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  10פרק  – תבניות

  ערך מוניםמ

  : הבאהתבבעיה האלגוריתמי בונןנת

 ספרות והפלט שלו הוא מספר הפעמים שהופיעה כל ספרה 58הוא שהקלט שלו כתבו אלגוריתם 

  .בקלט

 להימנע כדי.  מונה לכל ספרה– מונים 10יתמית אנו צריכים עבור פתרון הבעיה האלגור, למעשה

 ולכן כל תא ,9 ועד 0-ממצייני המערך הם . 10 בגודל CountDigitsArr נגדיר מערך ,רבולימס

 הוא למנות countDigitsArr[3]תפקידו של התא , למשל, כך. במערך מייצג את המונה של המציין

 באופן כללי תפקידו של התא . בקלט3ופיעה הספרה מאת מספר הפעמים ש

countDigitsArr[digit]הספרה ופיעה מ הוא למנות את מספר הפעמים שdigitזהו .  בקלט

חלקו כפי שמשמשת ב, מערך מוניםהתבנית של . מערך מוניםאלגוריתם המתבסס על התבנית 

  .10 בפרק 5בעיה בשהוצג פתרון חלקו הראשון של הדומה ל, פתרון בעיה זוהראשון של 

יה לפתרון הבעיה שלעיל ולפתרון בע,  הללואלגוריתמים השניחלק הראשון של כל אחד מבנתבונן 

  :10 בפרק 5

1. òöá 58 íéîòô:  

1.1.  èåì÷äøôñá -digit  

1.2. úà ìãâä countDigitsArr[digit] á-1  
    

1. á íéããåîúîä øôñî úà èåì÷-numOfSingers 

2. á ãîòåî øôñî èåì÷-vote 

3. ãåò ìë vote ≠ -1òöá : 

3.1. á äìòä-1  øôñî ããåîúî ìù äðåîä úàvote  

3.2. á ãîòåî øôñî èåì÷-vote 

אלא שהיא מופעלת על כמה מונים , מנייהתן לזהות תבנית בשני קטעי האלגוריתמים האלה ני

  . ושמורים במערך אחד, הפועלים במקביל

ם את  ניתן להתאי.עבור ביצוע חוזר התלוי בתנאי,  מוניםערךמנציג את מאפייני התבנית 

בדומה לקטע האלגוריתם לפתרון ,  משך הביצוע ידוע מראשבהם ים למקרמאפייני התבנית

  .עילהבעיה שהוצגה ל
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  מערך מונים :שם התבנית

 המקשר בין ערך whichCounter ביטוי חשבוני, ערכים סדרת, toEndתנאי סיום  :נקודת מוצא

   בסדרה למציין של המערך

  .toEnd משך הבנייה תלוי בביטוי בעוד, עבור ערכי הסדרה מערך מונים יתבני  :מטרה

  :אלגוריתם

1 . êøòîä éøáéà úà ìçúàcountElements á-0 

2 .á äøãñá àáä êøòä úà íùä-element  

3 .ãåò ìë éàðúä íéé÷úî àì toEnd òöá:  
3.1 . úà ìãâäcountElements[whichCounter]á -1  

3.2 .á äøãñá àáä êøòä úà íùä-element  

    :Java-יישום ב
element = הערך הבא בסדרה; 

while (!toEnd) 

{ 

countElements[whichCounter]++; 

element = הערך הבא בסדרה;   

} 

  :♥♥♥♥שימו 

, למשל, ערכים אלה יכולים .התבנית כללית ואינה מפרטת מהיכן מגיעים איברי הסדרה ♦♦♦♦

 .להתקבל כקלט או מקריאת ערכי מערך אחר

למרות שאין זה מופיע במפורש באלגוריתם .  מתייחס לאיבר התורן בסדרהelement המשתנה ♦♦♦♦

 הביטוי :element-ולת המנייה תלויה בהרי פע, שניתן עבור התבנית וביישום שלו

whichCounterתלוי ב -elementהנה כמה דוגמאות .  ומקשר בין ערכו לערך של מציין במערך

  :whichCounterלביטויים אפשריים עבור 

• element) בדומה לפתרון של הבעיה , הערך הבא בסדרה משמש כמציין למערך, כלומר

 ).שהוצגה בתחילת הסעיף

 .element של ספרת העשרות •

• element - 1 ) 10 בפרק 5בדומה לביטוי המשמש לגישה למערך בפתרון בעיה .( 

אין לכך . 0- כוללת אתחול של המונים למערך מוניםגם התבנית של , מנייהבדומה לתבנית  ♦

 .0- מתבצע אתחול אוטומטי של איברי מערך שלמים לJavaמשום שבשפת , התייחסות ביישום
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  1שאלה 

