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7/07 /11 ~lliJ\!.m\J::t\UI\J : )n::tr.m l'lNJl

Ij:)))'1p\U iJ::>'N ID : O'l1Di1 O\U
l~;n::t )D)J III

C Jl)DJl7 N1::tD : ::t)n::tD

202-1-9031 : iJl1pi1 liJD

'1i1')) i1'\U)JJl JliJl)i1 : "'D'Jl' l)J)'D

,::t 'DiJ ~"iJ\UJl i1)\U _

_.ImJYd~ : j])'n:li1 J\uD

iJ::n»J N' InN )")!) '" : I \)J lD1n

.)n\UnD::t \UD!l\Ui1')'N .O'1~D N'1

_____ : In:}) 1!)t;1Y.)

-r:::l.~:1TII:1I\uTIil '9,.:1 OJ'm:lI~,m lYl~n •
ilj7',.:l1 lor.l'n 1'<1ilOJ'Oil rriarm •

nI:1I\uTIil '9,. TIN in t')I01'<l[nann 01'0:l •

.'l1'<'7nlYl,1j7 111/I'9j7il 1Ij7 na-ro "'IIUm11'<1U:l •

.rrmx ln1'<l 01'<1'<11'<,m11'<lUil1J:l lTlI nt'~j7lI9 l',lil"'l lntn •

.(TI.,:1Y:1) nrurru il'~ll]"]'N ~Y 1I'9j7ill N'lj7 ,.1j7 I:1TI) •

int max(char* str1, char* str2)
'>Jil nernwnn nmnn J~ rrrrc-nnn J~ 11)Nil JlN il1'>inY.»)mrnn» 'Tl'V7 O'~P:1~y')JlJ:1j?Y.)~

Jl1'i1J O'>J'l~ P J::lN .rnrrinnn 11Jl:t O'!))~l 11)'i1J O'J'l~ NJ o-nnn .rnrnnon 'Jl'V:t ilJnN

: ilN::lil Jl')J1Jlil ,Nn~rTJ .11n1innil11Jl:t O')J'!))Y.J'V11tm '!)J

void maint)]

char strl [7J="abcdef";

char str2 [9]="bacbesf";

printf("%d ",max(strl,str2»;

}
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(n'''t,pl 20) 2 11'N~
,,.won?) 6) - N

ilJ rnnnY.:lJ ~"J~Y.:lil-p'\nm n OJV l:ltm nJJpD lVN char" intToChar(int n) il)~P)1:lil nN JUlJ
vr.mVilJ llDN ... ')J) "120" il')jl) 120 l:l OY.:lil1 "1" nlnnY.:lJ l):lil' 1 1:l0Y.:lillD1J:J .n l:ltJDil JlnJ

.)ilVJJ il'l!)O np~p))!)J
,,.w·,.,?) 14) - l

:O'NJil O')JDil O'))!"l)

typedef struct val {
int value;
struct val * nextVal;

}val;
typedefstruct listVal{

struct listVal * next;
val * head;

}listVal;
O')JY.)ilY.:lil'1)JV ilD'Vl n'JjJY.) lVN sumNum * sumln(listVal * list) OVJ il'~P)):l JlnJ

:NJil il11~J Jllm

list

typedef struct sumNum {
char * sum',
struct sumNum* next;

}sumNum;
nN nn~"Y.:lV (trnp 'l').IDrrrnn :lll).l)nn)lnY.:l' O').I'J~y')nwrrin ilY.)'Vlil JV O'lJ'NJ sum nrrvn

vY.)nVilJ 11tJN ,Oil'V 1,Oil ':lJ nnmn ilY.)'V1Jnm'Vl-'nnJ O').I':lmil O'l:lOY.:lil'IV D'>Y.Jr::n:m
.o'npn 'l').Itm JV il'~P)1:lJ VY.:lnIVil'In') N'N il'l:)Q np~p)):lJ

: ilNJil ilY.)'Vlil limn JII)il ilY.:l'VlilllJ)J NY.:l))JJ

head
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''''''''Pl 20) 3 1'1'NV)
.0'~10 ?17 :1~?7.J:'i?111~ 7TJJm?'17~ :1IJIIJ:1Il'D1n OIl,JI1J 6 1~OIJ :111:117,J

'1~J'J. TJJ1~'nY17 l1n? (data. txt) 0'J1m:1 Y:11P "iTJJlJJ1n 11~ :1J17~~'1~I1,J :1J'TJJ~1 n"TJJ:l~ ::11~P I111JTn
11~ 7'37~:1? ,J'IIJ\ illl~'n:1 Y37? Y,Jlj?:1 m'17~ ,J7TJJ1n~7 .~10:1 11j? ;-1':1lJ?ill (n119IJ:1) l"IJ:1 1~IJ19 1ill~J

),'1'1 7J 11]371 ,:11'ill 1n~ :111ill (voters. txt) 0')'11'1:1 Y,Jlj? I1~ :1~1j? 1illN ~'1~11,J :1"Jill:1 11"ill9~:1

.0'J1nJ:1 Y17J.~10:1 ?lJJ (0'),11IJ:1 1::10m 17~l7.JIJ:1)''''1:1) 0"mll71:1 nnTJJ:1 I1N:1D137?:1j?11:1ill

data. txt Y,Jlj?,J 171'IJ 1111ill':1),7 1111Jrn

<movieN ame> <movieCode> <meanRaiting> <numberON oters>
TheGodfather 1 9.9 54555

<movieCode> <userld> <raiting>
1 121 2

O'1OIJ ~1tJ 7ill 11'~ 0'71'IJ \0'1'1l7.J 1illN m1':1~ ~"i mJ'IJ '71',J "0'1'1" O'illIJ11illIJDJTJJ''J I?'). 111N:1'7:1J7.J
l?~ m~j?11:l,J On7:l? 'lD'7n:l 111N:l '7:lJIJ ,0'IJ1'~ 7ill ,J11~tJIJ :11,J).\llIJJ 11'~ 01' lmN 0').11IJ O:1illlJ '''17

.~1tJ:llmN 11NI1nN 017~IJ 1m' ),117 illIJI1illIJ lmN7 1ill~N7 N7ill OJIJ O'illP:17.J1
0:l,J O'~tJ'1J:l O'J.JIJ:l m l7.JJ :l~IJ 17':ll7.Jillln:1 :1J,J7j:1movieData :1J,J7j,J'1J'ill 17~',J IT :1:JP117j7j:1J)':1:1l11~7

.:lIJ'Iill:l:l l11~? illIJ11ill:17 OJ'71' :1':1'1 P11'

typedef struct movieData {
char movieName[20];
int movieCode;
int numOfV oters;
float meanRaiting;
struet Iist_node* usersl.istr=":

} movieData;

typedef struct vote {
int movieCode;
int userID;
int Raiting;

}vote;

typedef struct TreeNode {
struct movieData data;
struct TreeNode * left;
struct TreeNode * right;

} TreeNode;

typedef struct list_node {
int userId;
struct list_node* next;

} ListNode;

void update Votes( char *voteFile, Node* dataTree) :1'::ii':J'1~:l:lJ1I1J
11'~:l 11N11JJl177.J1,0')''''1:1 yJ.1i' Dill 11Nl(data. txt f,Jlj?:l1J 1'1'IJ,J 1'11'~:1TYY 'J In'J:1) 171'7j:1 yy 11~117,Jj?IJ:l

1:lill7J ~1tJ 1J.YJ. )'11ill illIJ11illIJ? I11ill:JNIJ N? N':1illlJ ',J ll11 YY,J ~1tJ:l ?ill 0').11IJ:l 1:JtJIJ I1Nl 1'::illJlJ:1
,:IT ~1tJ ),11 illlJ11illIJ:lill :lJlillN1:l 01'~:l 11NTI:l1'1J,J .(lmJ Nl:1 lmN illln:1 ).11'I;-)IJ 07j]nJ 17.J17:J)..JlillU11?

