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  7פרק  – תבניות

   יה וצבירהימנ

  : הבאות האלגוריתמיותשתי הבעיותב בונןנת

מטר וגילם  1.40מותרת רק לילדים שגובהם עולה על " רכבת הרים"עליה על מתקן :  1בעיה 

 40ם המייצגים את הגובה והגיל של ערכי זוגות 40שהקלט שלו  כתבו אלגוריתם .8עולה על 

  .ילדים הרשאים לעלות למתקןהוא מספר הוהפלט שלו , ילדים

  

. מעוניין לדעת מהו מספר הכניסות לאתר ביממה" ישראלנד"ספרי -מנהל האתר הבית: 2בעיה 

והפלט שלו , 0המסתיימת בזקיף , סדרה של קודי משתמשיםכתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא 

  .הוא מספר הכניסות לאתר ביממה

  
יש למנות את מספר הילדים  1בבעיה . ערכים) ורלספ(למנות עלינו בשתי הבעיות האלגוריתמיות 

 .יש למנות את מספר הכניסות לאתר ביממה 2ובבעיה " רכבת הרים" למתקן הרשאים לעלות

בכל השימוש בתבנית זו נעשה . בפיתוח אלגוריתמים אחת התבניות השימושיות ביותר אה היימני

  . פעם שיש למנות כמות הופעות של ערך

  :הפותרים את שתי הבעיות שלעיל, באים היתמיםאלגור הבשנינתבונן 

1.  úà ìçúàcount á -0 1.  úà ìçúàcount á -0 

2.  òöá40 íéîòô:  2. á ùîúùî ãå÷ èåì÷-code  

2.1. á äáåâ èåì÷ -height á ìéâå-age   3. ãåò ìë code <> 0 òöá:   

2.2.  íà height > 1.4 íâå age > 8  3.1. ä úà ìãâcount á-1  

2.2.1. ä úà ìãâcount á -1  3.2. ùî ãå÷ èåì÷á ùîú-code   
3 .ìù åëøò úà èìôë âöä count 4 .ìù åëøò úà èìôë âöä count  

 גדל ערכו בגוף הלולאהו 0- מאותחל לפני הלולאה ל) count(ערכו של המונה  אלגוריתמיםי הנשב

) 40( מספר הפעמים שמבוצע גוף הלולאה ידוע מראש 1בעיה פתרון לשימו לב כי ב. 1-של המונה ב

סדרת נתוני הקלט ( מספר הפעמים שמבוצע גוף הלולאה אינו ידוע מראש 2עיה בפתרון לואילו ב

  ).0קליטת הזקיף סתיימת עם מ
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  :בשתי הבעיות האלגוריתמיות הבאות בונןנתעתה 

מספרים ממשיים והפלט שלו הוא סכום המספרים  15הוא כתבו אלגוריתם שהקלט שלו : 3בעיה 

  .החיוביים

  

כל המתחרים . ג" ק20 הואהמשקולת ההתחלתית משקלה של ת בתחרות הרמת משקולו: 4בעיה 

עם התקדמות התחרות נוספות עוד ועוד משקולות . בתחרות מסוגלים להרים משקולת זו

הנתון הראשון : זוגות נתוניםכתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא סדרה של . למשקולת ההתחלתית

 'y'והנתון השני הוא התו, תחרההרים מ שמשקל המשקולת אותה מוסיפים למשקל המצטברהוא 

 אם לא 'n' והתו ,ולת החדשהאם המתחרה הצליח להרים את המשקל המצטבר כולל המשק

של הפלט של האלגוריתם הוא המשקל המצטבר .  יופיע רק בזוג הנתונים האחרון'n'התו . הצליח

  .המתחרה הצליח להריםהמשקולות ש

  
צבור  יש ל3בבעיה . ערכים) לחשב סכום, וגמה זובד( צבורלשתי הבעיות האלגוריתמיות עלינו ב

בדומה , תבנית הצבירה. צבור את משקלי המשקולותובבעיה השנייה יש למספרים חיוביים 

בתבנית זו נעשה בכל השימוש . ביותר בפיתוח אלגוריתמיםשימושית הינה תבנית , הילתבנית מני

  .ידי מכפלה כום או עלידי ס למשל על, צורה כלשהיפעם שיש לצבור סדרת ערכים ב

  :הפותרים את שתי הבעיות שלעיל,  נתבונן בשני האלגוריתמים

1 . úà ìçúàsum á -0 1 . úà ìçúàsum á -20 

2. òöá 15 íéîòô:  2 . èåì÷ úìå÷ùî ì÷ùîá-weight  êùîä åúåá-

continuation  
2.1. èåì÷ á éùîî øôñî-num   3. ãåò ìë continuation <> ‘n’ òöá:   

2.2. íà num > 0   3.1. ì óñåä- sum  úàweight  

2.1.1. ì óñåä- sum  úànum 3.2. á úìå÷ùî ì÷ùî èåì÷-weight  åúå

 êùîäá-continuation 

3 .ìù åëøò úà èìôë âöä sum 4 .ìù åëøò úà èìôë âöä sum  

, נהולהבדיל ממו,  לערך תחילימאותחל לפני הלולאה) sum (צובר ערכו של האלגוריתמיםי הנשב

. 20-ב  ערכו מאותחל4בעיה פתרון לב ו0-ב ערכו מאותחל 3בעיה פתרון לב. 0בהכרח ערך זה אינו 

ערכו של שימו לב כי ייתכן ש( 1- השונה מ,צובר בערך כלשהו ערכו של המשתנהבגוף הלולאה 

  ). ערכים שליליים צבירת במקרה של, למשל, הצובר עלול לקטון במהלך הצבירה

ואחר כך נציג את יה ימנ נציג את מאפייני התבנית , ראשית.יני שתי התבניותנציג כעת את מאפי

אלגוריתם עבור ביצוע חוזר באורך הידוע התבניות נראה מעבור כל אחת  .בירהצמאפייני התבנית 

  . בתנאי וכן אלגוריתם לביצוע חוזר מראש
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  יה ינמ: שם התבנית

  condition יהימנ תנאי , קלטרכי העסדרת , limitאורך סדרת נתוני הקלט  :נקודת מוצא

 limitמתוך סדרת קלט שאורכה , condition תנאיאת ה המקיימים הקלט ה של ערכייינמ  :מטרה

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà count á-0  

2.  òöálimit íéîòô:  
2.1. á êøò èåì÷-element 

2.2. íà element úà íéé÷î condition  

2.2.1. ä úà ìãâcount á-1  

    :#C-יישום ב
count = 0; 

for (i = 1; i <= limit; i++) 

{ 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

if (condition) 

{ 

count++; 

} 

} 
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  יה ימנ :שם התבנית

  conditionToCount הימני  תנאי, ערכי הקלט, conditionToEndתנאי סיום  :נקודת מוצא

 משך ביצוע המנייה. conditiontoCount התנאי של ערכי הקלט המקיימים את היימנ :מטרה

  .conditionToEndתלוי בתנאי 

  :אלגוריתם

1. úà ìçúà count á-0  

2. á êøò èåì÷-element  

3. ãåò ìëíéé÷úî àì  conditionToEnd òöá:  

3.1. íà elementúà íéé÷î   conditionToCount  

3.1.1  úà ìãâäcountá -1  

3.2. á êøò èåì÷-element  

    :#C-שום ביי
count = 0; 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

while (!conditionToEnd) 

{ 

if (conditionToCount) 

{ 

count++; 

} 

element = int.Parse(Console.ReadLine());  

} 
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ת ונראה תחילה את התבני אנו .צבירת סכום וצבירת מכפלה:  של צבירהישנן שתי צורות בסיסיות

  .וצבירת סכום שמשך ביצועה תלוי בתנאיידוע מראש שמשך ביצועה של צבירת סכום 

   ת סכוםצביר: שם התבנית

 תנאי, ערכי הקלט, initial ערך תחילי של הצובר, limitאורך סדרת נתוני הקלט  :נקודת מוצא

  conditionצבירה 

, condition תנאיאת ה הקלט המקיימים  ערכי סכוםשלו initial הערך ת הסכום שלצביר :מטרה

 limitמתוך סדרת קלט שאורכה 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà sum á-initial  

2 .òöá limit íéîòô:  
2.1 .á êøò èåì÷-element 

2.2 . íàelement úà íéé÷î condition    

2.2.1 .ì óñåä-sum  ìù åëøò úàelement  

    :#C-יישום ב
sum = initial; 

for (i = 1; i <= limit; i++) 

{ 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

if (condition) 

{ 

sum += element; 

} 

} 
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   צבירת סכום: שם התבנית

תנאי ,  ערכי הקלט,initial של הצובר התחלתיערך , conditionToEndתנאי סיום  :נקודת מוצא

  conditionToSum צבירה

 .conditionToSum תנאיאת ההקלט המקיימים  של ערכיו initialל הערך ש ת סכוםצביר :מטרה

 .conditionToEndמשך ביצוע הצבירה תלוי בתנאי 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà sum á-initial 

2 .á êøò èåì÷-element  

3 .ãåò ìë  íéé÷úî àìconditionToEnd òöá:  

3.1 .íà element úà íéé÷î conditionToSum   

3.1.1 .ì óñåä-sum  ìù åëøò úàelement 

3.2 .á êøò èåì÷-element  

    :#C-יישום ב
sum = initial; 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

while (!conditionToEnd) 

{ 

if (conditionToSum) 

{ 

sum += element;  

} 

element = int.Parse(Console.ReadLine()); 

}  
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ושל צבירת מכפלה שמשך ידוע מראש  שמשך ביצועה מכפלה נראה את התבנית של צבירת עתה

  .ביצועה תלוי בתנאי

   צבירת מכפלה: שם התבנית

תנאי , ערכי הקלט, initial של הצובר התחלתיערך , limitאורך סדרת נתוני הקלט  :נקודת מוצא

  conditionצבירה 

 מתוך, conditionשל ערכי הקלט המקיימים את התנאי ו initialל הערך  שצבירת מכפלה :מטרה

 limitסדרת קלט שאורכה 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà mult á-initial  

2 .òöá limit íéîòô:  
2.1 .á êøò èåì÷-element 

2.2 . íàelement úà íéé÷î condition    

2.2.1 . úà ìôëämultá -element á äìôëîä úà íùäå-mult  

    :#C-יישום ב
mult = initial; 

for (i = 1; i <= limit; i++) 

{ 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

if (condition) 

{ 

mult *= element; 

} 

} 

  



- 8 -  מדעי המחשב  - -   אביב- אוניברסיטת תל, הוראת המדעים

   צבירת מכפלה: שם התבנית

תנאי ,  ערכי הקלט,initialשל הצובר התחלתי ערך , conditionToEndתנאי סיום  :נקודת מוצא

  conditionToMult צבירה

 המקיימים את התנאי של ערכי הקלטו initialל הערך ש צבירת מכפלה :מטרה

conditionToMult.  משך ביצוע הצבירה תלוי בתנאיconditionToEnd. 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà mult á-initial 

2 .á êøò èåì÷-element  

3 .ãåò ìë íéé÷úî àì conditionToEnd òöá:  

3.1 .íà element úà íéé÷î conditionToMult   

3.1.1 . úà ìôëämultá -element à íùäåá äìôëîä ú-mult  

3.2 .á êøò èåì÷-element  

    :#C-יישום ב
mult = initial; 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

while (!conditionToEnd) 

{ 

if (conditionToMult) 

{ 

mult *= element;  

} 

element = int.Parse(Console.ReadLine()); 

} 

 בכל מספר תשאיר את ערכו של 0 שהרי מכפלת ,0- יות שונה מ חייב להinitialערכו של  :♥♥♥♥שימו 

 elementערכו של הצובר עשוי לקטון אם ערכו של ו, ערכו של הצובר יכול להיות שלילי .0הצובר 

  .או אם נצברים גם ערכים שליליים, )הוא שבר, כלומר (1- וקטן מ0-גדול מ

, condition (ה ולצבירהים למניאיתנבעיה האלגוריתמית אינה חייבת לכלול ה :♥♥♥♥שימו ועוד 

conditionToSumו -conditionToMult(.ראינו בבעיות האלגוריתמיות אכן כפי ש,  ייתכנו מקרים

