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 1281-5050 תכנות קורס

 רשימות מקושרות – 8 מספר תרגיל

 הקורס באתר כמפורט :הגשה מועד

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

 ex8_q1.c_123456789 ץבובק הקוד את לממש יש. )באתר המפורסמים ההגשה כללי לפי לפעול זכרו

 כולל הספרות 9 כל, המגיש .ז.לת 123456789 את ששיניתם לאחר, ואות רק להגישו לתרגיל ףהמצור

 (.ביקורת ספרת

 !לבד לפתור יש התרגיל את :לב שימו

 

 . הם את רשימת המטלותיהבוס שלהם רוצה לחלק בינ. אנשים 5עובדים " אלפא"בצוות 

שניהם )חלה ותאריך סיום תאריך הת, המטלה שםהמבנה מכיל את . מבנה המייצג מטלהתחילה נגדיר 

 .מטלה הבאהלומצביע ( yyyymmddבפורמט לדוגמא ניתן לרשום תאריך כמספר ,  ים שלמיםמספר

 

#define MAX_LEN 100 

 

typedef struct task { 

    char task_dsc [MAX_LEN];     

    int start_date; 

    int deadline; 

    struct task* next;  

}Task; 

 

 .ומצביע לרשימת המטלות שלו העובדשם : יכיל מידע על עובדאחר מבנה 

typedef struct employee { 

    char name [MAX_LEN]; 

    Task *tasks_list; 

} Employee; 

     

ותחלק  (כלומר מספר העובדים) וגודלועובדים מערך של , רשימת מטלותהמקבלת כקלט פונקציה ממשו 

 .תבין העובדים את המשימו

void divideTasks(Task* head, Employee employees[], int size); 

 אלא, אין ליצור מבנים חדשים) תחלהתאריך הלפי הפונקציה תמיין תחילה את הרשימה  .א

 . (למיין את הקיימים

 :עבור כל משימהותבצע באופן הבא , על הרשימה הממויינתתעבור הפונקציה , לאחר מכן .ב

 מטלותיו רשימת לראשהפונקציה תוסיף , משימותיו ריקהשרשימת  עובד קייםאם  (1

 .את המשימה הנוכחית

יש תאריך סיום משימה האחרונה שלו להעובד שאת הפונקציה תמצא , אחרת (2

 .הנוכחית את המשימהרשימתו ראש ל תוסיףו, ביותר המוקדם
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עליה , הנוכחית משימהביצוע המתאימים להעובדים  מספר תמצאהפונקציה אם  (3

לכל  .אינדקס הכי נמוך במערך העובדיםשנמצא בלעובד את המשימה להוסיף 

תאריך ההתחלה של המשימה וכלומר יתכן ) לבצע משימות חופפותמותר עובד 

 .(ריך הסיום של המשימה והאחרונההבאה יהיה לפני תא

 :הבאותיש לממש את הפונקציות ( דוגמת ההרצהראו את )לצורך הרצת התוכנית 

 Task* createTask(char* dsc, int start_date, int deadline) 

 .ומאתחלת אותו Taskמסוג הפונקציה יוצרת מבנה חדש 

 Task* add_front(Task *head, Task *to_add); 

 .head בראש הרשימה( to_add)הפונקציה מוסיפה איבר חדש 

 void free_list(Task *head) 

 .head הפונקציה משחררת את כל המבנים ברשימה

 

 :גמת הרצהדו

#define MAX_EMPLOYEES 5 

int main(){ 

 /* 1) Define some employees and global tasks. */ 

 Employee employees[MAX_EMPLOYEES]={{"Dan", NULL}, {"Yossi",  

  NULL}, {"Ruth", NULL}, {"Guy", NULL}, {"Shir", NULL}}; 

Task tasks[] = {{"A", 10, 12}, {"B", 11, 15}, {"C", 16, 22},  

{"D", 14, 18}, {"E", 19, 20},{"F", 13, 20},  

{"G", 9, 13}, {"H", 10, 14}, {"I", 16, 17}, {"J", 

17,23},{"K", 16, 20},{"L", 20, 21}, {"M", 12, 16}, {"N", 

21, 22}, {"O", -1, 21}};  

 Task* head = NULL, *curr; 

 

 char taskName[MAX_LEN]; 

 int start_date, deadline, i=0; 

 

 /* 2) Convert the array of global tasks into a linked list. */ 

 strcpy(taskName, tasks[i].task_dsc); 

start_date = tasks[i].start_date;  

deadline =  tasks[i].deadline; 

 while (start_date != -1){ 

  curr = createTask(taskName, start_date, deadline); 

  head = add_front(head, curr);  

    i++; 

  strcpy(taskName, tasks[i].task_dsc); 

start_date = tasks[i].start_date;  

deadline =  tasks[i].deadline; 

 } 

 

/* 3) Divide the global tasks among the employees. */ 

 divideTasks(head, employees, MAX_EMPLOYEES); 

 

/* 4) Finally, print the private list of tasks for each  

            employee, and delete all tasks. */ 

for(i=0;i<MAX_EMPLOYEES;i++){ 

  printf("%s : ",employees[i].name); 

  curr = employees[i].tasks_list; 

  if(curr != NULL){ 
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   while(curr != NULL){ 

printf("(%s %d %d) ",curr->task_dsc,  

curr->deadline, curr->start_date); 

    curr = curr->next; 

   } 

    

   free_list(employees[i].tasks_list) ; 

  } 

  printf("\n"); 

 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

 
 

 

 !בהצלחה