 .Javaבשפת מופעי הספרות מניית  פתרון המלא לבעייתהישמו את   .א

 ,10 עד 1התחום מ מספרים 58כנית שכתבתם בסעיף א כך שהקלט שלה יהיה ושנו את הת  .ב

בו מהו הביטוי החשבוני . המספריםפלט שלה יהיה מספר הפעמים שהופיע כל אחד מוה

 ?השתמשתם כדי לקשר בין ערך תורן למציין במערך

 הפלט . מספרים שלמים חיוביים58 יהיה כך שהקלט שלהתבתם בסעיף א כנית שכושנו את הת  .ג

ספרת האחדות של כמספר הפעמים שהופיעה   את 9 עד 0עבור כל אחת מהספרות שלה יהיה 

 ?מהו הביטוי החשבוני בו השתמשתם כדי לקשר בין ערך תורן למציין במערך.  בקלטמספר

  2שאלה 

  :כנית הבאוון קטע התשלמים ונתערכים   ובו arrנתון המערך 

int[] counts = new int[2]; 

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

{ 

element = arr[i]; 

counts[element % 2]++; 

} 

for (i = 0; i < counts.length; i++) 

{ 

System.out.println(counts[i]);  

}         

 :  הבאarrהמערך מה יוצג כפלט עבור   .א

    

  .7  3:  שעבורו יוצגו כפלט הערכים, 10 בגודל arrלמערך תנו דוגמה   .ב

 ?כניתומהי מטרת קטע הת  .ג

ציינו . מערך מונים שימוש בתבנית ללא  הנתוןכניתוכנית השקול לקטע התוקטע ת ועיהצ  .ד

  .כניתויבת קטע התת השתמשתם עבור כתוו תבניבאיל

  3שאלה 

והפלט שלו הוא מספר ' *'בתו תווים המסתיימת  שהקלט שלו הוא סדרת, כתבו אלגוריתם  .א

 .)ב האנגלי הקטנות"אותיות הא, כלומר (abc-ההמופעים של כל אחת מאותיות 

 ? למצייני המערךabc- הביטוי החשבוני בו השתמשתם עבור התאמת אותיות המהו  .ב

 .Javaשפת בם ישמו את האלגורית  .ג

arr[7] arr[6] arr[5] arr[4] arr[3] arr[2] arr[1] arr[0] 

6  89  34  11  5  198  68  90  
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  םצוברימערך 

  :ות הבאות האלגוריתמישתי הבעיותב בונןנת

 על מבצע לסיוע וטיחלה,  כיתות7המונה , "ים-נוף"בית הספר ב' שכבה יתלמידי  :1 בעיה

 בייביסיטר, מכוניות- שטיפתכגון(יעבוד בעבודות מזדמנות בשכבה כל תלמיד : למשפחות נזקקות

ים מכל אחת נציגה ויעבירבסוף החודש . לקופת הכיתהרוויח יעביר שיואת הסכום  ,)'וכו

נציג השכבה יעביר את הסכום . נציג השכבה לאות דיווח של הסכום המצטבר שנאסף מהכית

כתבו  . נרתמו להצלחת המבצע בשכבהיש לציין כי כל התלמידים .הכולל לנציג ועד השכונה

 כאשר המספר הראשון ,שכבהי המספרים עבור כל תלמידזוגות  247אלגוריתם שהקלט שלו הוא 

שהעביר התלמיד לקופת מייצג את מספר הכיתה של התלמיד והמספר השני מייצג את הסכום 

הכיתות וכן הסכום הכולל מהסכום המצטבר של כל אחת הוא הפלט של האלגוריתם . הכיתה

  .שהצטבר בשכבה

  

 מסך כל המכירות בכל מי היוהפדיוןמהו מעוניינים לדעת " נעל לכל"בחנות הנעליים  :2 בעיה

כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא . )5 עד 1- המחלקות ממוספרות מ(  המחלקות בחנות5-אחת מ

כאשר המספר הראשון בכל זוג מייצג את מספר המחלקה והמספר השני , מספריםסדרה של זוגות 

שון בו סוף הקלט יסומן על ידי זוג שהמספר הרא. מייצג את המחיר של סכום הקניה של לקוח

עבור כל מחלקה , כלומר (הפלט של האלגוריתם הוא התפלגות המכירות לפי מחלקות. 0הוא 

  .)הפדיון היומי הכולל שלה

 אנו צריכים 1בבעיה . ים צוברדרושים לנו כמהת ו האלגוריתמיהפתרונות של שתי הבעיותעבור 

 חמישה צריכים  אנו2ובבעיה  ,כומים המצטברים לכל אחת מהכיתות עבור הס צובריםשבעה

ו כמספר גודל נגדיר מערך ש,רבולימנע מס להיכדי ). לכל מחלקהצובר סכום מכירות (צוברים

מייצגים את מספרי מצייני המערך  1בבעיה . )2 עבור בעיה 5- ו1 עבור בעיה 7(הצוברים הנדרש 

