פרק  – 12תבניות אלגוריתמיות
הצגת הפרק
מטרת הפרק
הצגת מבנה הנתוני מער דומימדי .הכרת האלגורית לחיפוש בינרי ,ואלגוריתמי שוני
למיו של סדרת נתוני.

מושגי
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מער דומימדי
מער דומימדי ריבועי
אלכסו ראשי
אלכסו משני
חיפוש בינרי
מיו בחירה
מיו הכנסה
מיו בועות
מיזוג

דגשים ודידקטיקה
•

•

בפרק זה רוב השאלות עוסקות במער דומימדי כתכונה בתו מחלקה .נית לעסוק
בנושא ג ללא מחלקות כלל ,כש שנלמד הנושא מער חדמימדי )תוכנית ראשית
בלבד(.
מומל להדגיש בפני התלמידי מדוע ישנ מספר אלגוריתמי מיו ,וכ להדגיש את
חשיבות נושא המיו במדעי המחשב.
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פתרונות
שאלה 12.1
בנו מחלקה ובה מער דוממדי המכיל מספרי שלמי .המחלקה תכיל את הפעולות הבאות:
א .פעולה בונה המקבלת את ממדי המער הדוממדי ומקצה עבורו מקו.
ב .פעולת גישה לאתחול תא במער הדוממדי .הפעולה מקבלת מספר שורה ,מספר עמודה
ומספר של ומעדכנת את התא המתאי.
ג .פעולה המקבלת מספר שורה ומחזירה את סכו איברי השורה.
ד .פעולה המציגה את ערכי האיברי הנמצאי בשורות הזוגיות.
ה .פעולה המקבלת מספר שורה ומחזירה "אמת" א כל איברי השורה מתחלקי ב.3
תשובה 12.1
להל המחלקה המבוקשת ,ובה מער דומימדי) :כפי שנאמר בתחילת הפרק ,יש אפשרות לבצע
פעולות אלה בתו בתוכנית הראשית(
;using System
public class Quest1
{
;private int[,] mat
פעולה בונה //
)public Quest1(int rows, int cols
{
;]mat = new int[rows,cols
}
עדכון תא בודד //
)public void SetCell(int row, int col, int val
{
;mat[row,col] = val
}
סכום שורה //
)public int SumRow(int row
{
;int sum = 0
)for (int i = 0; i < mat.GetLength(1); i++
;]sum += mat[row,i
;return sum
}
הדפסת שורות זוגיות //
)(public void EvenElement
{
;int i = 0
))while (i < mat.GetLength(0
{
)for (int j = 0; j < mat.GetLength(1); j++
;)]Console.Write(mat[i,j
;)(Console.WriteLine
;i += 2
}
}
האם כל ערכי השורה מתחלקים בשלוש //
)public bool IsThree(int row
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{
)for (int i = 0; i < mat.GetLength(1); i++
{
)if (mat[row,i] % 3 != 0
;return false
}
;return true
}
}

שאלה 12.2
א .פתחו אלגורית המאחס בכל תא של מער דוממדי מספר אשר ספרת העשרות שלו
שווה למספר השורה של התא ,וספרת האחדות שלו שווה למספר העמודה של התא.
למשל ,מער דוממדי בגודל  3x4יראה כ:
3
13
23
ב.

ג.

2
12
22

1
11
21

0
10
20

הגדירו מחלקה הכוללת מער דוממדי כתכונה ואת הפעולות הבאות:
 פעולה בונה המקבלת את ממדי המער ,מקצה עבורו מקו ומיישמת את האלגורית
שפיתחת בסעי( הקוד.
 פעולה להצגת תוכ המער הדוממדי בצורת טבלה.
הגדירו פעולה ראשית הקולטת מהמשתמש את ממדי המער הרצוי ,מייצרת עצ מהסוג
שהוגדר בסעי( הקוד ומציגה את המער שנוצר.