  .ה והצבירה מתבצעות ללא תנאיי שהמני,4- ו2

  1שאלה 

 .#C בשפת 1-4ארבע הבעיות האלגוריתמיות פתרונותיהן של ישמו את   .א
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 לעלות רשאיםאינם  הילדים שמספרך שתציג כפלט את כנית כושנו את הת: 1תייחס לבעיה בה  .ב

 ".רכבת הרים"למתקן 

כנית כך שתציג כפלט את מספר הכניסות לאתר ביממה רק ושנו את הת: 2בהתייחס לבעיה   .ג

 .200- ל100עבור המשתמשים שהקוד שלהם בין 

 . םסכום המספרים השלילייאת גם כנית כך שתציג כפלט ואת התהרחיבו : 3בהתייחס לבעיה   .ד

מספר המשקולות הכולל כנית כך שתציג כפלט גם את והרחיבו את הת: 4בהתייחס לבעיה   .ה

 . שהמתחרה הצליח להרים

  2שאלה 

  2    - 3    14    -6    15    0  :נתונה סדרת הקלט הבאה

  :מה יוצג כפלט עבור כל אחד מהשימושים השונים בתבניות  .א

äåúà èìôë âö  êøòä 6ה חיוביים בסדרת הקלט שאורכ-מנה את האיברים האי .1

ìá÷úäù  

úà èìôë âöäå  êøòä 0מנה את האיברים הזוגיים בסדרת הקלט המסתיימת בזקיף  .2

ìá÷úäù  

 6 בסדרת הקלט שאורכה 3-חשב את הסכום המצטבר של האיברים המתחלקים ב .3

úà èìôë âöäå ìá÷úäù êøòä  

 0בזקיף כל האיברים בסדרת הקלט המסתיימת עם  7 לשחשב את הסכום המצטבר  .4

úà èìôë âöäå ìá÷úäù êøòä  

זוגיים בסדרת הקלט המסתיימת -חשב את המכפלה המצטברת של האיברים האי .5

  úà èìôë âöäå ìá÷úäù êøòä 5בזקיף 

כל האיברים בסדרת הקלט המסתיימת בזקיף ב 4 חשב את המכפלה המצטברת של .6

15 úà èìôë âöäå ìá÷úäù êøòä  

 .#Cבשפת ישמו כל אחד מן השימושים   .ב

  3שאלה 

שני תלמידים הציגו את .  תלמידים קיימו בחירות לנציג מועצת תלמידים41בכיתה בת   .א

שהקלט שלו הוא נתון אלגוריתם . מועמדותם וכל תלמיד בכיתה הצביע עבור אחד המועמדים

 והפלט שלו הוא מספרו , המייצגים את מספרי המועמדים2- ו1 של המספרים 41סדרה באורך 

  . ברוב קולותשל המועמד שזכה

1. úà ìçúà count1 á -0 

2. úà ìçúà count2 á -0 

3. òöá 41 íéîòô: 

3.1. á ãîòåî ìù øôñî èåì÷-candidate 
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3.2. íàcandidate  ì äååù-1  

3.2.1. úà ìãâä count1 á -1  

3.3. úøçà  

3.3.1. ãâäìúà  count2 á -1  

4. íà count1 > count2  

4.1.  èìôë âöä"øôñî ãîòåî 1úåìå÷ áåøá äëæ "  

5. úøçà 

5.1.  èìôë âöä" øôñî ãîòåî2áåøá äëæ úåìå÷ "  

 . תפקידם של אחד מהםו מהם ומהציינו: וריתם הנתון ישנו שילוב בשימוש של שני מוניםבאלג

 :השלימו. משתמש במונה אחדאך ,  השקול לאלגוריתם הנתון,  חלקי אלגוריתםנתון  .ב

 åá íùä-count úà 41בסדרת הקלט שאורכה ________ מנה את האיברים ה .1

ìá÷úîä êøòä  

2. íà ________  

2.1. èìôë âöä" øôñî ãîòåî1úåìå÷ áåøá äëæ "  

3. úøçà 

3.1.  èìôë âöä" øôñî ãîòåî2úåìå÷ áåøá äëæ "  

  4שאלה 

פתחו אלגוריתם . בסופרמרקט השכונתי בודקים מדי יום את הפדיון היומי ואת מספר הקונים  .א

והפלט , 1-שבסיומה הזקיף , ת תשלומי הקונים הוא סדרת מספרים המייצגת אושהקלט של

סך הפדיון מקניות בסכומים ביום זה  מציינת אםהודעה הו באותו יום מספר הקונים הוא ושל

 ישמו את . 500₪-ים מהובעלה על סך הפדיון מקניות בסכומים שאינם ג ₪ 500-גבוהים מה

  .#Cהאלגוריתם בשפת 

 .ןהי בינשילבתם וכיצד בסעיף אציינו באילו תבניות השתמשתם   .ב

  5שאלה 

בניסיון לבחון את . n … ,3 ,2 ,1היא סדרה מהצורה סדרה תחילית של המספרים הטבעיים -תת

סדרות -את ערכיהן של תתהטילה המורה על תלמידיה לסכם " כוחה של המכפלה לעומת הסכום"

  .ערכיהןוכן להכפיל את   המספרים הטבעייםתחיליות של

סדרה - האורך הקטן ביותר של תת הואוהפלט שלו, פתחו אלגוריתם שאינו מקבל קלט  .א

 100 יהיה לפחות פי  המצטברת ערכה של המכפלההשעבור, המספרים הטבעיים תחילית של

 .#C ישמו את האלגוריתם בשפת . המצטברמערכו של הסכום
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 .הסבירו? מהו ערכו התחילי של צובר זה. בעיה זו יש שימוש בצובר מכפלהפתרון ב  .ב

 .ן ביניהשילבתםציינו באילו תבניות נוספות השתמשתם וכיצד   .ג

  6שאלה 

.  תלמידים משתי כיתות שונות75- בחינות בגרות בית הספר מעוניין לתת שיעורי תגבור ללקראת

 להיערך הוחלט כדי.  בימים ראשון ושלישי,שיעורי התגבור יכולים להתקיים לאחר הלימודים

ע כמה תלמידים רוצים שיעורי תגבור ומהו היום וקבבעזרתו ניתן יהיה לש, להעביר שאלון

שאותו הוא  ואת מספר היום )2 או 1 ( את מספר כיתתו בשאלוןל תלמיד רשםכ.  על רובםהמועדף

  .0תלמיד שאינו מעוניין בתגבור רשם את מספר כיתתו ואת המספר . )3או  1 (מעדיף

  : כולל אתוהפלט שלו, התלמידים 75 הערכים שרשמושהקלט שלו הוא ,  אלגוריתםכתבו

  .מספר התלמידים המעוניינים בשיעורי תגבור .1

 .בשבוע שמרבית התלמידים מעדיפיםום הי .2

 ). לכל היותר תלמידים15בכל חדר ילמדו  ( לשיעורי התגבורמספר החדרים הדרושים .3

  . שבה נרשמו פחות תלמידים לשיעורי התגבורמספר הכיתה .4

 .#C את האלגוריתם בשפת ישמו  .א

 .ן ביניהשילבתםציינו באילו תבניות השתמשתם וכיצד   .ב

  7שאלה 

). גיל הבעל וגיל האישה( גילאים של זוגות נשואים  מקבל כקלט סדרתפתחו אלגוריתם אשר  .א

 גיל האישה גבוה םשבה, הפלט יהיה אחוז הזוגות. 0 0הערכים זוג ידי  סוף הקלט יצוין על

 .#C ישמו את האלגוריתם בשפת .מגילו של הבעל

 . ביניהןשילבתםציינו באילו תבניות השתמשתם וכיצד   .ב

  8שאלה 

ספרתיים המסתיימת - רשימת מספרים שלמים תלת ר מקבל כקלטפתחו אלגוריתם אש  .א

 הוא כמות המספרים שספרת העשרות שלהם זוגית או ווהפלט של, ספרתי-במספר שאינו תלת

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת  .זוגי- של ספרות המספר הוא איןסכומש

 .ן ביניהשילבתםציינו באילו תבניות השתמשתם וכיצד   .ב
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  ספריםשל סדרת ממוצע מ

  :הת הבאבבעיה האלגוריתמי בונןנת

מפרטורה בכל אחד מימי חודש את הט  מספרים המייצגים31  כולל שהקלט שלוכתבו אלגוריתם

  .ממוצע הטמפרטורות בחודש זהוהפלט שלו הוא , יולי

 של ממוצעתבנית הו את היכרנ 3בפרק . לפתרון הבעיה עלינו לחשב ממוצע של ערכים מספריים

סדרת מספרים עתה נרחיב את התבנית עבור .  עבור סדרה בת שני מספרים,סדרת מספרים

כדי לחשב ממוצע של סדרת מספרים יש לחשב תחילה את הסכום הכולל של . באורך כלשהו

כפי שמשמשת , ממוצעהתבנית של .  במספר הערכים בסדרהוהסדרה ולאחר מכן לחלקאיברי 

  . בפרק הלימוד3פתרון בעיה  ב הממוצע שהוצגדומה לחישוב, בפתרון בעיה זו

והשני הוא האלגוריתם שניתן , ליהראשון לפתרון הבעיה שלע, הבאים נתבונן בשני האלגוריתמים

  :3 כפתרון לבעיה 7בפרק 

1. úà ìçúà sum á-0  

2.  òöá31 íéîòô:  

2.1.  èåì÷á íåé ìù äøåèøôîè ùãåçéìåéá -temperature  

2.2. ìù åëøòì óñåä sum  ìù åëøò úà temperature  

3. á íùä-average øò úàåëéðåáùçä éåèéáä ìù  sum/31  

4. ìù åëøò úà èìôë âöä average 
  

1.  úà ìçúàsum á -0   

2.  úà ìçúàcounterLarge á-0 

3. á íìù éáåéç êøò èåì÷-length    

4.  òöálength íéîòô: 

4.1. á éùîî êøò èåì÷-num  

4.2.  ìù åëøò úà óñåänumá øåîùä øáèöîä íåëñì -sum 

4.3. íà  ìù åëøònumî ìåãâ -50 

4.3.1. á ìãâä-1 ìù åëøò úà counterLarge 

5. ä òöåîî úà áùçëøò éãé ìò íésum/lengthá íùäå -average  

6.  ìù åëøò úà èìôë âöäaverage 

7.  ìù åëøò úà èìôë âöäcounterLarge  
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בתום . sumתוך חושב הסכום המצטבר ב ואז 0- ב sumאותחל ערכו של  אלגוריתמיםי הנבש

מספר עבור הבעיה הנתונה . שסוכמוהערכים  במספר sum חלוקה של מתבצעת הביצוע החוזר

 שהוצגה בפרק הלימוד 3בעיה פתרון  ב. כמספר הימים בחודש יולי,31הוא שסוכמו הערכים 

  . Length הוא  המסוכמיםמספר הערכים

שימו לב כי האלגוריתם . בתנאי עבור ביצוע חוזר התלוי את מאפייני התבנית לחישוב ממוצע נציג

כדי לדעת כמה (ותבנית מנייה ) כדי לסכום את הערכים(יל תבנית צבירה של התבנית משלב במקב

  ).ערכים נצברו

  ממוצע של סדרת מספרים: שם התבנית

  conditionToIncludeתנאי , ערכי הקלט, conditionToEndתנאי סיום  :נקודת מוצא

ע ביצו .conditionToInclude של ערכי הקלט המקיימים את התנאי חישוב ממוצע :מטרה

  .conditionToEndהחישוב תלוי בתנאי 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà count á-0  

2 .úà ìçúà sum  á-0  

3 .á êøò èåì÷-element  

4 .ãåò ìë íéé÷úî àì conditionToEnd òöá:  
4.1 .íà element úà íéé÷î conditionToInclude    

4.1.1 . úà ìãâäcountá -1  

4.1.2 .ìù åëøòì óñåä sum  úàelement  

4.2 .á êøò èåì÷-element  

5 .á íùä-average éðåáùçä éåèéáä ìù åëøò úà sum / count 

    :#C-יישום ב
count = 0; 

sum = 0; 

element = int.Parse(Console.ReadLine()); 

while (!onditionToEnd) 

{ 

if (conditionToInclude) 

{ 

count++; 

sum += element; 

} 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

} 

average = (double) sum / count; 
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תבנית המתאימה - ניתן גם כאן להציג תתצבירה- ויהימנבדומה לדרך בה נהגנו עבור תבניות 

) limit-והוא שווה ל(במקרה של ביצוע חוזר שאורכו ידוע מראש . לביצוע חוזר שאורכו ידוע מראש

  :יתם הוא פשוט יותרולכן האלגור. אין צורך במניית הערכים

 limit חשב את הסכום המצטבר של איברי סדרת הקלט שאורכה .1

2. á áùåçù øáèöîä íåëñä úà ÷ìç-limit  

 ערך אחדיש להניח שבקלט יש לפחות של ממוצע של סדרת מספרים תבנית העבור : ♥♥♥♥שימו 

   .0- להימנע מחלוקה בכדיוזאת , המקיים את התנאי

ניתן להשתמש ללא תנאי  ממוצע תבניתבגם , צבירה- והינימ  בדומה לתבניות :♥♥♥♥ועוד שימו 

)conditionToInclude( ,כלומר לחשב את ממוצע כל האיברים בסדרה.  