11NU11 1ill~ O'illlJ11illlJ;-)Il7.J'lJJ17 :1Tillfj11illfj ?ill 'l:l'T:l 1;'07.) 11NO'DJ ,0').11fj:1 1907.J11'::il7.JIJ:l1IJ1Y? ~tJ'1J,J
.~1tJ:l

::1'::ipJ'9,J illfj11ill:17 111'Jm1tJn:l 11nlill;-) I1fj?ill:1 l11::il;
TreeNode* getMovieNode(int movietlode, TreeNode* dataTree)

l:J (p7:J) 1lj?1lj?7 1"J.~1J :11'm7.J1 (movieCode) ~1tJ ?TJJ"p, 111N:l ?ill j],'IJ:1 fyl; j]'.J::iIJ I1?,JPIJ IT :l'~PJ19
.movieCode Nl:1 1l;ill "P:1lJJ ~10:1 'J,m 1J'~~7.JJ
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~ .1ll11JT1Y~'J'1ll lJ ,1J'Jm07:)T1mmp7:):l 1l11llYJ 10n:l 1l~ 17:)'?1ll:l

.~
void updateVotes(char *voteFlle, Node* dataTree){

FILE *Data=NULL;
if(???? 1 ????) {

printf("Could not open votes file: %s\n",voteFile);
return;

}
else{

tr~()Node* dataNode;
vote v;
ListNode * list; »::

float newkaiting= y;-- ->
\ while(???? 2 ????) { II .vote :lJJ7JJ W17J'W lWlJ :Tl.J1

. ListNode *user=(ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
user->userld=v.userID;
dataNode=???? 3 ????;
if(???? 4 ????) {

'list=???? 5 ????;
while(list->next!=NULL && list->userId!=v.userID){

~??? 6 ????

--- --

}

}
if(dataNode ->data.usersList==NULL II???? 7 ????){

newRaiting=« dataNode->data.numOfV oters *
dataN ode->data. meanRai ting)

+v.Raiting)/(nodeData->data.numOfV oters + 1);
nodeData->data.meanRaiting=new Raiting;
nodeData->data.llumOfV oters++;
???? 8 ????
???? 9 ????

}
else

»rn 10 -rrn
}

}
fclose(Data);

}
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void what(char* str1, char* str2, char* str3, char* str4){
if(!*strl && !*str2 && !*str3){

*str4='\0';
return;

}
if((!*str2 && !*str3)11

(*:strl && ((*str2 && *str3 && *strl <=*str2 && *str1 <=*str3)11
(*str2 && !*str3 && *strl <=*str2)11 '
(! *str2 && *str3 && *strl <=* str3»»){

*str4=* str 1.,
what( str 1+ 1,str2,str3 ,str4+ 1);

}
else if((! *strl && !*str3)11

(*str2 && ((*str1 && *str3 && *str2<=*strl && *str2<=*str3)11
(*strl && !*str3 && *str2<=*str1)11
(!*str1 && *str3 && *str2<=*str3»»){

*str4=* strz:,
what(str 1,str2+ 1,str3,str4+ 1);

}
else{

*str-l=" str3',
what( strl ,str2,str3+ 1,str4+ 1);

}
}

void mainO{
char strl[10J="aabcsz";
char str2[10]="abbcd";
char str3[10]="adeffgx";
char str4[256];
what(strl,str2,str3,str4);
puts( str4);

}
iwhat il'~p)l:Jil 7\u rrronn ilY.l (tn"np3 10) - N

m')JUlil 7\u D7~il ilY.l (j'WTlP3 10) - ~
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NJill1'NJ ,,)JilNY.)~n)1)'1)' 'Jl)JY.)~ I)PI)P )JJ 11)Jil )::1, 'IN)']. ,,)Jru-n (heap) ilD'l)J .1
ilD'l)J ))'N'O ,,)J)].P) 9 11)JilO)J')Ny')'OP 7 11)Jil b)J I)Plip) '')'tm ONIN ,J"Ppm ilY.)'l)J))'il

.rppm

typedef struct tree_node{
int val;
struct tree_node* left;
struct tree_node* right;

} TreeNode;

,7");' ruaon !)II)JlNiJlDil ',N)']. ,,)Jnxipnn ijHeap(TreeNode * root} j')'J.'tJ"j:" i1'~P))!) )J.j')J
.j'),nN O-iJl'pm ilD")J i)'il ")Jil) ill'D]' 1il,"mm
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 ) נקודות20( 1שאלה 
 

 :נתונה התוכנית הבאה
 
int max(int a,int b) 
{ 

          if (a>b)   
      return a; 

   else  
      return b; 

} 
 
int what1 (char w[],int start, int end) 
{ 

   if (start==end) return 1; 
   if (start>end) return 1;   

   if (w[start]!=w[end]) return 0;  
   return what1(w,start+1,end‐1);  

} 
 
int what2(char w[],int start, int end) 
{ 

   if (what1(w,start,end))   
      return (end‐start)+1;     

  return (max(what2(w,start+1,end),what2(w,start,end‐1))); 
} 

 
void main()  
{ 
  char w[256]=”1134#435611”; 
  printf("%d",what2(w,0,strlen(w)‐1));  
} 

 
 
  

 ? what1  מה תפקידה של הפונקציה )'  נק10(      סעיף א
  

 ? what2  מה תפקידה של הפונקציה )'  נק6(      סעיף ב
  

  ?התוכנית  מה יהיה הפלט של )'  נק4(      סעיף ג
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  ) נקודות20( 2שאלה 
  

 הינו עץ בינארי אשר הפרש הגבהים של תתי-העצים הבנים של כל צומת הוא לכל –עץ בינארי מאוזן  :הגדרה
 היותר אחד. תכונה זו חשובה,היא מבטיחה חיפוש יעיל בעץ.

  

כתבו את המימוש לפונקציה הבאה 

 

 

 

 

 

 דוגמא לעץ לא מאוזן דוגמא לעץ מאוזן

  int isBalanced(Node *root) 

. 0 אמ"מ העץ אשר את שורשו היא קיבלה הינו עץ מאוזן אחרת היא מחזירה 1אשר מחזירה 

הערות: 
אין להשתמש בלולאות.  