 המתאים  כל תא במערך מייצג צובר.את מספרי המחלקות הם מייצגים 2ובבעיה , הכיתות

מערך תבנית ה בבסיסה שלהרעיון . מערך צובריםזהו אלגוריתם המתבסס על התבנית  .למציין

ה ימני: ההבדל הוא באופי הפעולה על כל תא במערך.  דומה לתבנית של מערך המוניםצוברים

  . צבירה במערך הצובריםלעומת מונים הבמערך 

  :2ני לפתרון בעיה  והש1הראשון לפתרון בעיה , באים ה האלגוריתמיםשניבנתבונן 

1.  òöá247 íéîòô:  

1.1.  èåì÷äúéë øôñîá -classNum åù óñë íåëñçéååøäá ãéîìú -

sumStudent 

1.2. úà ìãâä sumClasses[classNum-1] á-sumStudent  
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2. úà ìçúà sumTotal ì-0  

3. øåáòìë  i íåçúá íìù 0 ãò 6 òöá:  

3.1. èìôë âöä:äúéëì øáèöîä íåëñä  i+1 àåä: sumClasses[i] 

3.2.  úà ìãâä sumTotalá-sumClasses[i]  

4. èìôë âöä:äáëùì øáèöîä íåëñä  àåä  sumTotal 

  

1.  øôñî èåì÷ä÷ìçîá -departmentNum  íåëñåçå÷ì ìù äéð÷ä á-price  

2. ãåò ìë departmentNum î äðåù-0 òöá:  

2.1. úà ìãâä sumDepartments[departmentNum-1] á -price   

2.2. á ä÷ìçî øôñî èåì÷-departmentNum ìù äéð÷ä íåëñåá çå÷ì -price  

3. øåáòìë  i íåçúá íìù 0 ãò 4 òöá:  

3.1. èìôë âöä:éîåéä ïåéãôä  ä÷ìçîì i+1 àåä: sumDepartments[i] 

אלא שהיא מופעלת על כמה צוברים , צבירהבשני קטעי האלגוריתמים האלה ניתן לזהות תבנית 

  . ושמורים במערך אחד, הפועלים במקביל

 ניתן להתאים .רכה ידוע מראשו סדרת ערכים שאעבור, יםצוברמערך נציג את מאפייני התבנית 

 התבנית .1בדומה לפתרון בעיה , את מאפייני התבנית למקרים בהם משך הביצוע תלוי בתנאי

אך ניתן להציג מאפיינים של תבנית דומה המתייחסת לצבירה על , מתייחסת לצבירה על ידי סכום

  .ידי מכפלה
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  ם צוברימערך : שם התבנית

 המקשר בין whichSumביטוי חשבוני , ערכים סדרת, limitאורך סדרת הערכים  :נקודת מוצא

  ערך בסדרה למציין של המערך

 limitשאורכה , בניית מערך צוברים עבור ערכי הסדרה  :מטרה

  :אלגוריתם

1 .íéøáåöä êøòî éëøò úà ìçúà  

2.  òöálimit íéîòô:  
2.1 .á äøãñá àáä êøòä úà íùä-element  

2.2 .à íùä úä êøòäøéáöìá -value 

2.3 .ì óñåä-sumElements[whichSum]  ìù åëøò úàvalue 

    :Java-יישום ב
for (i = 1; i <= limit; i++) 

{ 

element = הערך הבא בסדרה; 

value = הערך לצבירה; 

sumElements[whichSum] += value; 

} 

  :שהיא מתאימה למגוון בעיותכך , הוצגה באופן כללי, מערך צוברים של תבניתהגם : ♥♥♥♥שימו 

במקרה . 0-מאותחלים כל הצוברים ל, במקרה הפשוט. לא נקבעו במפורש הערכים לאתחול ♦

 מתבצע אתחול Java-משום שב,  אין צורך לבצע אתחול מפורשJavaביישום בשפת , כזה

 .0-אוטומטי של איברי מערך שלמים ל

 אינה מפרטת מהיכן מגיעים םמערך צובריגם התבנית של , מערך מוניםבדומה לתבנית  ♦♦♦♦

 .להתקבל כקלט או מקריאת ערכי מערך אחר, למשל, ערכים אלה יכולים .איברי הסדרה

ערכים אלה  גם.  גם אינה מפרטת כצד מחושבים הערכים לצבירהמערך צובריםהתבנית של  ♦♦♦♦

עבור כל , וייתכן כי ניתן לחשב, להתקבל כקלט או מקריאת ערכי מערך אחר, למשל, יכולים

את ערך הצבירה המתאים לו , element-בעזרת ביטוי חשבוני מסוים התלוי ב, elementאיבר 

value. 