  9שאלה 

 .#C בשפת בעיה של הטמפרטורה הממוצעת בחודש יוליאלגוריתם לפתרון ההיישמו את   .א

ור הימים כנית שכתבתם בסעיף א כך שתחשב את הטמפרטורה הממוצעת רק עבושנו את הת  .ב

 .  מעלות צלסיוס30שבהם הטמפרטורה הייתה מעל 

 הטמפרטורה ביןמעוניינים להשוות בין הטמפרטורה הממוצעת בחודש יולי בשנה זו ל  .ג

  מבין השתיים באיזו שנה המציינתהודעהכפלט  ולהציג ,הממוצעת בחודש יולי בשנה הקודמת

כל את הערכים הנתונים עבור הקלט כולל קודם . הטמפרטורה הממוצעת הייתה גבוהה יותר

השלימו את . ואחר כך את הנתונים עבור חודש יולי בשנה הקודמת, חודש יולי בשנה זו

 :האלגוריתם החלקי

1.  áùç úàערכי הקלט שאורכה ממוצע של סדרת ה______ äåíùåúåà á -

averageCurrentYear  

2.  áùç úàממוצע של סדרת ערכי הקלט שאורכה ה______ äåíùåúåà á -

averageLastYear   

3.  íà________  

3.1. èìôë âöä ________  

4. úøçà  íà________       

4.1.  èìôë âöä________  

5. úøçà  

5.1.  èìôë âöä________  
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  10שאלה 

הוחלט כי בקורס אשר בו ממוצע ציוני הבחינה של הסטודנטים " בית הסטודנט"באוניברסיטת 

 הוא סדרת ציוני חלקי שהקלט שלו אלגוריתם נתון . ייערך מבחן חוזר55- מתחת להוא

והפלט שלו הוא הודעה האם יש לקיים  ,-1זקיף ב רשימה המסתיימת , בקורס מסויםהסטודנטים

  .מבחן חוזר

1. ________ 

2. ________ 

3. á êøò èåì÷-mark 

4. ãåò ìë mark î äðåù-1 -  òöá: 

4.1. ________ 

4.2. á êøò èåì÷-mark 

5. á íùä-average  úàéðåáùçä éåèéáä ìù åëøò ________ 

6. íà ________ 

6.1. ________  

  .השלימו את האלגוריתם  .א

 :השלימו. תבנית את האלגוריתם בעזרת כתובניתן ל  .ב

1.  áùç úà________ ______  1-סדרת ערכי הקלט המסתיימת על ידי הזקיף.   

2.  íà________ 

2.1. ________ 

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג

  11שאלה 

  . שירות המטאורולוגי מחשבים בכל שנה את ממוצע המשקעים החודשיב

 מספרים המייצגים את כמות המשקעים בכל אחד 12כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא   .א

  . והפלט שלו הוא ממוצע המשקעים לחודש,מחודשי השנה

את הרחיבו את האלגוריתם כך שיציג כפלט גם את ממוצע ששת החודשים הראשונים בשנה ו  .ב

 .ממוצע ששת החודשים האחרונים בשנה

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג

  12אלה ש

אם גילן הממוצע של הנשים במפעל הדוק במפעל מסוים התבקש מנהל מחלקת משאבי אנוש לב

  . הגברים במפעלנמוך מגילם הממוצע של 



- 16 -  מדעי המחשב  - -   אביב- אוניברסיטת תל, הוראת המדעים

 - 'f',  גבר– 'm'( זוגות נתונים המייצגים את מין העובד 100כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא   .א

ה של מנהל מחלקת משאבי הודעה מתאימ והפלט שלו הוא , העובדהלידה של ושנת) אישה

 .האנוש לאחר הבדיקה

הרחיבו את האלגוריתם שכתבתם בסעיף א כך שיציג כפלט את מספר העובדים הכולל שאמור   .ב

  ונשים בגיל67 הניחו כי גברים יוצאים לפנסיה בגיל ( השנים הקרובות5-לצאת לגמלאות ב

62(. 

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג

 . ביניהןשילבתם וכיצד ציינו באילו תבניות השתמשתם  .ד
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  מינימום בסדרהאו מציאת מקסימום 

  :בבעיה האלגוריתמית הבאה בונןנת

כתבו . ההצעה הכספית הגבוהה ביותר היא זו הזוכה במכרז. זורמות הצעות כספיות שונותמכרז ל

 מספרים המייצגים את ההצעות של, 0ה המסתיימת בזקיף הוא סדראלגוריתם שהקלט שלו 

 הניחו שבקלט יש לפחות הצעה אחת וכן .סכומה של ההצעה הזוכהלט שלו הוא והפ, הכספיות

  .הניחו שקיימת הצעה יחידה שזוכה

בפרק .  הנקלטיםמספרייםהערכים את הערך המקסימלי מבין סדרת הפתרון הבעיה עלינו לחשב ל

תה ע. יםערכ ים או שלושהבת שני מציאת מקסימום ומינימום בסדרהשל תבנית ה הראינו את 5

, מציאת מקסימום ומינימום בסדרההתבנית של .  באורך כלשהוסדרהנרחיב את התבנית עבור 

שהוצגה  מציאת מקסימום ומינימום בסדרהדומה לתבנית , כפי שמשמשת בפתרון בעיה זו

  . בפרק הלימוד5בבעיה 

שניתן והשני הוא האלגוריתם , הראשון לפתרון הבעיה שלעיל,  הבאיםנתבונן בשני האלגוריתמים

  :5 לפתרון בעיה 7בפרק 

1.  èåì÷úòöä øéçîá -max 

2.  èåì÷úòöä øéçîá -price  

3. ãåò ìë price ≠ 0 òöá:  

3.1.  íàprice > max   

3.1.1. á íùä-maxìù åëøò úà  price  

3.2.  èåì÷úòöä øéçîá -price  

4. ìù åëøò úà èìôë âöä max 

  

1. ä øôñî úà èåì÷úåðåáùçá - howMany 

2. ä úà èåì÷íåëñåùàøä ïá - balance 

3. úà íùä ìù åëøò balanceá -max 

4. òöá howMany-1 íéîòô: 

4.1. ä úà èåì÷íåëñá àáä - balance 

4.2. íà balance < max  

4.2.1.  ìù åëøò úà íùäbalanceá -max 

5.  ìù åëøò úà èìôë âöämax  
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באופן קבענו , בשלב ראשון.  למצוא את הערך הגדול ביותר בסדרת ערכיםנדרשנובשתי הבעיות 

לאחר . maxר ערכו במשתנה ון הוא המקסימלי ולכן נשמאששרירותי כי הערך של המשתנה הר

ערכו גדול עבור כל נתון קלט ש. נתוני הקלטשאר פי סדר קליטתם ערכיהם של   עלנבדקו, מכן

עם שינויים , באופן דומה.  בערכו של נתון הקלטmaxוחלף ערכו של  ה,הנוכחייותר מהמקסימום 

  .ביותר בסדרה האלגוריתם עבור מציאת הערך הקטן עובד, קלים

נציג , ראשית: תבניות-  לשתי תתמציאת מקסימום ומינימום בסדרהנפריד את מאפייני התבנית 

מציאת ואחר כך נציג את מאפייני התבנית  מציאת מקסימום בסדרהאת מאפייני התבנית 

ביצוע חוזר באורך הידוע מראש נתייחס ל מציאת מקסימוםהתבנית עבור . מינימום בסדרה

עבור , באופן דומה ניתן. תנאי לביצוע חוזר התלוי ב נתייחסמציאת מינימום התבנית אילו עבורו

  .לטפל במקרה שאליו לא התייחסנו, כל אחת מהתבניות

   מציאת מקסימום בסדרה: שם התבנית

  ערכי הקלט, limitאורך סדרת נתוני הקלט  :נקודת מוצא

 limit הוא  שאורכההקלט ערכיבסדרת ציאת הערך הגדול ביותר מ  :מטרה

  :אלגוריתם

1 .á êøò èåì÷-max 

2 .òöá  limit - 1 íéîòô:  
2.1 .á êøò èåì÷-element 

2.2  íàelement > max   

2.2.1 á íùä-max ìù êøòä úà element  

    :#C-יישום ב

  
max = int.Parse(Console.ReadLine());   

for (i = 2; i <= limit; i++) 

{ 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

if (element > max) 

{ 

max = element; 

} 

} 
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  ימום בסדרהינמציאת מ: שם התבנית 

  ערכי הקלט, conditionToEndMinSearchתנאי סיום  :נקודת מוצא

עד אשר מתקיים התנאי , מציאת הערך הקטן ביותר מבין ערכי הקלט :מטרה

conditionTtoEndMinSearch 

  :אלגוריתם

1 .ò èåì÷á êø-min  

2 .á êøò èåì÷-element  

3 .ãåò ìë íéé÷úî àì conditionToEndMinSearch òöá:  

3.1 .íà element < min   

3.1.1 .á íùä -min ìù êøòä úà element  

3.2 .á êøò èåì÷-element  

    :#C-יישום ב
min = int.Parse(Console.ReadLine()); 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

while (!conditionToEndMinSearch) 

{  

if (element < min) 

{ 

min = element; 

} 

 

element = int.Parse(Console.ReadLine()); 

}   

אנו נניח שהתנאי לסיום . לפני ההוראה לביצוע חוזר כבר נקראים שני ערכים מהקלט: ♥♥♥♥שימו 

)conditionToEndMinSearch (אם תנאי , למשל, לכן. י ואילךיכול להתקיים עבור האיבר השנ

  .הרי שסדרת הקלט מכילה לפחות איבר אחד, הסיום מבטא קריאת זקיף

 אז ) למינימוםאו(השווים למקסימום או יותר  אם בקלט יש שני ערכים :♥♥♥♥שימו ועוד 

 הראשון המופע  אתיםמוצא מציאת מינימום-ו מציאת מקסימום תותבניה עבור מיםאלגוריתה

  . בנתוני הקלט)המינימום או(של המקסימום 
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  13שאלה 

 :השלימו את השימוש בתבנית עבור בעיית המכרז  .א

  èìôë åëøò úà âöäå __ ______ ______סדרת ערכי הקלטמצא מקסימום ב

 .#Cבשפת ישמו את האלגוריתם של המכרז   .ב

 ישמו את . כך שיוצג כפלט גם סכום ההצעה השנייה בגודלההאלגוריתםהרחיבו את   .ג

  .#Cמתקבל בשפת האלגוריתם ה

  14שאלה 

מהי הטמפרטורה הנמוכה ביותר ומהי מדענים העוסקים בתחום המטאורולוגיה החליטו לגלות 

בו הטמפרטורה , הטמפרטורה הגבוהה ביותר בצהרי היום בחודש נובמבר באזור הקוטב הצפוני

ם  יו30המדענים מדדו את הטמפרטורה במשך , לצורך כך.  מעלות צלסיוס0-תמיד מתחת ל

  . בצהריים12:00בשעה , מדי יום ביומו, במהלך חודש נובמבר

 ערכי הטמפרטורות והפלט שלו הוא הערך הנמוך 30שהקלט שלו הוא , שגוי אלגוריתםנתון 

  :ביותר והערך הגדול ביותר

1. úà ìçúà maxTemperature á -0  

2. úà ìçúà minTemperature á-0  

3.  òöá30 íéîòô:  