(אך גם בהן אסור להשתמש בלולאות).  יתן לכתוב פונקציות עזר כרצונכם

 

 

נ
  

 
 ) נקודות20( 3שאלה 

 
נתונים שני המבנים הבאים: 

typedef  Struct TwoLists{ 

 Node* orderdList; 

 Node* restList;   

} TwoLists;

typedef Struct  Node { 

 int val; 

 Node* next; 

} Node; 

כתבו את הפונקציה הבאה: 
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TwoLists*  SplitList(Node* head )

אשר מקבלת מצביע לראש הרשימה ומבצעת חלוקה של הרשימה לשתי רשימות בצורה הבאה:

אם האיבר העוקב לאיבר הנוכחי קטן מהאיבר הנוכחי,  נסיר איבר זה מהרשימה המקורית ונכנסו לרשימה חדשה,
אחרת הוא יישאר ברשימה המקורית. (האיבר הראשון תמיד יישאר ברשימה המקורית)

 יצביעorderdList אשר המצביע  TwoListsבסוף המעבר על כל איברי הרשימה הפונקציה תחזיר מבנה מסוג  
  יצביע לראש הרשימה החדשה. restListלראש הרשימה המקורית והמצביע 

דוגמא: 

עבור הקלט הבא: 

2  1  4 6 4 8 
head 

  
  
  
  
  

 :הפונקציה תחזיר את המצביע למבנה הבא
 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  ).malloc( אין להשתמש בהקצאות זיכרון דינאמיות   :הערה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2 4 6 8

1 4

 
orderdList 

restList 

TwoLists 
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  ) נקודות20( 4שאלה 
  

. התכנית הבאה קולטת לתוך מחרוזת שורה של מספרים עם רווח אחד או יותר בין מספר למספר
  .המספרים חיובים ומורכבים מספרה אחת או יותר

  : התכנית משנה את המחרוזת למחרוזת מורכבת מאותם מספרים אחרי השינוי הבא
  ....4444 מוחלפת ב 4הספרה , 333 מוחלפת ב 3הספרה , 22 מוחלפת ב 2הספרה 
  .  אינה מופיעה0הספרה 

  .בין מספר למספר מופיע תו כוחבית
  

  :השלימו את הקטעים החסרים כך שהתכנית לדוגמה עבור הקלט
     

         131  203  304     
  :תדפיס

13331*22333*3334444                                                                                                               
  
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
char * updStr(char *); 
void main() 
{ 
 char *string=(char*)malloc(100);  
 gets(string);   //     131   203  504    
 string = updStr(string); 
 puts(string);   //13331*22333*555554444                                                                                                   
} 
char * updStr(char *str) 
{ 
 char *temp; 
 int i=0, j=0, k=0; 
  
 temp = ( loc(strlen(str)*9+1);  char*)mal
 while(  ?? 1 ??  ) 
 { 
  while(str[i] && ?? 2 ??) 
   i++; 
  while(str[i]&& ?? 3 ?? ) 
  { 
   for(j= ?? 4 ??;j++) 0; 
    ?? 5 ?? = str[i]; 
   i++; 
  } 
  ?? 6 ?? ='*'; 
 } 
 temp[?? 7 ??]='\0'; 
 ?? 8 ?? ; 
 return temp;  
} 
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 ) נקודות20( 5שאלה 
  

  :כמפורט להלן, מבצעת טיסות לשני יעדים" טיסה מהירה"חברת התעופה 
  ) 1מסלול מספר (אמסטרדם     –שבע -באר
  )2מסלול מספר (ברצלונה         - שבע-באר

  .עבור כל מסלול טיסה קיים קובץ של רשימת הטיסות החודשית.  טייסים9בחברה מועסקים 
  

  :כל שורה בקובץ כזה מכילה את הפרטים הבאים
  9- ל1 ספרה אחת בין -קוד טייס                  
   תווים20 -שם הטייס                

   ספרות9 -ז                    .מס ת
  ddhhmm ספרות 6 -זמן תחילת המראה    
   ספרה אחת-מספר שעות טיסה     

  
 הדקה לדוגמה mm,  השעהhh,  הוא היום בחודשdd ובו ddhhmm ספרות בצורה 6י "הזמן מוגדר ע

  .22:15 לחודש שעה 19- מגדיר את ה192215
  
  

  .בסדר עולה קובצי טיסות ממויינים לפי זמן תחילת המראה
  

  void quickFlight(FILE* list1,FILE* list2, int code, char* filename)כתוב פונקציה       
 קוד של code , 2'  מס- ו1' צי רשימת הטיסות של מסלולי הטיסה מסשמקבלת שני מצבעים לקוב

  .filenameומחרוזת ) 9- ל1בין ספרה (טייס מסוים 
  .  של סידור עבודה חודשי של אותו טייסfilenameהפונקציה ויוצרת קובץ חדש בשם 

  
  

  :הקובץ החדש מכיל בשורה ראשונה
   תווים20  – שם הטייס           

   ספרות 9  –  ייס   הט. ז.ת. מס
  

  :בהמשך כל שורה מכילה את הפרטים הבאים
  )2 או 1(  ספרה –               מספר מסלול 

  )ddhhmmלפי המבנה ( ספרות 6  –              זמן תחילת המראה
    ספרה אחת–          טיסה      מספר שעות

  
  .הקובץ ממוין לפי זמן תחילת המראה בסדר עולה

  
  

   :הגבלה
  .  אין לסרוק קובץ יותר מפעם אחת •
 ...)קובץ עזר, רשימה משורשרת, מערך(אין להעתיק קובץ למבנה נתונים אחר  •
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 )' נק (20  1שאלה 

  
  

  

  

  

 :  what(int arr[ ], int n, int s1,int s2) נתונה תוכנית אשר משתמשת בפונקציה 
  

void main() 

{ 

 int arr1[ ] = {2,2,1,3,6}; 

 int arr2[ ] = {1,2,5,4,3}; 

 printf ("%d\n", what(arr1,5,0,0,0); 

 printf("%d\n", what(arr2,5,0,0,0); 

} 

 

 

 

int what(int arr[],int n, int S1, int S2, int i) 

{ 

 if (i == n)  

     if (S1 == S2)       

                        return 1; 

               else 

                        return 0;  

         

 return what(arr,n,S1-arr[i],S2,i+1) || what(arr,n,S1,S2-arr[i],i+1); 

} 

 

 

 

 

 

  ? מה הפלט של התוכניתנק' )     10(  סעיף א'

  

  

  ? whatמה המטרה של פונקציה נק' )    10(   סעיף ב'
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 )' נק (20  2שאלה 
  

  

  

  

  כתבו פונקציה בשם:

void   reverseSentence(char *str); 

 

 

 

 

  המורכב ממילים המופרדות ע"י רווח.משפט  המכילהאשר מקבלת מחרוזת 

  במשפט.המלים על הפונקציה להחליף את הסדר של 

  כלומר המילה הראשונה תהיה האחרונה, המילה השניה תהיה הלפני אחרונה ... המילה האחרונה תהיה 

  הראשונה.

  המשפט בתחילת ן רווחים יואלמילה  הליבין מ יחידרווח  :פונקציה מקבלת משפט תקיןהמותר  להניח ש

  .או בסופו

  .להדפיס בתוך הפונקציה ואסור  עצמו  str - ב למעטאסור להשתמש במערך 

  

 

  

  

  לדוגמה:

str = "hello  wonderful world" 

  

  אחרי שימוש בפונקציה:

str = "world wonderful hello" 
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  )נקודות (20    3אלהש

  

מקבלת כארגומנטים את העוגנים  void updList(item* list1, item* list2, int num)הפונקציה 
  מספר שלם. num - של שתי רשימות משורשרות, ו

ברשימה  numאת הערך  valueכל מבנה שמכיל בשדה הפונקציה מחליפה  list1עבור הרשימה של 
  .list2המוגדרת ע"י 
  דוגמה, עבור:

  

list1 � 1 � 4 � 5 � 4 � 2 � NULL 

list2 � 7 � 8 � 6 � NULL 

num = 4      

 

  נקבל את הרשימה:

list1 � 1 � 7 � 8 � 6 � 5 � 7 � 8 � 6 � 2 � NULL  

  