 מתייחס לאיבר element המשתנה מערך צובריםגם בתבנית של , מערך מוניםכמו בתבנית  ♦

, ולמרות שאין זה מופיע במפורש באלגוריתם שניתן עבור התבנית וביישום שלו, התורן בסדרה

 ומקשר בין ערכו element- תלוי בwhichSumהביטוי : element-צבירה תלויה בהרי פעולת ה

 . לערך של מציין במערך
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  4שאלה 

  .Java בשפת 2- ו1האלגוריתמים עבור בעיות י נשישמו את 

  5שאלה 

יום להעניק " נוף ים"ר הספ-לאור הצלחת המבצע לסיוע למשפחות נזקקות החליטה הנהלת בית

 את האלגוריתם כך שיוצג יש להרחיב.  את הסכום המירביהכיתה שאספלתלמידי הטיול לנגב 

 את הסכום המירבי אם יש יותר מכיתה אחת שאספה. טיולמספר הכיתה שזכתה ביום הגם כפלט 

  .לכולן יוענק יום טיול

  : לפתרון הבעיה הבאנתון האלגוריתם

1. êøòîä éøáéà úà ìçúà sumClasses ì-0 

2. òöá 247 íéîòô:  

2.1. ë øôñî èåì÷á äúé-classNum ù óñë íåëñåçéååøä á ãéîìú-

sumStudent 

2.2. úà ìãâä sumClasses[classNum-1] á-sumStudent  

3. úà ìçúà sumTotal ì-0 

4. ìë øåáò i íåçúá íìù 0 ãò 6 òöá: 

4.1. èìôë âöä:äúéëì øáèöîä íåëñä  i+1 àåä: sumClasses[i] 

4.2.  úà ìãâä sumTotalá-sumClasses[i]  

5. èìôë âöä:øáèöîä íåëñä äáëùì  àåä  sumTotal 

6. úà ìçúà max ì-sumClasses[0] 

7. ìë øåáò i íåçúá íìù 0 ãò 6 òöá:  

7.1. íà sumClasses[i] > max  

7.1.1. á íùä-max ìù êøòä úà sumClasses[i]  

8. ìë øåáò i íåçúá íìù 0 ãò 6 òöá:  

8.1. íà ìù åëøòsumClasses[i]  ì äååù- max  

8.1.1. èìôë âöä:øôñî äúéë  i+1 áâðì ìåéè íåéá äëåæ  

 .באלגוריתםמשולבות הנו מהן התבניות ציי  .א

  .)אין צורך ליישם את שלב אתחול המערך, כזכור (Javaישמו את האלגוריתם בשפת   .ב

  6שאלה 

. מעוניינים לדעת את הפדיון מסך כל המכירות בכל אחד מימות השבוע" נעל לכל"בחנות הנעליים 

 סדרה –) 0סתיימות בזקיף המ(סדרות של ספרים ממשיים  אלגוריתם שהקלט שלו הוא ובכתיש ל
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. מייצגים את סכומי הקניות של הלקוחותהמספרים הממשיים  .' ועד' עבור כל יום מהימים א

  .)עבור כל יום הפדיון הכולל שלו, כלומר (הפלט של האלגוריתם הוא התפלגות המכירות לפי ימים

  : לפתרון הבעיה הבאאלגוריתםנתון ה

1. êøòîä éøáéà úà ìçúà sumDays ì-0 

2. øåáòìë  day íåçúá íìù 0 ãò 5 òöá:  

2.1. á äéð÷ íåëñ èåì÷-price  

2.2. ãåò ìë  ìù åëøòprice î äðåù-0 òöá:  

2.2.1.  ìãâäúà sumDays[day] á-price  

2.2.2. á äéð÷ íåëñ èåì÷-price  

3. ìë øåáò day íåçúá íìù 0 ãò 5 òöá:  

3.1. èìôë âöä:íåé øåáò éîåéä ïåéãôä  day+1 àåä sumDays[day]  

הנתון אלגוריתם שקול לאלגוריתם ההציעו . יםצוברמערך בנית ישנו שימוש בתבאלגוריתם   .א

 .האלגוריתםציינו באילו תבניות השתמשתם עבור כתיבת . יםצוברמערך  שימוש בתבנית ללא

 .)אין צורך ליישם את שלב אתחול המערך, כזכור( Java בשפת  הנתוןישמו את האלגוריתם  .ב

  7שאלה 

לכל . ידי החולים המבוטחים  תרופות על150 במוסד לביטוח רפואי בוצע מחקר על צריכת  .א