3.1. á úéîåé äøåèøôîè êøò èåì÷-temperature  

3.2. íà temperature > maxTemperature   

3.2.1. á íùä-maxTemperature úà temperature  

3.3. úøçà íà temperature < minTemperature   

3.3.1. á íùä- minTemperature  úàtemperature  

4.  èìôë âöä"àéä øáîáåð ùãåçá øúåéá äëåîðä äøåèøôîèä" 

minTemperature 

5.  èìôë âöä"ääåáâä äøåèøôîèäãåçá øúåéá àéä øáîáåð ù" 

maxTemperature 

 .הסבירו במלים מדוע האלגוריתם שגוי  .א

 .תקנו את האלגוריתם  .ב

  15שאלה 

אחרת ,  שנים5אם טווח הגילאים של חבריה אינו עולה על " הומוגנית"קבוצת אנשים מוגדרת כ

  ".הטרוגנית"הקבוצה מוגדרת כ
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 מספרים nמכן סדרה של ולאחר , n ,כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא מספר האנשים בקבוצה  .א

או " הומוגנית" הפלט שלו הוא הודעה האם הקבוצה .המייצגים את גילאי החברים בקבוצה

   ".הטרוגנית"

 .ן ביניהשילבתם וכיצד האלגוריתםציינו באילו תבניות השתמשתם בכתיבת   .ב

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג
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  מינימום בסדרהאו למקסימום ל ערך נלווהמציאת 

תים אנו מעוניינים לאו ימינימום בסדרה אולם לעאו של מציאת מקסימום תבנית ה  אתהיכרנו

דוגמה למקרה .  במיקומם היחסי בקלט, למשל,דווקא בערכים של המקסימום והמינימום אלא

  . בחודש ינואר בו ירדה כמות משקעים מקסימליתהיוםכזה הוא מציאת 

  :בבעיה האלגוריתמית הבאה בונןנת

כך  ציאת מקסימום ומינימום בסדרהמתבנית סעיף הדן ב המכרז שהוצגה בנרחיב את בעיית

 )מספר שלם(  ההצעהגישמשל קוד ה את מכיל כאשר כל זוג , נתוניםזוגותהוא סדרה של שהקלט 

 הפלט של. כאיבר שני בזוג 0הסדרה מסתיימת עם קליטת הזקיף . צעה הכספיתהסכום האת ו

  .הזוכה  ההצעה גישמשל קוד ההוא האלגוריתם 

נתונות ההצעות הכספיות  מבין סדרת התהמקסימלי הצעהלפתרון הבעיה עלינו לחשב את ה

ערך נלווה מציאת התבנית של .  ההצעהגיש לשמור גם את קוד מבנוסף אנו נדרשים בל א,בקלט

מציאת ערך דומה לתבנית , כפי שמשמשת בפתרון בעיה זו, מינימום בסדרהלמקסימום ול

  . בפרק הלימוד6שהוצגה בבעיה  מינימום בסדרהלמקסימום ונלווה ל

והשני הוא האלגוריתם שניתן , האחד לפתרון הבעיה שלעיל, באים הנתבונן בשני האלגוריתמים

  :6 לפתרון בעיה 7בפרק 

1.  èåì÷î ãå÷ùéâ äòöäá -winCode  

2.  èåì÷úòöä øéçîá -max  

3.  èåì÷ ãå÷ ìù óñåðîùéâäòöä á -code  

4.  èåì÷úòöä øéçîúôñåð á -price  

5. ãåò ìë price ≠ 0 òöá:  

5.1. íà price > max   

5.1.1. á íùä-max ìù åëøò úà price  

5.1.2. á íùä-winCode ìù åëøò úà code  

5.2.  èåì÷î ãå÷ùéâäòöä á -code  

5.3.  èåì÷úòöä øéçîá -price  

6.  ìù åëøò úà èìôë âöäwinCode 
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1. á ïåùàøä øéùä êøåà úà èåì÷- currentSongLength 

2.  ìù åëøò úà íùäcurrentSongLengthá - longest 

3.  ìù åëøò úà íùäcurrentSongLengthá - shortest 

4. ì íùä-placeLongest êøòä úà 1 

5. ì íùä-placeShortest  êøòä úà1 

6. òöá 99 íéîòô : 

6.1. á àáä øôñîä úà èåì÷- currentSongLength 

6.2. íà currentSongLength > longest  

6.2.1.  úà íùäcurrentSongLengthá - longest 

6.2.2. éùä ìù åîå÷î úà íùäøéçëåðä á - placeLongest 

6.3. íà currentSongLength < shortest  

6.3.1.  úà íùäcurrentSongLengthá - shortest 

6.3.2. øéùä ìù åîå÷î úà íùäéçëåðä á - placeShortest 

7. ëøò úà èìôë âöäå ìù placeLongest å ìù åëøò úà placeShortest  

 בתחילת בבעיה הנתונה.  ערכיםערך הגדול ביותר בסדרתערך נלווה לבשתי הבעיות נדרשנו למצוא 

 בפרק הלימוד הערך הנלווה הוא מקומו של 6בעיה ב ההצעה וגיש הערך הנלווה הוא קוד מהסעיף

  . השיר הארוך ביותר

תבסס על התבנית למציאת ערך הגדול ביותר בסדרת ערכים נהערך הנלווה לכדי למצוא את 

 אתנוסף נשמור במשתנה )  באתחולוכמובן גם (maxבכל פעם שנעדכן את ערכו של : מקסימום

תבצע האלגוריתם עבור מציאת מ, עם שינויים קלים, באופן דומה .max-ל ערכו של הערך הנלווה

   .ערך הקטן ביותר בסדרהלהערך הנלווה 

בתבנית של מציאת ערך נלווה למקסימום ולמינימום בסדרה נדגים כערך הנלווה את מקום 

כמו הקוד הנלווה ,  להיות כל ערך שהואיכולערך נלווה , רכאמו אבל,  המינימוםאוהמקסימום 

  .בבעיה שלעיל, להצעה

- לשתי תתמינימום בסדרהלמקסימום ול ערך נלווהמציאת נפריד את מאפייני התבנית 

ואחר כך  מקסימום בסדרהערך נלווה למציאת נציג את מאפייני התבנית , ראשית: תבניות

תבנית הראשונה -התתעבור . מינימום בסדרהנלווה למציאת ערך נציג את מאפייני התבנית 

. בתנאילביצוע חוזר התלוי ואילו עבור השנייה נתייחס , ביצוע חוזר באורך הידוע מראשל נתייחס

עבור כל אחת , קל לפתח אלגוריתם מתאים למקרה האחר, תבניות-משום הדמיון בין שתי התת

  .מהן
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  רהמקסימום בסדערך נלווה למציאת : שם התבנית

 ערכי הקלט , limitאורך סדרת נתוני הקלט  :נקודת מוצא

  limitשאורכה הוא  הקלט  ערכיבסדרתהערך הגדול ביותר קום יממציאת   :מטרה

  :אלגוריתם

1 .á êøò èåì÷-max  

2 .àúà ìçú placeOfMax á-1  

3 .òöá  limit -1 íéîòô:  
 3.1 .á êøò èåì÷-element 

 3.2 .íà element > max   

3.2.1 .á íùä-max ìù êøòä úà element  

3.2.2 á íùä-placeOfMax úà  ìù åîå÷îelementèì÷á   

    :#C-יישום ב

  
max = int.Parse(Console.ReadLine());  

placeOfMax = 1;  

for (i = 2; i <= limit; i++) 

{ 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

if (element > max) 

{ 

max = element; 

placeOfMax = i; 

} 

} 
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   בסדרהמינימוםערך נלווה למציאת : שם התבנית 

  ערכי הקלט, conditionToEndתנאי סיום  :נקודת מוצא

עד אשר מתקיים התנאי , קום הערך הקטן ביותר מבין ערכי הקלטימציאת מ  :מטרה

conditionTtoEnd  

  :אלגוריתם

1 .á êøò èåì÷-min  

2. úà ìçúà placeOfMin á-1  

3.á êøò èåì÷ -element  

4 .úà ìçúà currentPlace á-2  

5 .ãåò ìë íéé÷úî àì conditionToEnd òöá:  

5.1 .íà element < min   

5.1.1 .á íùä-min ìù êøòä úà element  

5.1.2 .á íùä-placeOfMin ìù êøòä úà currentPlace  

5.2 . úà ìãâäcurrentPlaceá  -1  

5.3 .á êøò èåì÷-element  

    :#C-יישום ב

  
min = int.Parse(Console.ReadLine()); 

placeOfMin = 1;  

element = int.Parse(Console.ReadLine()); 

currentPlace = 2;   

while (!conditionToEnd) 

{  

if (element < min) 

{ 

min = element; 

placeOfMin = currentPlace; 

}  

currentPlace++; 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

} 
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אנו נניח שהתנאי לסיום . לפני ההוראה לביצוע חוזר כבר נקראים שני ערכים מהקלט: ♥♥♥♥שימו 

)conditionToEnd (אם תנאי הסיום מבטא , למשל, לכן. יכול להתקיים עבור האיבר השני ואילך

  .הרי שסדרת הקלט מכילה לפחות איבר אחד, קריאת זקיף

בתבנית המוצגת מחושב . אחתרה יותר מפעם בסד המקסימלי אופעם מופיע הערך המינימלי  לא

שינוי מזערי באלגוריתם יאפשר את .  המינימליאו של הערך המקסימלי הראשוןמקום המופע 

התקדמות בחומר הלימוד העם .  מתייחסת לנקודה זאת16שאלה . האחרוןחישוב מקום המופע 

  .לי המופעים של הערך המקסימלי או המינימכללסוגיית מציאת נתייחס גם 

  16שאלה 

 .#Cישמו את האלגוריתם המורחב של המכרז בשפת   .א

שהערך הגבוה ביותר של הצעה הוצע על ידי כלומר , הניחו שבקלט יש שתי הצעות זוכות, עתה  .ב

 כפלט שיוצגכך  , ואחר כך את התוכנית שכתבתם בסעיף א, האלגוריתםשנו את . שני מגישים

  .)ונהבמקום של הראש (הי ההצעה השנישל מגישקוד ה

  17שאלה 

חנוכיה . שאחד מהם גבוה מן השאר ומשמש כשמש, ניםק 9ה אופיינית היא חנוכייה בת ייחנוכ

נים ממוקמים מימינו של קארבעה (אם השמש ממוקם במרכז החנוכיה " יתסימטר"כזו נחשבת 

אם השמש ממוקם בקצה אחד " צידית" חנוכיה כזו נחשבת ).השמש וארבעה ממוקמים משמאלו

נחשבת החנוכיה , בכל מקרה אחר).או מימינו, נים ממוקמים משמאלו של השמשקאר הש(שלה 

  ".מיוחדת"

, יה אופייניתינים של חנוכק מספרים המייצגים את גבהי ה9כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא   .א

 .והפלט שלו הוא הודעה המציינת את סוג החנוכיה, )משמאל לימין(ונתונים לפי סדר מיקומם 

 .#Cלגוריתם בשפת ישמו את הא  .ב

  18שאלה 

וציוני , ידי המורים  המבחן נבדק על.המחשב נערך מבחן משווה במדעי' בשכבת כיתות י

כל מורה התבקש למסור . ידי מספר סידורי התלמידים נרשמו בטופס ריכוז בו כל תלמיד מיוצג על

 וכן ,שקיבל ציון זהמספרו הסידורי של התלמיד והגבוה ביותר בכיתה למרכז המגמה את הציון 

המורה ידווח על ( זה ומספרו הסידורי של התלמיד שקיבל ציוןאת הציון הנמוך ביותר בכיתה 

גם אם יש יותר מתלמיד אחד שקיבל את הציון הגבוה ביותר בכיתה ,  מכל קטגוריהאחדתלמיד 

  ).את הציון הנמוך ביותר בכיתהיותר מתלמיד אחד שקיבל או 

 n  ואחריו סדרה של, בכיתה מסוימתnמספר התלמידים שלו הוא כתבו אלגוריתם שהקלט   .א

והפלט שלו הוא הציון הגבוה ביותר בכיתה ומספרו הסידורי של , ציוני התלמידים בכיתה

הציון הנמוך ביותר בכיתה ומספרו הסידורי של התלמיד שקיבל ציון ו ,התלמיד שקיבל ציון זה