  השלימו את הקטעים החסרים. 
typedef struct item item; 

struct item{ 

 int value; 

 item *next; 

}; 

 

void updList(item* list1, item* list2, int num) 

{ 

 item *temp ,*temp2; 

 if(!list1 || !list2) return; 

 while(   ??1 ?? ) 

     { 

  if( ?? 2  ??  == num){ 

     ?? 3  ??  = list2 ->value; 

   temp2 = list1 ->next; 

   for(temp= list2->next; temp; temp = temp ->next) 

               { 

    list1 ->next =  ??4 ??  ; 

    list1 = list1 -> next; 

    list1 -> value =  ??5 ??  ; 

   } 

   list1 -> next =  ??6 ?? ; 

  } 

   ??7 ??  ; 

 } 

} 
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 )' נק (20  4שאלה 
 
 
 

  כתבו פונקציה בשם:

  

  

int   isMirror(TreeNode  *root1,  TreeNode  *root2) 
 

 

 

  .root1הוא תמונת מראה של העץ  root2עצים בינאריים ובודקת האם עץ  2אשר מקבלת 

  .0, אחרת 1הפונקצייה מחזירה אם כן פונקציה 

  אסור להשתמש בפונקציות נוספות ובמשתנים נוספים.

  

 

 .1לדוגמה, עבור העצים הבאים פונקציה מחזירה 

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ניתן להשתמש במבנה זה: 
 

 
 
 
 
 
 

 

typedef struct tree_node{ 
 int val; 
 struct tree_node* left; 
     struct tree_node* right; 
} TreeNode;  
 

A 

B C 

D 

root2 

B 

D 

C 

A 

root1 
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  נקודות) 20( 5שאלה 
  
  
  

  "Cמגישים למרצה את נתוני העבודות בקורס "מבוא לתכנות בשפת  לקראת המבחן המתרגלים
  נתונים מאוחסנים בשני קבצים: 

  
  הקובץ הראשון מכיל את הציונים של שלושת העבודות שהוגשו בקורס.

  עבור כל סטודנט כל שורה בקובץ מכילה את הנתונים הבאים:
  
  תווים) 20שם הסטודנט  (עד  -
  תווים) 9מספר ת.ז.  ( -
  1 עבודת הגשהציונו של הסטודנט ב -
  2 עבודת הגשהציונו של הסטודנט ב -
  3 עבודת הגשהנו של הסטודנט בציו -
  
  

  קבל.הת רעור שהגיש הסטודנטשעהקובץ השני מכיל ציונים מעודכנים לאחר 
  כל שורה בקובץ מכילה את הנתונים הבאים:

  
  תווים) 20שם הסטודנט  (עד  -
  תווים) 9מספר ת.ז.  ( -
  )3או  2, 1יש לשנות ציון ( בה עבודת ההגשהמספר  -
  הציון החדש -
  

  לפי מספר ת.ז. בסדר עולה. ממויניםשני הקבצים 
  

  פונקציה כתוב 
void workAppeals(File *grades, File *irurim, char *filename) 

 

  .filenameומחרוזת  שמקבלת שני מצביעים לקבצים הנ"ל
  

בץ הראשון אבל עם ציונים קוציונים מהאת כל ה  filename ששמוהפונקציה מעתיקה לקובץ החדש 
  של הקובץ השני. בהתאם לתוצאות הערעורים מעודכנים

  מבנה הקובץ החדש זהה למבנה הקובץ הראשון.
  

  הקובץ החדש ממוין לפי מספר ת.ז של הסטודנט בסדר עולה.
  
 
  
  

  יותר מפעם אחת.   ץבואין לקרוא ק :הגבלה
  אין להעתיק קובץ למבנה נתונים אחר (מערך, רשימה משורשרת, עץ...)    
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 נקודות) 20(1שאלה 
  

  

  1הפלט של התוכנית הוא  נק' ) 10( סעיף א
  

                                                         0 .  
  

  שווים, חלקים שסכומם 2 –אם אפשר לחלק מערך ל  1מחזירה whatהפונקציה   נק' ) 10( סעיף ב
 .0אחרת היא מחזירה 

  
  
  
  

  נקודות) 20(2שאלה 
  
  

void swap(char* str,inti,int j){ 
char temp = str[i]; 
str[i] = str[j]; 
str[j] = temp; 

} 
 
 
 
voidreverseSentence(char* str){ 

inti,j,k,l; 
for(i=0, j=strlen(str)-1; i<j; i++,j--) 

swap(str,i,j); 
for(i=0; str[i];){ 

  if(i) i++;  
for(k=i+1; str[k]!=' ' &&str[k]; k++); 
for(j=i, l=k-1; j<l; j++, l--) 

swap(str,j,l); 
i=k; 

         } 
} 
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  נקודות) 20(5שאלה 

  
  

void  workAppeals(FILE *grades, FILE *irurim, char * filename) 
{ 

 
 char name[21], id_gr[10], id_ir[10]; 

 int gr1, gr2, gr3, gr_new, work_num; 
intflag1,flag2;  
FILE* fp;// otput file pointer 

 
 if(!(fp=fopen(filename,"w"))) 

{ 
  puts(" Error, can't open output file! "); 
  exit(1); 
  } 

   

   flag1=fscanf(irurim, "%20[^$]%9s%1d%3d%*c", name, id_ir, 
            &work_num, &gr_new);  

   flag2=fscanf(grades, "%20[^$]%9s%3d%3d%3d%*c", name, id_gr, &gr1,  
&gr2, &gr3); 
while ( flag2 == 5)   
 { 
while (!strcmp(id_gr, id_ir&&flag1)) 
 { 

   if (work_num == 1) gr1 = gr_new;  
   if (work_num == 2) gr2 = gr_new;  
   if (work_num == 3) gr3 = gr_new;  

   
          flag1 = fscanf(irurim, "%20[^$]%9s%1d%3d%*c", name, id_ir, 
&work_num, &gr_new) 

  } 
  fprintf(fp, "%20s%9s%3d%3d%3d\n", name, id_gr, gr1, 

gr2, gr3); 
 flag2=fscanf(grades, "%20[^$]%9s%3d%3d%3d%*c", name, id_gr, &gr1,&gr2, 
&gr3); 
  
} 
if(fclose(fp) == EOF ) 
    { 
puts(“error closing file”); 
exit(1);  
    } 
} 
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       אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שאלות   5במבחן זה. 
 100המאפשרות לצבור שאלות בלבד,  לבחור בארבעעליך 

 .נקודות
 

  במחברת התשובות בלבדרשמו תשובותיכם. 
 

 .מותר להגדיר פעולות עזר בכל השאלות, אלא אם נאמר אחרת 
 

 .)כתבו קוד קריא והקפידו על אינדנטציה והערות )אפשר בעברית 

 

 ב ה צ ל ח ה !

 

 

 

 

 08.02.2015 בחן:מתאריך ה 

 שקולניק  אלכסנדר מר  : רצההמ םש

 

 

 JAVAבשפת   לתכנותמבוא מבחן ב:        

                  
 202.1.9031         מס' הקורס :   

                             הנדסת תעשיה וניהול :  מיועד לתלמידי 

    'אמועד             א'סמ'      ד"עשנה  תש

                          שעות 3ינה :       חמשך הב

     דף פוליו אחד לא מודפסחומר עזר :    

     ולא מצולם.  אין להשתמש במחשבון.  