  שלשלשות  סדרתשהקלט שלו הוא, אלגוריתםו פתח. 150- ל1תרופה מספר סידורי בין 

 התרופה שנצרכה והכמות  סידורי שלמספר, מבוטחשל גיל מייצגת כאשר כל שלשה , ערכים

 שלהפלט  .חגיל המבוטכ -1 יטת הזקיף עם קלמתמסתייהקלט סדרת . )מספר יחידות (שלה

קבוצות  4 מבין ,כמות תרופות כוללת גדולה ביותרים הצורכת אקבוצת הגיל הוא האלגוריתם

, 50 עד 31קבוצת גילאי  , 30 עד 11 קבוצת גילאי ,  10 עד 0  איגילקבוצת  :הגילאים הבאות

הכוללת  צורכת את כמות התרופות  אחתת גיליותר מקבוצשיתכן  י.  ומעלה51קבוצת גילאי 

  .הגדולה ביותר

 .לצורך פתרון סעיף זה אין צורך להבחין בין סוגי התרופות השונים: שימו לב

 .ספרי התרופות שלא נצרכו כללכך שיוצגו כפלט גם מהרחיבו את האלגוריתם   .ב

 .ביניהןשילבתם ציינו באילו תבניות השתמשתם בכתיבת האלגוריתם וכיצד   .ג

  .Javaישמו את האלגוריתם בשפת   .ד
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   חשכי חישוב

  :ההבאת בבעיה האלגוריתמי בונןנת

 הכי הרבה  בקלטהספרה שהופיעה ספרות והפלט שלו הוא 58כתבו אלגוריתם שהקלט שלו הוא 

  .יש להציג את כולן, כזאת אם יש יותר מספרה אחת .פעמים

, לשם כך.  למנות את מספר המופעים של כל אחת מהספרותלצורך פתרון הבעיה צריך קודם כל

. ערכי המוניםאת הערך המקסימלי מבין עלינו לחשב , לאחר מכן. ערך מוניםמת נשתמש בתבני

 להשתמש לצורך כך נוכל .הערך שהופיע מספר פעמים רב ביותרכלומר , זהו למעשה הערך השכיח

 ולאחר מכן להשתמש,  הערך המקסימליכדי למצוא את, מציאת מקסימום בסדרהתבנית של ב

 לערך שוויוןכאשר התנאי הוא , דרה המקיימים תנאימציאת כל הערכים בסבתבנית של 

שינויים שעלינו לבצע ,  יש לשים לב.שנמצאוהצגה כפלט של מצייני הערכים תוך , המקסימלי

 מציאת כל הערכים בסדרה המקיימים תנאי- ומציאת מקסימום בסדרהתבניות ב קלים

  .יםערך מונמשמורים ב אלא , מהקלטםקראיהערכים בסדרה אינם נשמאחר 

  :המלאאלגוריתם הנה ה

1. òöá 58 íéîòô:  

1.1. á äøôñ èåì÷-digit  

1.2. úà ìãâä countDigitsArr[digit] á-1  

2. á íùä-maxúà  countDigitsArr[0]  

3. ìë øåáò i íåçúá íìù 0 ãò 9 òöá:  

3.1. íà countDigitsArr[i] î ìåãâ-max  

3.1.1. á íùä-max ìù êøòä úà countDigitsArr[i]  

4. ìë øåáò i íåçúá íìù 0 ãò 9 òöá:  

4.1. íà countDigitsArr[i] ì äååù- max  

4.1.1. äèìôë âö: äøôñ i íéîòô äáøä éëä äòéôåä 

ניתן להתאים את . שאורכו ידוע מראשביצוע חוזר עבור   שכיחחישובנציג את מאפייני התבנית 

  .מאפייני התבנית לביצוע חוזר התלוי בתנאי
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  שכיח  חישוב: שם התבנית

 המקשר בין whichSumביטוי חשבוני , דרת ערכיםס, limitאורך סדרת הערכים  :נקודת מוצא

  ערך בסדרה למציין של המערך

שאורכה הוא , בסדרת הקלט הערכים השכיחיםשל הערך השכיח או  הצגה כפלט של  :מטרה

limit 

  :אלגוריתם

1 .íéðåîä êøòî éëøò úà ìçúà  

2.  òöálimit íéîòô:  
2.1 .á äøãñá àáä êøòä úà íùä-element  

2.2 .úà ìãâä sumElements[whichCount]á -1  

3 . úà ìçúàmax á ìù åëøòcountElements[0] 

4. ìë øåáò i  íåçúá íìùî-1 ãò êøòîä êøåàcountElements   úåçô1 òöá:  
 4.1 .íà countElements[i] > max   

4.1.1 .á íùä -max ìù êøòä úà countElements[i]  

5 .ìë øåáò i î íåçúá íìù-1 ãò êøòîä êøåà  countElements úåçô1 òöá:  
5.1 íà ìù åëøò countElements[i] ì äååù- max   

5.1.1 .ä âö úài èìôë  

   :Java-יישום ב

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

{ 

element = הערך הבא בסדרה; 

sumElements[whichCount]++; 

} 

max = countElements[0]; 

for (i = 1; i < countElements.length; i++) 