 .זה

 . את הציון השני בגודלויג כפלט גםהרחיבו את האלגוריתם כך שיצ  .ב

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג
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  יסוף בקיזוזא

  :הת הבאבבעיה האלגוריתמי בונןנת

מספר הסטודנטיות הלומדות קורסים המשלבים " :באוניברסיטה נערך סקר לבדיקת ההשערה

סדרה הוא כתבו אלגוריתם שהקלט שלו  ".המחשב קטן יותר ממספר הסטודנטים בקורסים אל

 של)  סטודנטית- 'f',  סטודנט- 'm'(המייצגת את מינם , 'm' או התו 'f' שאיבריה הם התו 100באורך 

 או נכונה הוא הודעה האם ההשערה  הפלט.הלומדים קורסים המשלבים מחשב סטודנטים 100

  .נתוניםביחס ל נכונהאינה 

  
המשלבים הלומדים קורסים הסטודנטיות מספר והסטודנטים מספר  אין חשיבות לפתרון הבעיהב

נגדיר , כלומר. זוזיק למנות תוך כדיבמקרה זה מתאים יותר .  רגילההי לכן אין צורך במני.מחשב

 . סטודנטיתוערכו יקטן בכל פעם שנקלוט, בכל פעם שנקלוט סטודנטערכו יגדל ש, מונה יחיד

 נבדוק את ערכו.  יהיה במונה ההפרש בין מספר הסטודנטים למספר הסטודנטיותבסיום התהליך

 7.27גם עבור שאלה  . ההשערה אינה נכונה, אחרת.אם ערכו חיובי ההשערה נכונה: של המונה

  . המתבסס על איסוף בקיזוזבפרק הלימוד ניתן לכתוב אלגוריתם

  :7.27והשני לפתרון שאלה , האחד לפתרון הבעיה שלעיל, באים הנתבונן בשני האלגוריתמים

1.  úà ìçúàcount á -0 1.  úà ìçúàcount á -0 

2. áòö 100 íéîòô:  2.  èåì÷øçåá ìå÷á -vote  

2.1.  èåì÷á èðãåèñä ïéî-gender  3. ãåò ìë vote <> '#' òöá:   

2.2. íà gender ì äååù- 'm'    3.1. íà vote ì äååù- 'A'    

2.2.1 .ä úà ìãâcount á -1  3.1.1 .ä úà ìãâcount á -1  

2.3 úøçà  3.2. úøçà  

2.3.1 . úà ïè÷äcount á -1  3.2.1 . úà ïè÷äcount á -1  

3 .íà count î ìåãâ-0 3.3.á øçåá ìå÷ èåì÷ -vote  

3.1 . èìôë âöä"äðåëð äøòùää"  4 .íà count î ìåãâ-0 

4 .úøçà  4.1 . èìôë âöä"äëæ ïåìà"  

4.1 . èìôë âöä" äøòùääàìäðåëð "  5 .úøçà  

  4.2 . èìôë âöä"äëæ àì ïåìà"  

. הימני לקיזוז באמצעות  ולא רקצבירהת באמצעו מתאימה גם לקיזוז איסוף בקיזוזתבנית של ה

  .צבירהאמצעות שבהן יש צורך לאסוף בקיזוז ב,  שאלות נראהבהמשך
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נציג את מאפייני התבנית , ראשית: תבניות- לשתי תתאיסוף בקיזוזנפריד את מאפייני התבנית 

ת איסוף בקיזוז באמצעוואחר כך נציג את מאפייני התבנית  יהיאיסוף בקיזוז באמצעות מנ

ואילו עבור השנייה ביצוע חוזר באורך הידוע מראש עבור התבנית הראשונה נתייחס ל. צבירה

עבור כל אחת מהתבניות ניתן לפתח , כבמקרים קודמים. בתנאי לביצוע חוזר התלוי נתייחס

  .אלגוריתמים מתאימים גם למקרה האחר

  היבאמצעות מניאיסוף בקיזוז : שם התבנית

  conditionToDecrease לקיזוז תנאי ,ערכי הקלט, limitתוני הקלט אורך סדרת נ:נקודת מוצא

הקיזוז . limit מתוך סדרה שאורכה הקלט ערכי שלה יבאמצעות מניאיסוף בקיזוז  :מטרה

  conditionToDecreaseמתבצע על פי התנאי 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà count á-0  

2 .òöá limit íéîòô:  
2.1 .á êøò èåì÷-element 

2.2 .àí element  àì úà íéé÷îconditionToDecrease  

2.2.1 . úà ìãâäcountá -1  

2.3 .úøçà  

2.3.1 . úà ïè÷äcountá -1  

    :#C-יישום ב
count = 0; 

for (i = 1; i <= limit; i++) 

{ 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

if (!conditionToDecrease) 

{ 

count++; 

} 

else 

{ 

count--; 

} 

} 
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 שונה ,שליטה בקיזוז, ותפקידו, יח הכרוא הcondition התנאי איסוף בקיזוזבתבנית  :♥♥♥♥שימו 

 בתבניות conditionToMult או conditionToCount ,conditionToSumמתפקיד התנאים 

  .צבירה- ויהימנ

  .שמשך ביצועה תלוי בתנאיעבור , עתה נראה את התבנית של איסוף בקיזוז באמצעות צבירה

  איסוף בקיזוז באמצעות צבירה: שם התבנית

תנאי , initialערך צבירה התחלתי , ערכי הקלט, conditionToEndתנאי סיום  :נקודת מוצא

   conditionToDecrease לקיזוז

משך הביצוע תלוי , initial הערך ושל הקלט ערכי של באמצעות צבירהאיסוף בקיזוז  :מטרה

  conditionToDecreaseמתבצע על פי התנאי והקיזוז , conditionToEndבתנאי 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà sum á-initial 

2 .á êøò èåì÷-element  

3 .ãåò ìë  íéé÷úî àìconditionToEnd òöá:  

3.1 .íà element  àì úà íéé÷îconditionToDecrease   

3.1.1 .ì óñåä-sum  ìù åëøò úàelement  

3.2 .úøçà    

3.2.1 .î úçôä-sum øò úà ìù åëelement  

3.3 .á êøò èåì÷-element 

    :#C-יישום ב
sum = initial; 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

while (!conditionToEnd) 

{ 

if (!conditionToDecrease) 

{ 

sum += element; 

} 

else 

{ 

sum -= element; 

} 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

} 
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  19ה שאל

  .#Cבעיית הסקר באוניברסיטה בשפת הפתרון לישמו את 

  20שאלה 

  :איסוף בקיזוז שימוש בתבניתשיש בה  ,נתונה סדרת ההוראות הבאה

תוך קיזוז , 8 את איברי סדרת הקלט שאורכה יהי באמצעות מנ בקיזוזאסוף .1

  זוגיים-האיברים האי

2.  èìôë âöäìá÷úîä êøòä úà 

 .3 יוצג כפלט הערך המספרים חיוביים שעבורל  דוגמה לסדרת נתוני קלט שנות  .א

 .וראה מטרת הההסבירו בקצרה מהי  .ב

אך משתמשת בתנאי לקיזוז ,  הנתונהסדרה לשקולהה , הבאהותהוראהסדרת  השלימו את  .ג

 :אחר

 תוך קיזוז, 8 את איברי סדרת הקלט שאורכה היאסוף בקיזוז באמצעות מני .1

 הזוגייםהאיברים 

2. úà èìôë âöä____________    

  21שאלה 

  :נתון אלגוריתם שהקלט שלו הוא סדרת מספרים ממשיים

1. úà ìçúà  sum 0-ב  

2. éùîî øôñî èåì÷á -num  

3. ãåò ìë num ≠ 0 òöá:  

3.1. íà num > 0  

3.1.1. ì óñåä-sum  ìù åëøò úànum  

3.2. úøçà  
3.2.1. î úçôä-sum  ìù åëøò úànum  

3.3. á øôñî èåì÷-num  

4. ìù åëøò úà èìôë âöä sum 

 יוצג כפלט שעבורן, םיממשימספרים נתוני קלט של ת ולסדרשתי דוגמאות קלט שונות תנו   .א

 .0הערך 

 .אלגוריתםהסבירו בקצרה מהי מטרת ה  .ב

  :השלימו.  הוראה השקולה לאלגוריתם תוך שימוש בתבניתכתבו  .ג

של איברי סדרת הקלט המסתיימת _______ - לאסוף בקיזוז באמצעות צבירה

  ________________תוך קיזוז , 0בזקיף 
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  22שאלה 

רה של ואחריו סד, וריתם שהקלט שלו הוא יתרת לקוח של בנק בתחילת החודשכתבו אלג  .א

 סכום חיובי מציין הפקדת: את סכום הפעולהמייצג כל מספר . 0- המסתיימת ב, מספרים

הפלט של  .הסכום מחשבון הבנק הסכום בחשבון הבנק וסכום שלילי מציין משיכת

  .האלגוריתם הוא היתרה של הלקוח בסוף החודש

  .#Cאת האלגוריתם בשפת ישמו   .ב

  )הוראות לביצוע חוזר קינון – 7.7שאלה זו מתאימה לאחר לימוד סעיף ( 23שאלה 

במבחן ". דיוק בתשובות" סטודנטים של הקורס 30-מבחן במתכונת של שאלון אמריקני הועבר ל

 נקודות 5-כל תשובה נכונה זיכתה ב: הבאניקוד תשובות התלמידים התבצע באופן .  שאלות20

  ).0-מנמוך לא ניתן לקבל ציון , בכל מקרה( נקודות 3וכל תשובה שגויה גרמה להפחתה של 

ים סטודנט ה30שובות של ת התשובות הנכונות ואחריהן 20שהקלט שלו הוא , כתבו אלגוריתם  .א

  ).55לפחות " (עובר" הפלט הוא מספר הסטודנטים שציונם .) תשובות לכל סטודנט20(בקורס 

 0שקיבלו את אחוז התלמידים גם כך שיציג כפלט שכתבתם בסעיף א תם רחיבו את האלגוריה  .ב

 .במבחן

הרחיבו את האלגוריתם שכתבתם בסעיף ב כך שיציג כפלט גם את הציון הגבוה ביותר בבחינה   .ג

 ).0שאינו (את הציון הנמוך ביותר בבחינה ו

 .הןיבינהתבניות המשמשות לפתרון וכיצד שילבתם  מהןציינו   .ד

  .#C בשפת גיתם שכתבתם בסעיף ישמו את האלגור  .ה

   (*)24 שאלה

עבור סדרת קלט , הבודקים אותו תנאי, תבניותב ביטויים בוליאניים המשתמשים ארבעהנתונים 

  :נתונה

1. î ìá÷úîä êøòä-10 של איברי סדרת הקלט שאורכה צבירהסוף בקיזוז באמצעות יא ,

 זוגיàåä תוך קיזוז האיברים הזוגיים 

2. î ìá÷úîä êøòä-10סדרת הקלט שאורכה ב זוגיים-ם האיאיבריהל יה שימנ  àåäזוגי  

3. î ìá÷úîä êøòä- 10צבירת סכום איברי סדרת הקלט שאורכה  àåäזוגי  

4. î ìá÷úîä êøòä -10זוגיים בסדרת הקלט שאורכה - צבירת סכום האיברים האי  àåä

  זוגי

הערך של כל אחד מהביטויים  המספרים שלמים חיוביים שעבור תנו דוגמה לסדרת  .א

 .trueוליאניים יהיה הב

 .התנאי שמבטאים הביטויים הבוליאנייםנסחו במלים את   .ב

  .#Cת בשפת וכניותקטעי השימושים השונים כמישמו כל אחד   .ג
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  חיובי לספרותיו פירוק מספר

עתה נרחיב את התבנית . ספרתי חיובי לספרותיו-דושל פירוק מספר תבנית הו את כרנ ה4בפרק 