 

83

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

 

 ('נק 25) 1שאלה 

 נתונות שתי הפונקציות הבאות:

 

public static boolean  what1(int arr[ ], int start, int end) 
{ 
     int i, j; 
     for (i = start, j = end; i < j; i++, j--) 
            if ( arr[i] != arr[j] ) 
                            return false; 
     return true; 
} // what1 
 
public static void what2(int arr[ ], int N) 
{ 
     int max = 1, indx = 0, i, j; 
     for(i = 0; i < N-max; i++) 
            for(j = N-1; j >= i+max; j--) 
                        if (what1(arr, i, j)) 
                        { 

   indx = i; 
    max = j - i+1; 
                         break; 
                        } // if 
    for (i = 0; i < max; i++) 
          System.out.print(arr[indx+i]); 
} // what2 

 

 

public static void main(String[ ] args)  

 { 

int arr[ ] = { 1,2,1,2,3,3,4,3,3,4 }; 

what2(arr, 10); 
} // main 

 
 
 
 

 נק' ( 10) ?     א. מהו הפלט של התכנית הנ"ל 
 נק' what1  (  ?7  )ב. מה יעודה של הפעולה 

 נק' what2  (  ?8 )מה יעודה של הפעולה  ג. 
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 נק' ( 25)  2שאלה 

  public static boolean  isExist(int  num, int x )נק' ( כתוב פעולה   10) א. 

 מוכלתx . הפעלה בודקת אם ספרה xוספרה  numשמקבלת כפרמטרים מספר שלם    

 .  numמספרב    

 

  public static int[ ] testArray(int  [ ][ ] arr, int digit )כתוב פעולה נק' (  15)  .ב

 ספרה אחת.  digit  -מימדי ריבועי של מספרים שלמים ו-מערך דו arrשמקבלת    

 . digit  שמכילים את הספרה arrשל כל המספרים של   מימדי-הפעולה מחזירה מערך חד   

 ללא איברים מיותרים. להיות בגודל המתאים  גודל המערך המוחזר חייב    

 של סעיף א' )אפילו אם לא כתבתם(   isExistלהשתמש בפעולה  חובה   

 

 נק' ( 25)  3שאלה 

 : נתונה התכנית הבאה

 
public static int  what3(int  n) 

{ 

    int   i = 2 * n, ret = 0; 

  if (n == 0) 

 ret = 1; 

  if (n >= 1) 
 while (i > 0)  { 

        i -= 2; 

     ret += what3(n - 1); 

              } 

    return ret; 

} // what3 

 

public static void main(String[ ] args) 

{ 

          System.out.println( what3(5)); 

} // main  

 

 

 

  ( מעקב חובה) מהו הפלט של התכנית הנ"ל ?נק' (  15א. )

   ? 3whatמה יעודה של הפעולה נק' (  10ב. )
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 (' נק  52) 4שאלה 

 

 

 נתונה הפעולה הבאה:

 

public  static  List<Integer>   test4(List<Integer>  lst) 

 

 רשימה - התתומחזירה את   lstרשימה של מספרים שלמיםכפרמטר הפעולה מקבלת 

רשימות  –במקרה ויש מספר תת הרציפה הארוכה ביותר המסודרת בסדר עולה ממש. 

 בגודל המקסימלי, החזירו את הראשונה.

 

 דוגמאות:

 

  :עבור הרשימהlst = 3, 1, 2, 3, 2, - 7, 0, 7, 17 הזימון ,test4(lst)  התתיחזיר את-

 [ 17 ,7 ,0 ,7 - ]:  4  רשימה בערך

 ומסתיימת   -7 רשימה המתחילה ב  -רשימה העולה הארוכה ביותר, היא התת - התת

 איברים.  4, ויש בה 17ב 

 

   :עבור הרשימהlst = 30, 7, 5, 0, - 7, - 34 הזימון ,test4(lst)  יחזיר את 

 [ 30 ]:  לפחות 2רשימה עולה שאורכה  -, מכיוון שלא קיימת תת1רך אורשימה ב - התת

 

  :עבור הרשימהlst = - 9, 0, 5, 9, 19, 28 הזימון ,test4(lst) תתיחזיר את ה- 

  [ 28 ,19 ,9 ,5 ,0 ,9 - ]:   6 רךאורשימה ב

 איברים.   6רשימה העולה הארוכה ביותר היא כל הרשימה, ויש בה   - התת

 

 

  . ??  n  ?? -המסומנים ב את הקטעים החסרים בדפי התשובותהשלימו 
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public static List<Integer>  test4(List <Integer>   lst)  
 {  
        Node<Integer> pos = lst.getFirst();              
        int x =  ??1 ??  
        int len = 1; 
        int maxLen = 0; 
        Node<Integer> posStart = pos; 
        Node<Integer> posStop =  ??2 ??  
        Node<Integer> posStartMax = pos; 
        Node<Integer> posStopMax = pos; 
        pos = pos.getNext(); 
        while (pos != null)  { 
            int y = pos.getData(); 
            if (y >= x)  { 
                 ??3 ??  
                posStop = pos; 
            } // if 
            else             
                if  ??4 ??   { 
                    maxLen = len; 
                    len = 1; 
                    posStartMax = posStart; 
                    posStart = pos; 
                     ??5 ??  
                } // if           
            x = y; 
             ??6 ??  
        } // while 
        if (len > maxLen)  {         
            maxLen = len; 
            posStartMax = posStart; 
             ??7 ??  
        } //if 
        List<Integer>   sortedList = new  List<Integer>(); 
        Node<Integer> p = sortedList.getFirst(); 
        while (  ??8 ?? )  {        
            p = sortedList.insert(p,  ??9 ?? );  
            posStartMax = posStartMax.getNext();             
        } //while 
         ??10 ??  
} // test4 
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 נק' ( 25)  5שאלה 
 

 

 

 

 : Book לפניך מחלקה  

 , מספר העמודים(writerשם הסופר ) : הבאותתכונות הבמחלקה מוגדר ע"י  ספרכל 

(pages)  ומחיר  (price). 

 

 

 

public  class  Book 

{ 

 private double  price; 

           private int  pages;  

           private String  writer; 

} // Book 

 

   

 

 

 public  static  Book[ ]  nameWriterSort(List<Book>  books)כתוב פעולה  

בו ספריו של  מערךומחזירה  Swift –ו  Kiplingרשימת ספרים של המחברים מקבלת ה

Kipling  יופיעו לפני ספריו שלSwift כלומר בתחילת המערך יופיעו כל ספריו של .Kipling 

בסדר בו הם  Swiftבסדר בו הם הופיעו ברשימה המקורית ולאחר מכן יופיעו כל ספריו של 

 הופיעו ברשימה המקורית.

