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 2102אביב 

 0220-1010תכנות  קורס

 מצביעים - 6מספר  תרגיל

 הקורס באתר כמפורט :הגשה מועד

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

 ולהגיש לתרגיל ףהמצורבקובץ  הקוד את לממש יש. )באתר המפורסמים ההגשה כללי לפי לפעול זכרו

 (.ביקורת ספרת כולל הספרות 9 כל, המגיש .ז.לת 123456789 את ששיניתם אחרל, ואות רק

 

 !לבד לפתור יש התרגיל את :לב שימו

 המרה לתמורה

אחת , n=4עבור , לדוגמא. היא סידור כלשהוא שלהם n-1, ..., 1, 0המספרים  nשל ( פרמוטציה)תמורה 
 .(2,0,3,1)התמורות היא 

 
כך שהתא הראשון , nמערך מצביעים באורך  באמצעות n-1, ..., 1, 0רים של המספתמורה של ג וייצ נתון

 .במערך n-ך הלאה עד התא הוכ 1מייצג את המספר  התא השני, 0מייצג את המספר במערך 
התא שמייצג את המספר . מצביע לכתובת של התא שנמצא אחריו בפרמוטציהבמערך תוכן של כל תא ה

 .NULL-להאחרון בתמורה מצביע 
 

 :באופן הבאמיוצגת  (2,0,3,1)התמורה , וגמאלד
 

 
נניח תחילה כי הטיפוס  ?מה הטיפוס של כל תא במערך כתובות כזה : נעצור ונחשוב, בטרם ניגש לשאלה

אך  .intמספר שלם מטיפוס יושב כי בזכרון אליו התא מצביע הוא פירוש הדבר . *intשל תא במערך הוא 

ובפרט  – int-כאת הכתובת תהיה זאת טעות לפרש , כתובתושבת ימצביע  זכרון אליו התאמכיוון שב

בפעולות  לשגיאות וזה יוביל – intאורך של ההאורך של כתובת בהחלט יכול להיות שונה ממפני ש

 . אריתמטיות על מצביעים
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. (intכגון )מצביעים לטיפוס מסויים  שאינםכאלה , תאי המערך הם מצביעים כללייםמההסבר הזה נובע ש

 :כן הגדרנו בקובץ המצורף לתרגיל על .*voidהוא  C-הטיפוס של מצביע כללי ב, י שלמדתםכפ

typedef void* pointer; /* Type of cells in the given array. */  

גם הופך את  pointerשימוש בשם ה. *voidלהיות פשוט שם נרדף לטיפוס  pointerכלומר הגדרנו את 

 .בהמשךדוגמא ' ר, התכנית לקלה יותר לקריאה

כלומר ייצוג כסדרה של , של תמורה" הטבעי"לייצוג  הנתוןאנו מעוניינים להמיר את הייצוג . נחזור לשאלה

 :ממשו את הפונקציה הבאה, לשם כך. ({2,0,3,1}המערך שבדוגמא יומר למערך למשל ) מספרים

void ReconstructPermutation(pointer* start, int perm[], int* permSize); 

 start  התאכתובתו של מכיל את ( לכן טיפוסו הואpointer* ,כלומר מצביע למצביע)  שמייצג את

 .לעיל בתרשים הדוגמא' ר. המספר הראשון בתמורה

  מערך מעדכנת את ההפונקציהperm  מעדכנת וכן  ,מספרים בסדר הנכוןכאת התמורה להכיל

 .permSizeהתמורה דרך  את אורך

מספר ) n שימו לב כי הפונקציה איננה מקבלת את. גדול דיו להכיל את התמורה permניתן להניח כי 

 .אך ניתן להסיק אותו מהייצוג שתואר, (האיברים בפרמוטציה

 :דוגמת הרצה

 int perm[4], permSize, i; 

 pointer seq[4] = {NULL}; /* seq is of type array of pointers. */ 

/* Define the permutation with pointers: */ 

pointer* start = seq + 2; /* start is of type pointer to pointer. */ 

 seq[2] = seq + 0; seq[0] = seq + 3; seq[3] = seq + 1; 

 

 ReconstructPermutation(start, perm, &permSize); 

 printf(">>> PERMUTATION IS: \n"); 

 for (i = 0 ; i < permSize ; ++i) 

  printf("%d ", perm[i]); 

 printf("\n"); 

>>> PERMUTATION IS: 2 0 3 1 

!בהצלחה  