ת האחדות פירוק המספר מתבסס על רעיון של הפרדת ספר .כלשהובאורך עבור מספר שלם חיובי 

  .שלא נותרות ספרות במספר וחוזר חלילה עד ,10כך שהמספר שנותר קטן פי , מהמספר

  :פירוק מספר חיובי לספרותיואת מאפייני התבנית ראה נ

  פירוק מספר חיובי לספרותיו: שם התבנית

  numחיובי שלם מספר  :נקודת מוצא

  numשל  ספרותיו שלה כפלט הצג  :מטרה

  :אלגוריתם

1 . ãåò ìënum î äðåù -0òöá   

2 .úà èìôë âöä  ספרת האחדות שלnum  

3 . úà ïè÷änum  éô10  

    :#C-יישום ב

while (num != 0) 

{ 

Console.WriteLine(num % 10);                    

num /= 10; 

} 

  

אולם ניתן כמובן לבצע , numרותיו של באלגוריתם של התבנית הצגנו כפלט את ספ: ♥♥♥♥שימו 

השאלות הבאות מתייחסות לבעיות . ועוד, צבירה, יהימנ: כגון, על ספרות המספרפעולות אחרות 

  .אלגוריתמיות בהן נדרשות פעולות אחרות על ספרות המספר

  25 שאלה

 . הוא מספר הספרות במספרו והפלט של,שלם חיובי הוא מספר ו שהקלט שלפתחו אלגוריתם  .א

  .#Cישמו את האלגוריתם בשפת 

ות וגיז-האיספרות הציג כפלט גם את סכום י כך שא שכתבתם בסעיף אלגוריתםהרחיבו את ה  .ב

 .מספר ב

יש במספר אם המציינת הודעה ציג כפלט גם י כך שב שכתבתם בסעיף אלגוריתםהרחיבו את ה  .ג

שמו את  י.3-רות שאינן מתחלקות בפמאשר ס ללא שארית 3-יותר ספרות המתחלקות ב

 .#Cהאלגוריתם המלא בשפת 

 . ביניהןשילבתםוכיצד המלא  האלגוריתםציינו באילו תבניות השתמשתם בכתיבת   .ד
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  26שאלה 

אמור להיות והפלט שלו , שהקלט שלו הוא מספר שלם חיובי, #Cכנית בשפת ו קטע תכםלפני

  .כנית שגויוקטע הת. מספר הספרות במספר

num = int.Parse(Console.ReadLine()); 

sum = num % 10; 

while ((num / 10) > 0) 

sum += num % 10; 

Console.WriteLine(sum); 

  . דוגמת קלט שעבורה יתקבל הפלט הדרושואיהב  .א

 .  דוגמת קלט שעבורה לא יתקבל הפלט הדרושואיהב  .ב

  .כנית שגויוהסבירו במלים מדוע קטע הת  .ג

 . חוקי את קטע התוכנית כך שישיג את מטרתו עבור כל קלטנותק  .ד

  27שאלה 

המייצג  place ספרתי- מספר חד וnum מספר שלם וחיובי אלגוריתם שהקלט שלו הוא כתבו  .א

 מתחילקום הספרות מי (num במספר placeהנמצאת במקום הפלט שלו הוא הספרה  .מקום

   .- 1 יוצג כפלט הערך ספרות placeבמספר  אם אין). ימיןמ

 יוצג כפלט   6   17489 עבור הקלט ו, 8   הערךיוצג כפלט   2   17489עבור הקלט  , למשל

   .-1 הערך

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ב

  28שאלה 

 המתקבלת מתהליך של חיבור חוזר של ספרות 9- ל1ספרת שורש של מספר היא ספרה בין 

כיוון , 2 היא 30486ספרת השורש של המספר , למשל. ספרתי-דהמספר עד אשר מתקבל מספר ח

  . 2 הוא 20 וסכום הספרות של 20מספר המקורי  הוא שסכום ספרות ה

כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא מספר שלם חיובי והפלט שלו הוא ספרת השורש של המספר   .א

 .הנתון

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ב

  29שאלה 

ההפרש בין הספרה כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא מספר שלם חיובי והפלט שלו הוא   .א

  .ר לבין הספרה הקטנה ביותר במספרהגדולה ביותר במספ

 . ביניהןשילבתםוכיצד האלגוריתם ציינו באילו תבניות השתמשתם בכתיבת   .ב

  .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג
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  ניית מספרב

ספרתי משתי -נו את התבנית של בניית מספר כאשר התמקדנו בבניית מספר דוכר ה4בפרק 

. באורך כלשהו מספרות הנקלטות בזו אחר זועתה נרחיב את התבנית לבניית מספר שלם . ספרות

 ולחבר לו את ספרת 10 בכל שלב בלולאה להגדיל את המספר פי צריך להרכיב מספר מספרות כדי

  .  כך עד לסיום הקלט.הקלט החדשה

ואז בכל שלב יגדל , ספרתיים-מספרים דובניית מספר מידי   על, למשל,ניתן להרחיב את התבנית

  .קלטמה התורןספרתי - ו לו המספר הד ויתווסף100המספר פי 

ניתן להתאימו . אלגוריתם עבור ביצוע חוזר באורך הידוע מראשבניית מספר ציג עבור התבנית נ

  . גם למקרים בהם סיום הבנייה תלוי בתנאי

  בניית מספר: שם התבנית

  ספרות הקלט , limitאורך סדרת נתוני הקלט  :נקודת מוצא

  לטקבניית מספר מספרות ה  :מטרה

  :אלגוריתם

1 . úà ìçúànum á-0  

2 .òöá limit íéîòô:  
2.1 .á äøôñ èåì÷-digit 

2.2 .á íùä-num  úà éðåáùçä éåèéáä ìù êøòänum * 10 + digit  

    :#C-יישום ב
num = 0; 

for (i = 1; i <= limit; i++) 

{ 

digit = int.Parse(Console.ReadLine());   

num = num * 10 + digit; 

} 

  30לה שא

  : הבאאלגוריתםהנתון 

1. á äøôñ èåì÷-digit  

2.  èåì÷á øôñî-limit  

3.  úà ìçúànum á-0  

4.  òöálimit íéîòô:  
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4.1. á íùä-num éðåáùçä éåèéáä ìù êøòä úà num * 10 + digit  

4.2. úà èìôë âöä num 

 ?5  3   מה יהיה הפלט עבור הקלט  .א

 .6 דוגמה לקלט שעבורו הפלט יהיה נות  .ב

  .וריתםהסבירו בקצרה מהי מטרת האלג  .ג

  31שאלה 

 הפלט .place מקום וdigitספרה , num מספר שלם וחיובי אלגוריתם שהקלט שלו הוא כתבו  .א

 numבמספר ) מימין( placeהנמצאת במקום ספרה החלפת המתקבל ממספר ששלו הוא ה

 .digitבספרה 

וצג י   9  1  13608 עבור הקלט ו,76342   הערךיוצג כפלט   6  4  78342 עבור הקלט ,למשל

  . 13608  הערךכפלט

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ב

  32שאלה 

 המתקבל והפלט שלו הוא המספר num מספר שלם וחיובי אלגוריתם שהקלט שלו הוא כתבו  .א

 . על ידי היפוך סדר ספרותיוnum-מ

 . ביניהןשילבתםוכיצד האלגוריתם ציינו באילו תבניות השתמשתם בכתיבת    .ב

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג
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  ?ם בסדרה מקיימים תנאיערכיהאם כל ה

  :בבעיה האלגוריתמית הבאה בונןנת

ספר שבו כל תלמידיו -לביתפרס העניק הוחלט ל "הצעירקורא ה" במסגרת הפעילות של עידוד

מספר ו אלגוריתם שהקלט שלו הוא פתח. הקיץ חופשתקראו לפחות ספר קריאה אחד במהלך 

עבור תלמיד שלא ( -1שבסיומה הזקיף " אמירים "ספר-הספרים שקרא כל אחד מתלמידי בית

  .הספר-לביתיוענק הפרס  המציינת אםלו הוא הודעה  והפלט ש,)0קרא כלל ספרים ייקלט הערך 

 לבדוק עבור כל תלמיד האם קרא ספרי ,כלומר,  לעבור על כל נתוני הקלטעלינולפתרון הבעיה 

א ספר קריאה אז יד אחד שלא קראם קיים לפחות תלמ ,אבל. קריאה במהלך החופשה או לא

הקריאה שקראו שאר  ק הפרס ולכן אין טעם להמשיך ולבדוק את מספר ספריהספר לא יוענ-לבית

האם כל הערכים בסדרה מקיימים  אלגוריתם זה הוא תיאור של התבנית .הספר- תלמידי בית

  .נית זואלגוריתם המתבסס על תבניתן לכתוב  בפרק הלימוד 7.53גם עבור שאלה  . ?תנאי

  :7.53והשני לפתרון שאלה , הראשון לפתרון הבעיה שלעיל, הבאים נתבונן בשני האלגוריתמים

1. úà ìçúà allReaders á-true  

2. á ãéîìúì äàéø÷ éøôñ øôñî èåì÷-books  

3. ãåò ìë books ≠ -1 íâå ìù åëøò allReaders  àåätrue òöá:   

3.1. íàìù åëøò  books  àåä0  

3.1.1. á íùä-allReaders êøòä úà false  

3.2. úøçà 

3.2.1. á ãéîìúì äàéø÷ éøôñ øôñî èåì÷-books  

4. íà  ìù åëøòallReaders  àåätrue  

4.1.  èìôë âöä"úéáì-ñøôä ÷ðòåî íéøéîà øôñä"  
  

1.  úà ìçúàallEven ב-true  

2. úà ìçúà sum 0-ב 

3. úà ìçúà howMany  á-1  

4. ãåò ìë howMany ≤ 20 íâå ìù åëøò allEven  àåätrue òöá:  

4.1.  øôñî èåì÷ éáåéçá-num 

4.2. âäìù åëøò úà ìã howMany á-1  

4.3. íà  num זוגי-מספר אי  

4.3.1. á íùä-allEven êøòä úà false  

4.4. úøçà  
4.4.1. úà ìãâä sum á-num 
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5. íà allEven   

5.1. èìôë âöäìù åëøò úà  sum  

6. úøçà  
6.1.  èìôë âöä"é÷åç åðéà èì÷ä"  

 בדיקה של קיום תנאי עבור היא ?האם כל הערכים בסדרה מקיימים תנאיתבנית משמעות ה

אחד הערכים אינו מקיים ואם , סריקה של ערכי הקלט בזה אחר זהמתבצעת . ערכי הסדרהכל 

 נמצא אז 0- שווה לbooksבבעיה הנתונה אם ערכו של . את התנאי אין טעם בהמשך הסריקה

 אם 7.53בשאלה .  צורך להמשיך בסריקהלא קרא אף לא ספר קריאה אחד ולכן איןשתלמיד 

  .ך בבדיקת שאר ערכי המספריםזוגי אז אין טעם להמשי-בקלט יש מספר אי

סדרה שאורכה ידוע  עבור ?האם כל הערכים בסדרה מקיימים תנאיאת מאפייני התבנית ציג נ

בדומה , ניתן להתאים את האלגוריתם למקרה שבו אורך הסדרה אינו ידוע מראש. מראש

  . לאלגוריתם שניתן לבעיה שלעיל

  ?האם כל הערכים בסדרה מקיימים תנאי: שם התבנית

   condition  תנאי,ערכי הקלט, limitאורך סדרת נתוני הקלט  :קודת מוצאנ

הערך קביעת  וcondition תנאיאת ה הערכים בסדרה מקיימים כל אם trueהערך קביעת  :מטרה

false ערך אחד בסדרה שאינו מקיים את התנאיקיים אם  

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà all á-true  

2 . úà ìçúàhowmany  á-1 

3. ìëãåò  howmany ≤ limit íâå ìù åëøò all àåä true òöá: 
3.1 .á êøò èåì÷-element  

3.2. ìù åëøò úà ìãâä howMany á-1  

3.3 .íà element íéé÷î åðéà úà condition  

3.3.1 .äá íù-all  êøòä úàfalse 

    :#C-יישום ב
all = true; 

howmany = 1; 

while ((howmany <= limit) && (all)) 

{ 

element = int.Parse(Console.ReadLine()); 

howmany++;   

if (condition)// אינו מקיים את התנאי element  

{ 

all = false; 

} 

} 
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. false או true ערך בוליאני שערכו מחשבת ?האם כל הערכים בסדרה מקיימים תנאיהתבנית 

היא שכל התחילית  ההנחה ,מרכלו, true שערכו התחילי הוא all במשתנה בוליאני אנו משתמשים