{ 

if (countElements[i] > max) 

{ 

max = countElements[i]; 

}  

} 

for (i = 0; i < countElements.length; i++) 

{ 

if (countElements[i] == max) 

{ 

System.out.println(counts[i]); 

}  

 } 
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  או הערכים השכיחים כפלט את הערך השכיחבחרנו להציגבאלגוריתם של התבנית  :♥♥♥♥שימו 

  .' וכוצבירה, הי ניתן לבצע על ערכים אלו פעולות חישוביות שונות כגון מניאבל

  8שאלה 

 יסודות מדעי"ב תלמידיו 40ציוני  עיבודים סטטיסטיים על כמהצע בהמורה אמיר החליט ל

: הבאבאופן  קבוצות 10-ל, 100- ל0הנעים בין , ציוני התלמידיםחילק את אמיר ". המחשב

קבוצת ציונים  (20- ל11קבוצת הציונים בין , )קבוצת ציונים ראשונה (10- ל0קבוצת הציונים בין 

 . )קבוצת ציונים עשירית (100- ל91 בין  וכך הלאה עד קבוצת הציונים)שנייה

מספר התלמידים בכל  התלמידים והפלט שלו הוא 40הוא ציוני שהקלט שלו , כתבו אלגוריתם  .א

  ).תיתכן יותר מקבוצה אחת (וכן קבוצת הציונים השכיחה, קבוצת ציונים

ההפרש  ,כלומר, שיציג כפלט את טווח הציוניםהרחיבו את האלגוריתם שכתבתם בסעיף א כך   .ב

ו תבניות נוספות ציינו באיל. בין הציון הגבוה ביותר במבחן לבין הציון הנמוך ביותר במבחן

 .ביניהןשילבתם השתמשתם וכיצד 

אם הציונים מתפלגים הודעה השיציג כפלט  כך חיבו את האלגוריתם שכתבתם בסעיף בהר  .ג

למספר התלמידים בקבוצה  מספר התלמידים בקבוצה הראשונה שווה ,כלומר, סימטרית

מספר התלמידים בקבוצה השנייה שווה למספר התלמידים בקבוצה התשיעית וכן , העשירית

 .ביניהןשילבתם ו תבניות נוספות השתמשתם וכיצד לציינו באי .הלאה

על , האלגוריתם שכתבתם בסעיף ג כך שאם הציונים מתפלגים סימטריתהרחיבו את   .ד

- הערכים ב, כלומר, לגים סימטרית בצורת פעמוןהציונים מתפהאלגוריתם להציג הודעה האם 

הציונים קבוצות  5-ב םוהערכי,  הראשונות מהווים סדרה עולה ממש הציונים קבוצות5

שילבתם ו תבניות נוספות השתמשתם וכיצד לציינו באי . ממשיורדת מהווים סדרה אחרונותה

 .ביניהן

 .Javaבשפת המורחב שכתבתם בסעיף ד ישמו את האלגוריתם   .ה
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  הזזה מעגלית בסדרה

עתה נרחיב את . עבור סדרה בת שני ערכים הזזה מעגלית בסדרה הראינו את התבנית 3בפרק 

הזזה מעגלית : ות מעגליות נזכיר כי ישנם שני סוגי הזז.התבנית עבור סדרת ערכים באורך כלשהו

  .שמאלה והזזה מעגלית ימינה

ראשית נציג את מאפייני : תבניות-לשתי תת הזזה מעגלית בסדרהנפריד את מאפייני התבנית 

הזזה מעגלית ואחר כך נציג את מאפייני התבנית הזזה מעגלית שמאלה בסדרה התבנית 

  .ימינה בסדרה

  הזזה מעגלית שמאלה בסדרה: שם התבנית

 length שאורכו elementsסדרת ערכים במערך : ת מוצאנקוד

  ערכי המערךהזזה מעגלית שמאלה של   :מטרה

  :אלגוריתם

1 .á íùä-temp úà elements[0]  

2 .øåáòìë  i íåçúá íìù 0 עד length-2 òöá:  
2.1 .á íùä-elements[i] ìù êøòä úà elements[i+1]  

3. á íùä-elements[length-1] ìù êøòä úà  temp 

   :Java-יישום ב

temp = elements[0]; 

for (i = 0; i <= elements.length - 2; i++) 

{ 

elements[i] = elements[i + 1];  

} 

elements[elements.length - 1] = temp;  
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  ה בסדרהימינהזזה מעגלית : שם התבנית

 length שאורכו elementsסדרת ערכים במערך : נקודת מוצא

  ערכי המערךה של ימינה מעגלית הזז  :מטרה

  :אלגוריתם

1 .á íùä-temp úà elements[length-1]  

2 .øåáòìë  i íåçúá íìù length-1  ãò1 )ãøåé øãñá ( òöá:  
2.1 .á íùä-elements[i] ìù êøòä úà elements[i-1]  

