flower", "blo", "plant", ""}; 

char text[] = "A flower, sometimes known as a bloom or blossom, is 

the reproductive structure found in flowering plants. PLANTS ARE COOL.";  

ApplyCensorship(text, forbiddenStrings); 

printf("CENSORED TEXT: %s\n", text); 

      CENSORED TEXT: A ******, sometimes known as a ***om or ***ssom, is 

      the reproductive structure found in ******ing *****s. *****S ARE COOL. 

 !בהצלחה