 

  

 וגם בפעולות   Node, String, Listשל מחלקות  בכול הפעולותאפשר להשתמש  הערה:

 ( בלי לממש אותן. GET -ו   SET)פעולה בונה, פעולות   Book   של מחלקה          
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 ('נק 25) 1שאלה 

 

 3 4 3 3 3נק' (       10א. ) 

בין שני האינדקסים הוא  מערךאם חלק ה trueומחזירה   what1פעולה נק' (  8 ב. )
 .falseאחרת מוחזר , פלינדרום

 
 , מוצאת את הקטע הארוך ביותר הסימטריווגודל מערךמקבלת   what2נק' ( פעולה  7ג. ) 

 פלינדרום מקסימלי( ומדפיסה אותו.) מערךב               
 
 

 ('נק 25) 2שאלה  

private static boolean isExist(int i, int digit) { 

 do { 

  int lsd = i % 10; 

  i /= 10; 

  if (lsd == digit) 

   return true; 

 } while (i != 0); 

 return false; 

} 

 

private static int[] trim(int[] a, int size) { 

 int[] ret = new int[size]; 

 for (int i = 0; i < size; i++) { 

  ret[i] = a[i]; 

 } 

 return ret; 
} 

public static int[] testArray(int[][] arr, int digit) { 

 if (arr == null || arr.length == 0 || 

 arr[0] == null || arr[0].length == 0) 

  return null; 

 int nextIndex = 0; 

 int[] ret = new int[arr.length * arr[0].length]; 

 for (int i = 0; i < arr.length; i++) { 

  for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) { 

   if (isExist(arr[i][j], digit)) { 

    ret[nextIndex] = arr[i][j]; 

    nextIndex++; 

   } 

  } 

 } 

 return trim(ret, nextIndex); 

} 
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 נק' ( 25)  3שאלה 

 120נק' (   15א. ) 

  . n  ( n! )מספר שלם מחשבת ומחזירה עצרת של  what3הפונקציה  נק' (  10ב. ) 

 

 נק' ( 25)  4שאלה 

??  1  ??   - >  pos.getData();……………….………..(   'נק 2 ) 

 

??  2 ??    - >  pos;………………………………….…(  '2 נק ) 

 

??  3  ??   - >  len++;………………………….………(  'נק 3 ) 

   

??  4  ??   - >  (len > maxLen) ………………….……(   'נק 2 ) 

 

??  5  ??   - >  posStopMax = pos;……………..……( '3 נק ) 

 

??  6  ??   - >  pos = pos.getNext();…………………( '2 נק ) 

    

??  7  ??   - >  posStopMax = pos;……………..……( '3 נק ) 

 

??  8  ??   - >  posStartMax != posStopMax……..…( '3  נק ) 

 

??  9  ??   - >  posStartMax.getData()…………….…(   'נק 3 ) 

   

??  10 ??  - >  return sortedList;………………………(  'נק 2 ) 
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 נק' ( 25)  5שאלה 

 

public  static  Book[ ]  nameWriterSort(List<Book>  books) 
{ 
     int numK = 0; // number of Kipling's books 
     int numS = 0; // number of Swift's books 
     for( Node<Book> curr = books.getFirst(); curr != null; 
                                                                              curr =  curr.getNext()) 
     {  
 if(curr.getData().getWriter().compareTo("Kipling") = = 0) 
                                                                                   numK++; 
           if(curr.getData().getWriter().compareTo("Swift") = = 0) 
                                                                                             numS++;  
     } // for 
     Book [ ] arr = new  Book [numK + numS]; // output array 
     int  indK = 0; // Kipling's books  array index 
     int  indS = numS - 1; // Swift's books array index 
     Node<Book> temp = books.getFirst(); 
     while(temp != null) 
 if(temp.getData().getWriter().compareTo("Kipling") = = 0) 
                                                           arr[indK++] = temp.getData(); 
 else 
                                                           arr[indS++] = temp.getData(); 
     return arr;  
} // nameWriterSort 
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Scanned by CamScanner
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maagar
Text Box
ציון: 97



Scanned by CamScanner
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Scanned by CamScanner
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Scanned by CamScanner
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Scanned by CamScanner
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אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שאלות 5במבחן זה   . 
 100המאפשרות לצבור ,  שאלות בלבדלבחור בארבעעליך 

 .נקודות
  במחברת התשובות בלבדרשמו תשובותיכם. 

 

 אלא אם נאמר אחרת, מותר להגדיר פעולות עזר בכל השאלות. 
 

  (אפשר בעברית)כתבו קוד קריא והקפידו על אינדנטציה והערות. 

 

! ב ה צ ל ח ה 

 

 

 

 

 

 30.07.2015:בחןמתאריך ה 

  שקולניק אלכסנדר מר : רצה המםש

 

 

 JAVAמבוא לתכנותבשפת :        מבחן ב

 
 202.1.9031:   הקורס ' מס

  הנדסת תעשיה וניהול:  מיועד לתלמידי 

 'במועד    'ב'  סמ ה"עשנה  תש

  שעות3:       ינה חמשך הב

 דף פוליו אחד לא מודפס:    חומר עזר 

. אין להשתמש במחשבון.   ולא מצולם 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



( ' נק25 )1שאלה 
 

 :נתונה התכנית הבאה

public static intwhat1(int a1,int a2 , int [] a3) 
{ 

if(a2 == a1) 
  return a1; 

int i = what1(a1, a2-1,a3); 
if(a3[i]> a3[a2]) 

  return i; 
return a2; 

} // what1 
 
public static void what2(int [] b,ints) 
{ 

if(s > 0) 
{ 

int m = what1( 0, s-1,b); 
int n = b[s-1]; 
b[s-1] = b[m]; 
b[m] = n; 
what2(b, s-1); 

} // if 
} // what2 

public static void main(String[ ] args) 
{ 

int [] arr={5, 3, 0, - 3, - 5,7 }; 
what2(arr,6); 
for(int i=0;i < arr.length; i++) 

  System.out.print(arr[i]); 
} // main 
 

  

 

 ?ל "מהו הפלט של התכנית הנ ('  נק10) .א
  ?1whatפעולה  מה יעודה של ה ('  נק8)  .ב
  ?2whatפעולה  מה יעודה של ה ('  נק7)  .ג
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( '  נק25 )2שאלה 
 

 רקורסיביתפעולהכתוב  ('  נק10 ).א
 

public static boolean checkWord(String str) 
 

 . לטיניות  רק מאותיות קטנותמורכבת אם המחרוזת בודקתאשר מקבלת מחרוזת ו
.  עזר נוספותפעולות אסור להשתמש בלולאות וב: הערה

 
 לא רקורסיביתכתוב פעולה  ('  נק15 ). ב
 

public static int chekSent( String sent ) 
 

 .אשר מקבלת מחרוזת שמהווה משפט מחשבת ומחזירה מספר מילים במשפט הזה
 אם במשפט קיימת לפחות מילה אחת שלא מורכבת רק מאותיות קטנות לטיניות הפעולה

 -.1מחזירה 
(. םאפילו אם לא כתבת)'  מסעיף אcheckWord חובה להשתמש בפעולה :הערה

 

 ('  נק25) 3שאלה 

: <List<Tהפעולה הבאה ממחלקהנתונה 

public void what3 (int  k)  מספר שלם כפרמטר אשר מקבלתk > 0 

public void what3 (int k) 
{ 

int n = 0; 
for (Node<T>curr = this.first;  curr != null;  curr = curr.getNext())  

  n++; 
if(n > 1) 

  {  
Node<T>curr = this.first; 
for (int i = 0; i< (n - (k + 1)); i++)  

   curr = curr.getNext(); 
   Node<T> temp = curr.getNext(); 

while (temp.getNext() != null) 
   temp = temp.getNext(); 

temp.setNext(this.first); 
this.first = curr.getNext(); 
curr.setNext(null); 

  } // if 
} // what3 

: lstנתונה הרשימה   ('  נק15 ). א

lst-> 10 -> - 12 -> 7 -> 14 -> - 15 -> 19 -> 20 -> 21 -> null 

   ?what3(3)  לאחר ביצוע הפעולה lst    מה תכיל הרשימה 

 ? 3whatמה יעודה של הפעולה  ('  נק10 ). ב
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 ('  נק25) 4שאלה 