אם במהלך הסריקה אחד הערכים אינו מקיים את התנאי . ערכי הסדרה אכן מקיימים את התנאי

  . מסתיימת הסריקהו falseקבל ערך מ allאז ההנחה התחילית שלנו מתבדה ולכן ערכו של 

  33שאלה 

 :השלימו. דשה החבתבניתתוך שימוש " הקורא הצעיר"של רשמו הוראה השקולה לאלגוריתם   .א

את  מקיימים _________- בת הקלט המסתיימת  בסדרהאם כל הערכים

  ________?תנאיה

 .#Cבשפת ו את האלגוריתם ישמ  .ב

  34שאלה 

ספרות " ההודעההוא  והפלט שלו num מספר שלם וחיובי אלגוריתם שהקלט שלו הוא כתבו  .א

 .הספרות זהות אם לא כל "ספרות שונות" ההודעה אם כל ספרות המספר זהות ו"זהות

 . ביניהןשילבתםוכיצד האלגוריתם ציינו באילו תבניות השתמשתם בכתיבת   .ב

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ג

   35 שאלה

סוף הקלט . סדרה של מספרים שלמים וחיובייםהוא שהקלט שלו , #Cבשפת כנית ו קטע תכםלפני

כל המספרים הם כפולות  "את ההודעהכנית אמור להציג כפלט ו קטע הת.1-ידי  המספר  מצוין על

  .כנית שגויוקטע הת . כל המספרים בסדרת הקלטשל מחלק 6 אם" 6של 

num = int.Parse(Console.ReadLine()); 

while (num != -1) 

{     

ok = (num % 6 == 0) 

num = int.Parse(Console.ReadLine()); 

} 

if (ok) 

{ 

Console.WriteLine ("All numbers are multiples of 6");  

} 

  .כנית שגויו לא ניתן להבחין שקטע התעבורה)   ערכים5לפחות ( דוגמה לסדרת קלט נות  .א

  .כנית שגויו ניתן להבחין שקטע התעבורה)   ערכים5לפחות ( דוגמה לסדרת קלט נות  .ב

  .כנית שגויו במילים מדוע קטע התוריהסב  .ג

 . סדרת קלטכנית כך שיבצע את מטרתו עבור כלו את קטע התנותק  .ד
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  ?האם קיים ערך בסדרה המקיים תנאי

  :ות הבאות האלגוריתמישתי הבעיותב בונןנת

 הוא לט שלו והפ, מספרים שלמים15  סדרה שלשהקלט שלו הוא, כתבו אלגוריתם: 1 בעיה

  .שליליאם קיים בסדרת הקלט מספר המציינת הודעה 

  

 והפלט שלו ',*' בזקיף המסתיימת, שהקלט שלו הוא סדרה של תווים, כתבו אלגוריתם: 2 בעיה

-מאותיות האחת  או ABC-אם נקלטה בסדרת התווים אחת מאותיות ההמציינת הוא הודעה 

abc.  

  

 1בבעיה .  לעבור על נתוני הקלט עד למציאת ערך המקיים את התנאיעלינו ותהבעישתי לפתרון 

 מאותיות  התנאי הוא האם נקלטה אחת2התנאי הוא האם ערך הקלט הוא מספר שלילי ובבעיה 

אם קיים ערך אחד המקיים את התנאי אז יש להפסיק את . abc- או אחת מאותיות הABC-ה

 קיים ערךהאם יתם זה הוא תיאור של התבנית אלגור. נמצאמתאים כבר הסריקה כי ערך 

  .?מקיים תנאיהבסדרה 

  :2 ובעיה 1לפתרון בעיה  נתבונן בשני האלגוריתמים

1. úà ìçúà  found á-false 

2. à ìçúàú howmany á-1  

3. ãåò ìë howmany ≤ 15 íâå ìù åëøò found ì äååù-false òöá:  

3.1.  øôñî èåì÷á íìù-num 

3.2.  ìù åëøò úà ìãâähowmany á-1  

3.3. íà num < 0   

3.3.1. äá íù-found êøòä úà true  

4. íà found  

4.1.  èìôë âöä"èì÷ä úøãñá éìéìù øôñî íéé÷"  

5. úøçà  
5.1.  èìôë âöä"èì÷ä úøãñá éìéìù øôñî íéé÷ àì"  

  

1. à ìçúàú found  á-false  

2.  èåì÷á åú-ch  

3. ãåò ìë ch ≠ '*'  íâå ìù åëøò found àåä false òöá:  



- 40 -  מדעי המחשב  - -   אביב- אוניברסיטת תל, הוראת המדעים

3.1. íà )ch ≥ 'a' íâå  ch ≤= 'z' (åà ) ch ≥ 'A' íâå  ch ≤ 'Z'(  

3.1.1. á íùä-found êøòä úà true   

3.2.  úøçà 

3.2.1. á åú èåì÷-ch 

4. íà found  

4.1.  èìôë âöä"á úåà úîéé÷-ABC á åà-abc èì÷ä úøãñá"  

5. úøçà  
5.1.  èìôë âöä"àì á úåà úîéé÷-ABC á åà-abc èì÷ä úøãñá"  

  אינוסדרה שאורכה  עבור?ם תנאיהמקיי בסדרה ערך קייםהאם נציג את מאפייני התבנית 

בדומה , ניתן להתאים את האלגוריתם למקרה שבו אורך הסדרה ידוע מראש. ידוע מראש

  . שלעיל1לאלגוריתם שניתן לבעיה 

  ? תנאיםמקייה בסדרה ךערקיים האם : שם התבנית

   condition תנאי ,ערכי הקלט, toEndתנאי לסיום הסדרה  :נקודת מוצא

הערך קביעת ו condition את התנאי םמקייהבסדרה ערך  קיים אם trueהערך קביעת  :מטרה

false ם את התנאימי מקייה אינםבסדרהערכים  כל אם 

  :אלגוריתם

1 .úà ìçúà found á-false  

2 .á êøò èåì÷-element 

3. ëãåò ì  éàðúätoEnd íéé÷úî àì íâå ìù åëøò found àåä false òöá:   
3.1 .íà element úà íéé÷î condition  

3.1.1 .á íùä-found êøòä úà true  

3.2 . úøçà  
3.2.1 .á êøò èåì÷-element 

    :#C-יישום ב

found = false; 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

while (!toEnd && !found) 

{ 

if (condition)  // מקיים את התנאי element  

{ 

found = true; 

} 

element = int.Parse(Console.ReadLine()); 

} 
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 בדיקה של קיום תנאי עבור היא ?האם קיים ערך בסדרה המקיים תנאי התבניתמשמעות 

 מקיים את אחד הערכים אכןואם , מתבצעת סריקה של ערכי הקלט בזה אחר זה.  בסדרהערכים

אנו , לכן. false או true ערך בוליאני שערכו מחשבתהתבנית . התנאי אין טעם בהמשך הסריקה

היא התחילית  ההנחה , כלומר.false שערכו התחילי הוא found במשתנה בוליאני משתמשים

אם במהלך הסריקה אחד הערכים אכן מקיים את התנאי .  ערך בסדרה המקיים את התנאישאין

 יקבל ערך foundלכן . מצאנו ערך המקיים את התנאיש מאחר ,ה התחילית שלנו מתבדהאז ההנח

true תסתייםהסריקהו .  

  36שאלה 

האם   תוך שימוש בתבנית2- ו1כל אחת מהבעיות  של מיםו הוראה השקולה לאלגוריתכתב  .א

 :השלימו. ?מקיים תנאיהקיים ערך בסדרה 

  : 1בעיה 

1. íà  המקיים ________ת הקלט שאורכהקיים ערך בסדר ________  

1.1.  èìôë âöä"èì÷ä úøãñá éìéìù øôñî íéé÷"  

2. úøçà  

2.1.  èìôë âöä"èì÷ä úøãñá éìéìù øôñî íéé÷ àì"  
  : 2בעיה 

1. íà המקיים _________-ת הקלט שמסתיימת בקיים ערך בסדר ________  

1.1.  èìôë âöä"á úåà úîéé÷-ABC á åà-abc èì÷ä úøãñá"  

2. úøçà  

2.1.  èìôë âöä"á úåà úîéé÷ àì-ABC á åà-abc èì÷ä úøãñá"  

 . #C בשפת 2- ו1 הבעיות לפתרוןישמו את האלגוריתמים   .ב

האם כל   תוך שימוש בתבניתאלגוריתם שקול עבור כל אחד מהאלגוריתמים ניתן לכתוב  .ג

וכתבו , 1 את ההוראות הבאות עבור בעיה השלימו. ?הערכים בסדרה מקיימים תנאי

 .2יה לבע, המשתמשות בתבנית זו, הוראות מתאימות

  :1בעיה 

1. íà àì  מקיימים את התנאי ________ שאורכהכל הערכים בסדרה

_____________  

1.1.  èìôë âöä"èì÷ä úøãñá éìéìù øôñî íéé÷"  

2. úøçà  

2.1.  èìôë âöä"èì÷ä úøãñá éìéìù øôñî íéé÷ àì"  
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  37שאלה 

אם קיימת המציינת שהקלט שלו מספר שלם חיובי והפלט שלו הוא הודעה , כתבו אלגוריתם  .א

 .0ר הספרה במספ

אם קיימת ספרה זוגית המציינת שנו את האלגוריתם שכתבתם בסעיף א כך שיציג הודעה   .ב

 . בפתרון הבעיהשילבתם ציינו איזו תבנית .במספר

  38 שאלה

ל רק אם ההצעה תתקב. הכיתה תלמידי 39 הצעה לעשות קומזיץ לגיבוש עלתההמורה ה'  יבכיתה

אם הוא ' y'תלמיד התבקש לרשום על דף את האות כל  .אף תלמיד לא יתנגד להגיע לקומזיץ

הוא  ושהקלט של, אלגוריתם ובכתיש ל . אם הוא מתנגד להצעה'n'מסכים להצעה או את האות 

מייצג את התנגדות  'n' מייצג את הסכמת התלמיד להצעה והתו 'y'  כאשר התו תווים39ה של סדר

   .בלה או לאההצעה התקם המציינת אהוא הודעה הפלט  .התלמיד להצעה

  :לפתרון הבעיהלפניכם שני אלגוריתמים 

  :1אלגוריתם 

1. íà תנאי את ה המקיים39ת הקלט שאורכה קיים ערך בסדר) answerשווה ל  - 

'n'(  

1.1.  âöäèìôëäòãåää úà " äìá÷úä àì äòöää"  

2. úøçà  

2.1. èìôë âöääòãåää úà " äìá÷úä äòöää"  
  : 2 אלגוריתם

1. íà  את התנאי ימים מקי 39בסדרת הקלט שאורכה כל הערכים)answer שווה 

  )'y' - ל

1.1. èìôë âöääòãåää úà  "äìá÷úä äòöää"  

2. úøçà  

2.1. èìôë âöääòãåää úà  "äìá÷úä àì äòöää"  

  .#C בשפת ישמו את שני האלגוריתמים
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  מציאת כל הערכים בסדרה המקיימים תנאי

  :בשתי הבעיות האלגוריתמיות הבאות בונןנת

והפלט שלו הוא , מספרים שלמיםזוגות  25 שלא סדרה שהקלט שלו הו, כתבו אלגוריתם: 1 בעיה

  .כל זוגות המספרים המקיימים את היחס של מספרים עוקבים

  

המקיימים את הכללים של  100 עד 1- כל המספרים מלט שלו הוא שהפ, כתבו אלגוריתם: 2 בעיה

  .7 ללא שארית או כוללים את הספרה 7-מתחלקים ב: כלומר, " בום7"

 כפלט את כל הערכים המקיימים  בסדרה ולהציגערכיםהכל  לעבור על עלינוות לפתרון שתי הבעי

 התנאי הוא 2ובבעיה   ברשימה כל זוג מספריםןיחס של עוקב בי התנאי הוא 1 בבעיה .את התנאי

אך במקרה , יש דמיון מסוים בין תבנית זו לשתי התבניות האחרונות".  בום7"קיום הכללים של 