3. á íùä-elements[0] ìù êøòä úà  temp 

   :Java-יישום ב

temp = elements[elements.length - 1]; 

for (i = elements.length -1; i >= 1; i--) 

{ 

elements[i] = elements[i - 1];  

} 

elements[0] = temp;  

  

נמצאים במערך  התבנית מניחה שאיברי הסדרה המיועדים להזזה ,לשם פשטות: ♥♥♥♥שימו 

elements ,סדרה -  היא תתייתכן שהסדרה שבה נדרש לבצע הזזה מעגלית, אבל .האחד אחרי השני

  . מתייחסת לבעיה כזאת10 שאלה .של איברי המערך) רצופה או לא רצופה(

  9שאלה 

מספר שלם חיובי ו, numbers מערךשיישמרו ב מספרים 6שהקלט שלו הוא ,  אלגוריתםנתון

num: 

1. ìë øåáò i  íåçúá íìù 1 ãò 6 òöá:  

1.1. á íìù øôñî èåì÷-numbers[i]  

2.  íìù øôñî èåì÷ éáåéçá-num 

3.  òöánum íéîòô:  

  numbers הזזה מעגלית שמאלה במערך .3.1

   numbers: 4  6  78  9  34  21מערך נקלטו הערכים הבאים ל  .א

 ?num-ל 5הקלט מה יהיה הפלט של האלגוריתם עבור  .1

 ?num- ל35מה יהיה הפלט של האלגוריתם עבור הקלט  .2
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  ?הזזה מעגלית שמאלה : מספר הפעמים שמתבצעת פעולת התבניתומה  .ב

הזזה מעגלית  : השקול לאלגוריתם הנתון כך שפעולת התבנית,יותריעיל וריתם כתבו אלג  .ג

ציינו באיזו תבנית השתמשתם עבור כתיבת  .תתבצע מספר קטן יותר של פעמיםשמאלה 

 .יעילהאלגוריתם ה

 .Java בשפת יעיל הישמו את האלגוריתם  .ד

  10שאלה 

ו הוא ערכי המערך לאחר והפלט של,  מספרים למערך16שהקלט שלו הוא , כתבו אלגוריתם  .א

 זוגיים במערך והזזה-המספרים הנמצאים במקומות האיסדרת הזזה מעגלית שמאלה עבור 

 .המספרים הנמצאים במקומות הזוגיים במערךסדרת מעגלית ימינה עבור 

 .Java  בשפתישמו את האלגוריתם  .ב
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  סדרה- של תתהזזה

 סדרה- של תתהזזה . ד סדרותהנחוצה בהקשרים רבים בעיבו תבנית יא הסדרה-של תתהזזה 

 או אל שמאלהסדרה של ערכים אל מקום אחד - של תת)לא מעגלית (הזזה ליניארית  תבניתיאה

 בסדרה kהוצאת ערך ממקום : שתי דוגמאות בולטות לשימוש בתבניתהנה . ימינהמקום אחד 

 ;ינה וימk+1הזזה במקום אחד שמאלה של כל האיברים מהמקום , כלומר, "צמצומה לשמאל"ו

כדי לפנות מקום  ימינה k+1-המקום ההחל מידי הזזה של הערכים  על" הריווח הסדרה ימינ"

 פעולת תתבצעמ" צמצום לשמאל" במקרה של .k-הכנסה של איבר חדש לסדרה במקום הל

" הכנסה"תתבצע פעולת " ריווח ימינה" ובמקרה של ,ההזזהלפני  k-של ערך מהמקום ה" הוצאה"

ריווח "-ו" צמצום לימין" באופן דומה ניתן לבצע . ההזזהאחרי k-השל ערך חדש למקום 

  ".שמאלה

ראשית נציג את מאפייני : תבניות-לשתי תת סדרה-של תתהזזה נפריד את מאפייני התבנית 

סדרה -של תתהזזה ואחר כך נציג את מאפייני התבנית   שמאלהסדרה-של תתהזזה התבנית 

  .ימינה

  שמאלה סדרה-של תתהזזה : שם התבנית

 )k <length-1 ≥ 0 ( במערךkמקום , length באורך elementsסדרת ערכים במערך : נקודת מוצא

                למקומותk+1..length-1סדרה הנמצאת במקומות -תתהשל שמאלה הזזה  :מטרה

k..length-2  

  :אלגוריתם

1. øåáòìë  i  íåçúá íìùî-k ãò length-2 òöá:  
1.1 á íùä-elements[i] ìù êøòä úà elements[i+1]  

   :Java-יישום ב

for (i = k; i <= elements.length - 2; i++) 

{ 

elements[i] = elements[i + 1];  

} 
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  ימינה סדרה-של תתהזזה : שם התבנית