 

  ומחזירה את מערך התווים של str מקבלת כפרמטר מחרוזת singleCharהפעולה 

 . במחרוזתפעם אחת בלבד שמופיעים רק strהמחרוזת 

 

מחזירה את המערך  strToArr  הפעולה "xbybdefdddffmt" עבור המחרוזת :דוגמא

 :הבא

t m e y x 
 

 ( ??n)??-  את הקטעים החסרים המסומנים בבדפי התשובותהשלימו 

 

public static char[ ]  singleChar (String str) 

{ 
Int i, j, k; // loop counters 
boolean flag; // help variable 
int len = str.length(); 
char[ ] helpArray = ( ?? 1 ?? );  // help array 
for(i = 0; i<len; i++) 
 helpArray[i] =  ( ?? 2 ?? ); 
for(i = 0; ( ?? 3 ?? ) ; i++) 
{ 
     for( j = i+1 , ( ?? 4 ?? ); j <len;  j++) 
  if(helpArray[ i ] == helpArray[ j ] ) 
 { 
   for(( ?? 5 ?? ); k <len -1; k++) 
    helpArray[ k ] = ( ?? 6 ?? ); 
   flag = true; 
   ( ?? 7 ?? ); 
 len--;  
       } // if 
 if(( ?? 8 ?? )) 
     { 
 for( k = i ;k <len - 1; k++) 
   helpArray[ k ] = helpArray[ k+1]; 
 i--;  
 ( ?? 9 ?? ) ; 
} // if 
     } // for 
char[ ] finArr = new char[len]; 
for(i = 0; i<len; i++) 
  finArr[ i ] = helpArray[ i ]; 
( ?? 10 ?? ); 
} // singleChar 
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 ('  נק25) 5שאלה 

 

 : Planeלפניך מחלקה  

 - ,מהירות–speed,  משקל- weightי  שלוש תכונות "מוגדרת ע Plane במחלקה מטוסכל 
manufacturer תכונה (שני טיפוסים ואחד מיצרן TypeP: )  

  Attack-מטוס תקיפה 

 Bomber-  מטוס מפציץ  

 

public class Plane 
{ 
 private double  weight; 

private int speed;  
private String manufacturer ; 
private String  TypeP; 

} // Plane 
 

 

 public  static  List<Plane>  typePlaneSort(Plane[ ] planes)כתוב פעולה  

כך מטוסים  של כל הרשימהומחזירה planes מטוסים  של מערךאשר מקבלת כפרמטר 

 ..Attack השני  הטיפוס,Bomber הראשון  טיפוסה. טיפוסים ברשימה לפי הים מסודרםשה

 . המקורימערך לשמור על הסדר שהיה במטוסיםלמעט סידור זה על כל ה

 .הפעלה מדפיסה את שם היצרן של המטוס בעל המהירות הגבוהה ביותר, כמו כן

 

 וגם בפעולות Node, String,Listמחלקות ה של בכל הפעולות אפשר להשתמש :הערה

. בלי לממש אותן ( GET-  ו  SETפעולות , פעולה בונה)Plane    מחלקהה          של 
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( '  נק25 )1שאלה 
 

  ('  נק10). א

- 5 - 30357 

 3a מחפשת את האיבר הגדול ביותר במערך what1הפעולה ('  נק8 ). ב
 .ומחזירה את האינדקס שלו ( a2-   וa1בין האינדקסים )   
 

.   ממיינת  את  המערך בסדר עולהwhat2פעולה ה ('  נק7. )ג

 

( '  נק25 )2שאלה 
 

 ( נק10) .א

public static boolean checkWord(String str){ 
   
 if (str.isEmpty()){ 
  return true; 
 } 
 if (str.charAt(0) >= 'a' && str.charAt(0) <= 'z'){ 
  return checkWord(str.substring(1)); 
 } 
 return false; 
 }  

 

 (' נק15) .ב

public static int checkSent(String sent){ 
   
 int nWords = 0; // word counter 
 int nextSpaceIndex, wordEndIndex; 
 sent = removeLeadingSpaces(sent); 
 while (sent.length() > 0){ 
  nextSpaceIndex = sent.indexOf(' '); //find the next space index 
  if (nextSpaceIndex == -1){   
   wordEndIndex = sent.length();  
  } 
  else{ 
   wordEndIndex = nextSpaceIndex; 
  } 
  if (!checkWord(sent.substring(0, wordEndIndex))){  
             // check that the next word contains letters from [a-z] 
    return -1; 
  } 
  else{  
   nWords++;  
  } 
  sent = removeLeadingSpaces(sent.substring(wordEndIndex)); 
  } 
 return nWords; 
} 
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// Auxiliary function: removes leading spaces  
public static String removeLeadingSpaces(String str){ 
 int i = 0; 
 while (i < str.length() && str.charAt(i) == ' '){ 
  i++; 
 } 
 return str.substring(i); 
} 

 
 
 

 ('  נק25 ) 3שאלה 

 

 ('  נק15 ). א

lst-> 19 -> 20 -> 21 -> 10 -> - 12 -> 7 -> 14 -> - 15 -> null 

 

 . מעבירה שלושה איברים מסוף הרשימה לתחילתהwhat3הפעולה         ('  נק10 ). ב
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 ('  נק25 ) 4שאלה 

 

1.    new  char[len];……………………..( 3נק '  ) 

2.    str.charAt(i );……………………….( ' נק2  ) 

3.    i<len – 1;…………………………..(  3נק  '  ) 

4.    flag = false;…………………………( 2נק  '  ) 

5.    k = j;…………………………………( 2נק  '  ) 

6.    helpArray[k + 1];…………………...( 3נק  '  ) 

7.    j--;……………………………………( 3נק  '  ) 

8.    flag…………………………………..( 2נק  '  ) 

9.    len--;…………………………………( 3נק  '  ) 

10.  returnfinArr;………………………..( 2נק  '  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 ('  נק25 ) 5שאלה 

public  staticList<Plane>typePlaneSort(Plane [ ]   planes) 
{ 
inti; // loop counter 

intmaxSpeed = 0; // max speed value 

         String maxSpeedMnf; // max speed manufacturer 

List<Plane>lst=new List<Plane>(); // output list 

         Node<Plane>pos = null; 

 for(i= 0; i<planes.length;i++ )   { 

 if(planes[i].getTypeP().compareTo("Attack") == 0) 

   pos =  lst.insert(pos, planes[i]); 

if(planes[i].getsSpeed() >maxSpeed  { 

maxSpeed = planes[i].getSpeed; 

maxSpeedMnf = planes[i].getManufacturer();  } 

}  // for 

for(i= 0; i<planes.length;i++ )   { 

  if(planes[i].getTypeP().compareTo("Bomber") == 0) 

   pos =  lst.insert(pos, planes[i]); 

if(planes[i].getsSpeed() >maxSpeed  { 

maxSpeed = planes[i].getSpeed; 

maxSpeedMnf = planes[i].getManufacturer();  } 

         } // for 

System.out.println("Manufacturer name is   " + maxSpeedMnf); 

returnlst; 

} // typePlaneSort 
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 (' 25) 1ל 

   : 

public static boolean what1(int [ ] a, int k ) 
{ 
 if( k >= 0 && k <a.length ) 
  return  what2(a,k,k+1); 
 return false; 
} // what1 
 
public static boolean what2(int [ ] b, int l, int m) 
{ 
 if ( l == b.length-1 ) 
   return true; 
 if( m == b.length) 
  return  what1(b,l+1); 
 if(b[l] == b[m]) 
  return false; 
 return  what2(b,l,m+1); 
} // what2 
 
public static void main(String[ ] args) 
{ 
    int [ ] array = { 4,3,2,3,4 }; 
    System.out.println(what1(array,0)); 
    System.out.println(what1(array,2)); 
} // main 

 
 

 "      .   ?(10) ' 
     .what1  (  ?15  ) ' 

 

 (' 25) 2ל 

 

 .(4  '  )   public static void  swap(int [ ] a, int x, int y) 

  a   int    x  ס y. 

         x  ס y . 
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( .6    ) '      

              public static int maxIndexFrom(int [ ] b, int from) 

  b  int  from       

  b  -from  .) ( 

  from       b. 