תשובה 12.2
להל המחלקה המבוקשת
;using System
public class Quest2
{
;private int[,] mat
פעולה בונה המשתמשת באלגוריתם המבוקש //
)public Quest2(int rows, int cols
{
;]mat = new int[rows,cols
)for(int i = 0; i < rows; i++
)for(int j = 0; j < cols; j++
;mat[i,j] = i*10 + j
}
פעולה להצגת המטריצה כטבלה //
)(public void Print
{
)for(int i = 0; i < mat.GetLength(0); i++
{
)for(int j = 0; j < mat.GetLength(1); j++
;)]Console.Write("{0} ", mat[i,j
;)(Console.WriteLine
}
}
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}

שאלה 12.4
פתחו וישמו אלגורית לניהול הזמנת מקומות במטוס .הקלט הוא סדרה של בקשות להזמנת
מושבי במטוס .כל בקשה מורכבת ממספר שורה ומאות המייצגת את המושב )'.(... ,'c' ,'b' ,'a
לאחר כל בקשה תוצג הודעה" :בקשת התקבלה" או "המקו שביקשת תפוס" .לאחר סיו
העיבוד של כל בקשה יוצג מצב התפוסה של כל המושבי במטוס ,כאשר  Aמסמ מושב פנוי וN
מסמ מושב תפוס .הקלט יסתיי כאשר יוקלד המושב ) 1 Aוהוא שיי כידוע לדיילת הראשית(.
הדרכה :הגדירו מחלקה המייצגת מטוס .המחלקה תכלול מער דוממדי בוליאני המייצג את
המושבי ואת הפעולות הבאות:
א .פעולה בונה המקבלת את ממדי המטוס )מספר שורות ומספר מושבי בכל שורה( .הפעולה
תקצה את מער המושבי ותאתחל את כל המושבי כ שיהיו פנויי.
ב .פעולת הזמנה המקבלת מספר שורה ואות המייצגת את המושב .הפעולה מסמנת את המקו
כתפוס ומחזירה ער בוליאני המציי את הצלחת הפעולה או את כישלונה.
זכרו :כדי להמיר את התווי למקומות במער )' 'aהוא  'b' ,0הוא  1וכו'( יש לחסר מהתו
המבוקש את התו ' .'aכלומר א התו מאוחס במשתנה  ,chנכתוב .ch'a' :חשבו מדוע? )ראו
פרק .(4
ג .פעולה להצגת מצב מושבי המטוס.
הגדירו פעולה ראשית הכוללת את קליטת ממדי המטוס ,את יצירת העצ מטוס ,את קליטת
הזמנות המשתמשי ואת ביצוע ההזמנות.
תשובה 12.4
המחלקה לניהול מושבי המטוס:
;using System
public class Quest4
{
;private bool[,] plane
)public Quest4(int rows, int cols
{
;]plane = new bool[rows,cols
)for(int i = 0; i < rows; i++
)for(int j = 0; j < cols; j++
;plane[i,j] = false
}
פעולה לתפיסת מקום ,שבודקת לפני האם המקום פנוי //
)public bool Request(int row, char sit
{
)if(plane[row-1,sit-'a']==false
{
;plane[row-1,sit-'a'] = true
;return true
}
;return false
}
הצגת מושבי המטוס //
)(public void Print
{
)for(int i = 0; i < plane.GetLength(0); i++

הוראת המדעי ,אוניברסיטת תלאביב

  177

מדעי המחשב

{
for(int j = 0; j < plane.GetLength(1); j++)
{
if (plane[i,j])
Console.Write("N ");
else
Console.Write("A ");
}
Console.WriteLine();
}
}
}

:יישו המחלקה הראשית המנהלת את בקשות הנוסעי
using System;
public class Quest4Test
{
public static void Main()
{
// הקצאת מקום לפי גודל המטוס
Quest4 plane = new Quest4(10,5);
plane.Print();
Console.Write("Enter the place: ");
int row = int.Parse(Console.ReadLine());
char sit = char.Parse(Console.ReadLine());
while(row!=1 || sit!='A')
{
Console.WriteLine("You asked for place {0}{1}",row, sit);
if(plane.Request(row, sit))
Console.WriteLine("OK");
else
Console.WriteLine("This place is occupied");
plane.Print();
Console.Write("Enter the place: ");
row = int.Parse(Console.ReadLine());
sit = char.Parse(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("The End");
plane.Print();
}
}