אלגוריתם זה הוא .  לפני שנגיע אל סיום סדרת הקלטיק את הסריקה איננו יכולים להפסזה

  .מציאת כל הערכים בסדרה המקיימים תנאיתיאור של התבנית 

  :2 ובעיה 1לפתרון בעיה נתבונן בשני האלגוריתמים 

1. òöá 25 íéîòô:  

2. á íéîìù íéøôñî âåæ èåì÷-num1  áå-num2  

2.1. íà num1 ו-num2 ערכים עוקבים הם åà num2 ו-num1 ערכים  הם

  עוקבים

2.1.1.  èìôë âöäìù íéëøòä úà num1 ושל num2 

  

1. ìë øåáò øôñî iî ïè÷ä íìù éáåéç -100 òöá:  

1.1. íà 7 מחלק של i åà של ספרת העשרות i7-  שווה ל åà ספרת האחדות 

  7- שווה לiשל 

1.1.1. ìù êøòä úà èìôë âöä  i 

י הקלט בזה  מתבצעת סריקה של כל ערכמציאת כל הערכים בסדרה המקיימים תנאי בתבנית

, הימני, הצגה כפלט כגוןמקיים את התנאי מבצעים עליו פעולה ערך ש בכל פעם שנמצא .אחר זה

  . פעולה חשבונית

סדרה שאורכה  עבור מקיימים תנאיה כל הערכים בסדרה מציאתנציג את מאפייני התבנית 

בדומה , שניתן להתאים את האלגוריתם למקרה שבו אורך הסדרה ידוע מרא. אינו ידוע מראש
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מאפייני התבנית מוגדרים לפי ביצוע פעולת קלט עבור כל  . שלעיל2-  ו1לאלגוריתם שניתן לבעיה 

כפי שקורה , ניתן להתאימם למקרה בו נדרשת פעולה אחרת. איבר שנמצא מקיים את התנאי

  .בכמה מהשאלות הבאות

  מציאת כל הערכים בסדרה המקיימים תנאי: שם התבנית

  condition תנאי ,ערכי הקלט, toEndלסיום הסדרה תנאי  :נקודת מוצא

 condition הקלט המקיימים את התנאי צגה כפלט של כל ערכיה  :מטרה

  :אלגוריתם

1 .á êøò èåì÷-element 

2. ãåò ìë  éàðúätoEnd íéé÷úî àì òöá:   

3.1 .íà element úà íéé÷î condition  

3.1.1 . ìù åëøò úà èìôë âöäelement  

3.2 .ò èåì÷á êø-element 

    :#C-יישום ב 

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

while (!toEnd) 

{ 

if (condition) 

{ 

Console.WriteLine(element);  

}                     

element = int.Parse(Console.ReadLine());   

} 

  39שאלה 

 :השלימו. ימוש בתבנית תוך ש1בעיה  לפתרוןרשמו הוראה השקולה לאלגוריתם   .א

 את התנאי  המקיימים________ת הקלט שאורכה  כל הערכים בסדר אתמצא

________  

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ב

 :השלימו.  תוך שימוש בתבנית2 בעיה לפתרוןרשמו הוראה השקולה לאלגוריתם   .ג

 המקיימים את התנאי ________מצא את כל הערכים בסדרת הקלט שאורכה 

________  

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ד
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   40שאלה 

 במהלכו כל משתתף ,השתתפו בתחרויות יום ספורט היתולי" היובל"ספר -בבית' תלמידי שכבה י

יום "למען גיבוש הכיתות הוחלט להעניק . 0תוצאתו של תלמיד שלא השתתף היא . צבר נקודות

  . ספורטהתלמידים בתחרויות של יום ה כללכיתות  שבהן השתתפו " כיף

- הכיתות בבית10-שהקלט שלו הוא תוצאות התחרויות של כל אחת מ, נתון אלגוריתם חלקי

הפלט של . -1לכל כיתה נקלטת סדרת התוצאות של כל התלמידים עד לקליטת הזקיף . הספר

  ".יום כיף"האלגוריתם הוא מספרי הכיתות שזכו ב

1. ìë øåáò i ì äååù åà ïè÷ä íìùå éáåéç-10 òöá:  

1.1. à ìçúàú prize á- ________ 

1.2. úàöåú èåì÷ á ãéîìú-result  

1.3. ãåò ìë  ________íâå ________ òöá:  

1.3.1. íà ________  

1.3.1.1. á íùä-prize êøòä úà false  

1.3.2. úøçà  

1.3.2.1. ________  

2. íà ________  

2.1. äèìôë âö ________  

 .השלימו את האלגוריתם  .א

 .באלגוריתםמשולבות תבניות הה מהן ציינו   .ב

לכיתה שתלמידיה צברו את מירב " גיבושון"נוסף הספר החליטו להעניק פרס -בהנהלת בית  .ג

הרחיבו את האלגוריתם כך שיציג כפלט את מספר הכיתה שזכתה בפרס . הנקודות בתחרות

 ? עתה בפתרון הבעיה האלגוריתמיתשילבתםאיזו תבנית ". גיבושון"

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ד

  41שאלה 

י מספר "סוף הסדרה מצוין ע(חיוביים שהקלט שלו הוא סדרה של מספרים , כתבו אלגוריתם  .א

כמות המספרים ו הם בסכום ספרותיים המתחלקיםמספרהכל הוא והפלט שלו , )שלילי

  .המקיימים תנאי זה

-   ו110  550  18המספרים : 4000  110  550  83  103  18  - 7  הקלטסדרת  עבור : הלדוגמ

 18   550   110   4000פרים  רשימת המסהוא לכן הפלט , מתחלקים בסכום ספרותיהם4000

  4: כמות המספרים המתחלקים בסכום ספרותיהם והודעה המציינת כי

 .#Cישמו את האלגוריתם בשפת   .ב
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  מעבר על זוגות סמוכים בסדרה

  :בשתי הבעיות האלגוריתמיות הבאות בונןנת

והפלט שלו הוא ,  מספרים שלמים18שהקלט שלו הוא סדרה של , לגוריתםכתבו א: 1 בעיה

  .עולה ממשבסדר מסודרת ודעה האם הסדרה ה

  

המסתיימת עם , מספרים שלמים חיובייםסדרה של שלו הוא קלט שה, כתבו אלגוריתם: 2 בעיה

זוגיים הנקלטים זה  זוגות המספרים הת כלומכפל  סדרה שבהוהפלט שלו הוא, 0קליטת הזקיף 

, 24  32  8:  הסדרהוצג כפלטת  3  5  6  4  8  9  4  2  0: עבור הקלט, לדוגמה. אחר זה בסמיכות

  .2- ב4 ומכפלת 8- ב4מכפלת , 4- ב6המתקבלת ממכפלת 

יש לבדוק עבור כל  1בבעיה . הסמוכים בסדרההערכים זוגות  לעבור על כל ישלפתרון שתי הבעיות 

. השני קטן יותר מהערך )משמאל(הראשון ערך מקיים את היחס של ההוא  אם זוג ערכים סמוכים

, זה הוא.  זוגייםשאיבריהם של זוגות מספרים סמוכים ותיש להציג כפלט את המכפל 2בבעיה 

  . בסדרהעבר על זוגות סמוכיםמ תיאור של התבנית ,למעשה

  :2- ו1הבאים לפתרון בעיות נתבונן בשני האלגוריתמים 

1. úà ìçúà ordered á-true 

2.  úà ìçúàhowmany á-1 

3. øôñî èåì÷íìù á -beforeLast 

4. ãåò ìë howmany < 18 íâå ìù åëøò ordered àåä true  

4.1.  èåì÷ øôñîá íìù-last   

4.2. íà beforelast ≥ last  

4.2.1. á íùä-ordered êøòä úà false 

4.3. úøçà      

4.3.1. á íùä-beforeLast ìù êøòä úà last 

5. íà ordered 

5.1. èìôë âöääòãåää úà " ùîî äìåò øãñá úøãåñî äøãñä"  

6. úøçà  
6.1.  èìôë âöä"ùîî äìåò øãñá úøãåñî äðéà äøãñä"  

      

1. á íìù øôñî èåì÷-beforeLast 

2. á íìù øôñî èåì÷-last  

3. ãåò ìë last<>0  òöá:  
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3.1. íà beforeLast àåä מספר זוגי íâå last àåä מספר זוגי  

3.1.1. éðåáùçä éåèéáä ìù êøòä úà èìôë âöä beforeLast * last    

3.2. á íùä-beforeLast ìù êøòä úà last  

3.3. á íìù øôñî èåì÷-last   

 סדרת עבור. ים הסמוכים בסדרהעל זוגות ערכלבצע פעולות רבות יש בפתרון בעיות אלגוריתמיות 

כל  למעשה ניתן להסתכל על .ערכים סמוכים זוגות limit-1 בסך הכול יש limit באורךנתוני קלט 

 הרעיון שבבסיסם של שני האלגוריתמים הוא שבכל שלב .זוג ערכים סמוכים כאל פריט אחד

 beforeLast: המעבר לזוג הבא מתבצע כך.  איברי זוג סמוך מכיליםlast- וbeforeLastהמשתנים 

האיבר שקודם היה איבר שני בזוג הוא עכשיו איבר ראשון בזוג , כלומר (lastמקבל את ערכו של 

  .כך עד לסיום הקלט.  נקלט ערך נוסףlast-וב) הסמוך

ן כמובן לבצע נית .דגים בתבנית הצגה כפלט של סכום זוגות ערכים סמוכים בסדרהנלשם המחשה 

בהמשך נדגים כמה מהאפשרויות השונות . צבירה ועוד, יהיכגון מנ, פעולות אחרות על ערכי כל זוג

  .דרך שאלות

. עבור סדרה שאורכה ידוע מראש סדרהעבר על זוגות סמוכים במנציג את מאפייני התבנית 

  . לעיל2 כמו בבעיה, אפשר לערוך התאמות למקרה בו אורך סדרת הקלט אינו ידוע מראש

  עבר על זוגות סמוכים בסדרהמ: שם התבנית

  ערכי הקלט , limitאורך סדרת נתוני הקלט  :נקודת מוצא

 limitבסדרת הקלט שאורכה זוגות הערכים הסמוכים כל סכומי צגה כפלט של ה  :מטרה

  :אלגוריתם

1 .á êøò èåì÷-beforeLast  

2 .òöá limit-1 íéîòô  

2.1 .á êøò èåì÷-last  

2.2 .âöä éðåáùçä éåèéáä ìù êøòä úà èìôë beforeLast + last  

2.3 .á íùä-beforeLast ìù êøòä úà last 

    :#C-יישום ב
beforeLast = int.Parse(Console.ReadLine());   

for (i = 1; i <= limit-1; i++) 

{ 

 last = int.Parse(Console.ReadLine());   

Console.WriteLine(beforeLast + last);         

beforeLast = last;              

} 
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  . לפחות שני ערכיםקלטבסדרת האנו מניחים ש: ♥♥♥♥שימו 

  42שאלה 

  . #C  של שתי הבעיות הנתונות בשפתלגוריתמיםישמו את הא

  43 שאלה

 הסמוכים בסדרת זוגותה  כל תווים והפלט שלו הוא25שהקלט שלו הוא , אלגוריתםכתבו   .א

  .#C ישמו את האלגוריתם בשפת .עוקבות abc-ות קטנות באותיהקלט שמכילים 

 .ן ביניהשילבתם וכיצד האלגוריתםציינו באילו תבניות נוספות השתמשתם בכתיבת   .ב

  44 שאלה

כל  והפלט הוא ,1- המסתיימת בזקיף  מספרים שלמיםסדרתהוא  ושהקלט של אלגוריתם בוכת

שני המספרים הראשונים  (הסדרם בהמספרים הקודמים לההשווים לסכום שני המספרים בקלט 

  ).לא יודפסו

 צגו כפלטיו 1- 89  6  5  13  0  13  11  2  9  4): משמאל לימין (סדרת הקלט הבאה עבור ,למשל

  .11   13   13 :המספרים

  .#C ישמו את האלגוריתם בשפת

  45 שאלה

הודעה האם   הואוהפלט שלה num הוא מספר שלם וחיובי שהקלט שלה, #Cכנית בשפת וכתבו ת

 .ספרות המספר מסודרות בסדר עולה ממש

 . ביניהןשילבתםכנית וכיצד והשתמשתם בכתיבת התציינו באילו תבניות נוספות 

  