 )k ≤ length-1 > 0 ( במערךkמקום , length באורך elementsסדרת ערכים במערך : נקודת מוצא

  k .. 1 למקומות k-1 .. 0סדרה הנמצאת במקומות - תתה של הימינהזזה   :מטרה

  :אלגוריתם

1. ìë øåáò i î íåçúá íìù-k ãò 1 ) øãñáãøåé( òöá:  
1.1 .á íùä-elements[i] ìù êøòä úà elements[i-1]  

   :Java-יישום ב

for (i = k; i >= 1; i--) 

{ 

elements[i] = elements[i - 1];  

} 

  11שאלה 

 ועד 16:00החל מהשעה , ם המוזמנים לרופא מומחה נקבעה לכל מוזמן פגישהברשימת החולי

  .  כאשר לכל מוזמן מוקדש פרק זמן של חצי שעה,20:00השעה 

אצל המזכירה ולכן יש לעדכן , 18:30מקרה בהול גרם להכנסת חולה חדש לרשימה בשעה 

  .הרופאהמסודרת לפי סדר פגישתם המיועדת עם , המוזמניםאת רשימת הרפואית 

החולים  9  מספרי הזהות שלשלהתחילית רשימה ההוא  שהקלט שלו ,כתבו אלגוריתם  .א

 מספרי הזהות שלוהפלט שלו הוא רשימת ,  של החולה החדש הזהותאת מספרוכן המוזמנים 

 עם לו שעת הפגישה המיועדת כאשר לכל חולה מוצגת גם , לאחר העדכוןעל פי הסדר, החולים

 .הרופא

 .Java  בשפתיתםישמו את האלגור  .ב

  12שאלה 

 המידע נשמר. ת ישיבה לסלוןומערכ 5-הלים רישום של הצעות רכישה למנ" מכרז המבטיח"ב

  .  ההצעות הגבוהות ביותר והן מסודרות לפי סדר יורד20עבור 

וכן ,  הסכומים של ההצעות הגבוהות שהתקבלו עד כה20שהקלט שלו הוא , כתבו אלגוריתם  .א

 ההצעות הגבוהות ביותר לאחר העדכון של ההצעה 20לט שלו הוא והפ, הצעה חדשהסכום של 

 .החדשה

 ?ביניהןשילבתם ציינו באילו תבניות השתמשתם וכיצד   .ב

 . מערכות הישיבה לסלון5-בזוכים סכומים של ההרחיבו את האלגוריתם כך שיציג כפלט את ה  .ג

  .אותה באלגוריתםשילבתם השתמשתם וכיצד נוספת ציינו באיזו תבנית 
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  סדרה בהאיבריםוך סדר יפה

עתה . איבריםעבור סדרה בת שני  בסדרההאיברים יפוך סדר ה הראינו את התבנית 3בפרק  

  .  באורך כלשהואיבריםנרחיב את התבנית עבור סדרת 

 האיבר הראשון בסדרה לבין האיבר להחליף בין אפשר  בסדרההאיבריםיפוך סדר ה לצורך

  . הלפני אחרון בסדרה וכן הלאההאיברי בסדרה לבין  השנהאיברלהחליף בין , האחרון בסדרה

  :היפוך סדר האיברים בסדרהאת מאפייני התבנית  ציגנ

  היפוך סדר האיברים בסדרה: ם התבניתש

   elementsסדרת ערכים במערך : נקודת מוצא

 lengthכו ורשא, מערך בהאיבריםסדר היפוך   :מטרה

  :אלגוריתם

1 .á íùä-limit úà  מנת החלוקה שלlengthקבוצות שתי  פריטים ל  

2 .øåáòìë  i  íåçúá íìùî -0 ãò limit-1 òöá: 

  elements[length-i-1] ושל  elements[i] כים שלעראת ה ףחלה .2.1

אז האיבר ,  אם אורכה אינו זוגי.האיבריםעד מחצית אורך סדרת מתבצעת ההחלפה  :♥♥♥♥שימו 

  .י שאכן צריך להיותכפ, ונשאר במקומו, האמצעי אינו מוחלף עם אף איבר

  13 שאלה

והפלט שלו , המסודרים בסדר עולה,  מספרים למערך15שהקלט שלו הוא , אלגוריתם כתבו  .א

 .הוא ערכי המערך לאחר היפוכם

 האיברים הראשונים 12של סדר ה שיהפוך את שנו את האלגוריתם שכתבתם בסעיף א כך  .ב

 הפלט יהיה ערכי המערך .םשלושת הערכים הגדולים ביותר במערך יישארו במקומ. במערך

 .ההיפוךלאחר 

 האיבריםיפוך סדר ה שימוש בתבנית ללא ב- ואמים שבסעיפים ניתן לבצע את האלגורית  .ג

 . המתאימיםםמיכתבו את האלגורית. בסדרה

  