,   arr    

 int [ ] arr = { -6, 45, 8, -2, 19, 7, 14}; 

 System.out.println("maxIndexFrom(arr, 0): " + maxIndexFrom(arr , 0)); 

 System.out.println("maxIndexFrom(arr, 3): " + maxIndexFrom(arr , 3)); 

  :  

maxIndexFrom(arr, 0): 1  

maxIndexFrom(arr, 3): 4   

 

public static int kElement(int [ ] c , int k)  (.15    ) '  

   с  int    k     - k ל 
 c. 

   ,arr   '    

           System.out.println("The 3rd element in arr is:" + kElement(arr , 3)); 

System.out.println("The 5th element in arr is:" + kElement(arr , 5)); 

  : 

The 3rd element in arr is:14  

The 5th element in arr is:7 

 

   : ' '   swap    ח         
              maxIndexFrom    '      (.) 
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 (' 25) 3ל 

   : 

public static int what31(int arr[ ], int start, int end) 
{ 
    int i,j;   
    for (i = start, j = end; i<j; i++, j--) 
          if (arr[i] != arr[j]) 
                    return 0; 
    return 1; 
} // what31 
 
public static void what32(int arr[ ], int N) 
{ 
     int max = 1, indx = 0; 
     for(int i = 0; i < N - max; i++) 
        for(int j = N - 1; j >= i + max; j--) 
           if (what31(arr, i, j) == 1)  
           { 
     indx = i; 
     max = j – i + 1; 
     break; 
           } 
     for (int k = 0; k < max; k++) 
       System.out.print(arr[indx+k] + " "); 
     System.out.println();  
} // what32 
 
public static void main(String [ ] args) 
{ 
  int arr[ ]={1,4,-3,4,3,4,3,4,3,2}; 
  what32(arr, 10); 
} // main 

 
 "      .        ? (10) ' 

     .what31  ?   (5  ) ' 
 .     what32   ?  (10 ) ' 
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 (' 25) 4ל 

 

ית   י   ו

public static String remDuplications(String str) 

     str ,        ,
.       

  , ''       str  "aaabb####aa555" 

   "ab#a5". 

 :      . 

 

 

 (' 25) 5ל 

 

    Hotel : 

   Hotel    "   name : ס  ,  addr  -  
, rooms ס  (   ס  /פ  false/true). 

 

public class Hotel   { 

 private String name; 

 private String addr; 

           private boolean [ ] rooms; 

} // Hotel 

 

 ( .10  ) '  bestHotel    Hotel    other  

       Hotel     ש     .   
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( .15 ) '    

public  static  List<Hotel>  Test5( List<Hotel>  lsh, int num )   
 

     lsh        num  
          . 

 

1:        List, Node    

              Hotel    ,  (SET   - GET   )     . 

2 .      : 
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 ( 'נ 52 ) 1ל 
 

  : 

public static int  what1(int  num, int  x, int  y) 

{ 

    if( num == 0 && x == 0) 

                          return 0; 

    else 

       if(num == 0) 

       return  y/x; 

       else 

       return  what1( num/10, x+1, y+num%10 ); 

} // what1 

public static void main(String[ ] args)  

{ 

System.out.println(what1(2536,0,0)); 
} // main 

 

 .    what 1    ( מע ח)  (  '  01. ) 

 . (05  '  )    1what ? 

 (' נ 52 ) 2ל 
 

  רקורסיבית   
 

public  static  String  strMerge (String first, String second) 
 

     first  - second       
           . 

 
: 

 
strMerge ("ace", "bd")   strMerge   "abcde". 

 
strMerge ("abc", "bcd")   strMerge   "abbccd". 

 

 .     : ע
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 (' נ 25)  3ל 

   : 

public static List<Integer> Test3(List<Integer>  lst)   { 
          Node<Integer> pos=lst.getFirst(); 
 int x=pos.getData(); 
 int l=1,mL=0; 
 Node<Integer> posA = pos, posB = pos; 
 Node<Integer> posC = pos, posD = pos; 
 pos=pos.getNext(); 
 while(pos!=null) { 
  int y=pos.getData(); 
  if(y>=x) { 
   l++; 
   posB=pos; 
  } //if 
  else 
   if(l>mL) { 
    mL= l; 
    l=1; 
    posC=posA; 
    posA=pos; 
    posD=pos; 
   } //if 
  x = y; 
  pos=pos.getNext(); 
 } //while 
 if(l>mL) { 
  mL=l; 
  posC=posA; 
  posD=pos; 
 } //if 
 List<Integer> lst2 = new List<Integer>(); 
 Node<Integer> p = lst2.getFirst(); 
 while(posC!=posD) { 
  p=lst2.insert(p,posC.getData()); 
  posC=posC.getNext(); 
 } //while 
 return lst2; 
  } // Test3 

 

 ( .01 ' )      Test3   lst : 

lst -->  - 4 --> - 2 -->  0  --> - 2 --> 0 --> 2 --> 4 --> null 

 

 . (05  '  )      Test3 ? 
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 (' נ 52)  4ל 
 

 

ית  ( ' 10 . )  סי ו       isPrime( int num ) ל 
num >1 ,  true num     ,    false.  

 

ית  ( '  15. ) סי ו     largestPrimes(int num, int k) ל 
  num>1      k >=1 ,     k  

     - num . 

   - k      ס num  ,  
   . 

: 

 

 largestPrimes (8, 3) => 5.0 // (7+5+3)/3 = 5.0  

 largestPrimes(8, 1) => 7.0 // 7/1 = 7.0 

 largestPrimes)7, 3( => 3.3333… // )5+3+2(/3 = 3.33…  

largestPrimes(20, 5) => 13.4 // (19+17+13+11+7)/5 = 13.4    

 largestPrimes(12, 7) => 5.6 // (11+7+5+3+2)/5 = 5.6 

 

 

 '    isPrime   ח '  :1ע
 (     ) 
 

 .    :  2ע
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 (' נ 52)  5ל 

 
 

    CD Compact Disc : 

   CD   "    : Title ס , -   songList   
     21  ,price ס    . 

 

public class CD 

{ 

 private String  title; 

           public static final int  MAX = 20;  

           private String [ ] songList ; 

           private double price; 

} // CD 

   

נ  (  ' 5. ) ל         CD  פע
  . 

 

י ( '  5. ) נ מ ל   .CD (constructor  copy ) פע

 

( .05  ' )   

public static void Test5(List<CD>  lst, String songName) 

      lst     songName  
        songName  . 

 

    Node, String, List      '   : 1ע
     CD  (  , SET   - GET  )  . 

 .     : 2ע
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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