12.5 שאלה
 תוצאות המשחקי. משחקי10  בכל יו,חגית משחקת ששבש ע לירו בכל יו בשבוע
 השורה תכיל, כל שורה במער מייצגת יו בשבוע:7×10 נשמרות במער דוממדי בוליאני בגודל
 למשל א חגית ניצחה במשחק השני ביו.את תוצאות עשרת המשחקי ששיחקו באותו היו
 תא, א לירו ניצח באותו משחק,true חמישי אז התא השני בשורה החמישית יכיל את הער
: פתחו אלגורית שיחשב ויציג.false זה יכיל את הער
. למי מהשניי כמות הניצחונות הגדולה ביותר.א
 א יש.( הודעה המציינת את יו המזל של חגית )היו שבו לחגית היו הכי הרבה ניצחונות.ב
.יותר מיו אחד כזה ההודעה תציי את היו הראשו שנמצא
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ג .הודעה המציינת את משחק המזל של לירו )מכיוו שביו מתקיימי עשרה משחקי נמספר
אות מ 1עד  .10משחק המזל הוא זה שמספר הניצחונות בו במהל השבוע הוא הגדול
ביותר( .א יש יותר ממשחק אחד כזה ההודעה תציי את המשחק הראשו שנמצא.
הדרכה :הגדירו מחלקה המייצגת את תוצאות המשחקי .המחלקה תכלול מער דוממדי
בוליאני ,ואת הפעולות הבאות:
 פעולה בונה ליצירת מער התוצאות.
 פעולת גישה לעדכו תוצאה של משחק מסוי.
פעולות הבודקות :למי יש יותר ניצחונות ,מהו יו המזל של חגית ,ומהו משחק המזל של לירו.
הפעולות מחזירות ערכי בהתא.
תשובה 12.5
רעיו הפתרו:
נבנה מחלקה אשר תמנה את הניצחונות של המשחקי .על מחלקה זו לשמור את כל משחקי
השבוע 7 :ימי בשבוע 10 ,משחקי בכל יו .לש כ נשתמש במער דומימדי בוליאני ,בגודל
 .7x10תא אשר יכיל את הער  trueפירושו שחגית ניצחה במשחק זה .כדי לבדוק את יו המזל
של חגית )סעי( ב'( מתאי להשתמש בתבנית מציאת מקסימו .הסדרה בה נחפש את המקסימו
היא כמות הניצחונות עבור שורה במטריצה ,אות נמנה על ידי שימוש בתבנית מניה .כדי למצוא
את משחק המזל של לירו מתאי להשתמש בתבנית מציאת מקסימו .הסדרה בה נחפש את
המקסימו היא כמות הניצחונות עבור עמודה במטריצה ,אות נמנה על ידי שימוש בתבנית
מניה.
יישו המחלקה ופעולותיה העיקריות:
public class Quest5
{
;private bool[,] wins
)(public Quest5
{
;]wins = new bool[7,10
}
)(public int MaxWin
{
משתנה המונה את ניצחונותיה של חגית int counterTrue = 0; //
)for(int i = 0; i < wins.GetLength(0); i++
)for(int j = 0; j < wins.GetLength(1); j++
)]if(wins[i,j
;counterTrue++
)if(counterTrue > (wins.GetLength(0) * wins.GetLength(0)) / 2
;return 1
;return 0
}
)(public int DayOfLuck
{
;int sumDay
;int max = 0
;int maxDay = 0
)for(int i = 0; i < wins.GetLength(0); i++
{
;sumDay = 0
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for(int j = 0; j < wins.GetLength(1); j++)
{
if(wins[i,j])
sumDay++;
}
// בתום סכימת השורה בודקים אם היא מקסימלית
if(sumDay > max)
{
max = sumDay;
maxDay = i+1;
}
}
return maxDay;
}
public int GameOfLuck()
{
int sumGame;
int max = 0;
int maxGame = 0;
for(int i = 0; i < wins.GetLength(1); i++)
{
sumGame = 0;
for(int j = 0; j < wins.GetLength(0); j++)
{
if(!wins[j,i])
sumGame++;
}
// בתום סכימת העמודה בודקים אם היא מקסימלית
if(sumGame > max)
{
max = sumGame;
maxGame = i+1;
}
}
return maxGame;
}
}
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שאלה 12.6
לפניכ כמה קטעי תוכניות בשפת  ,C#עבור כל אחד מהקטעי כתבו מה יוצג על המס ובאיזו
צורה.
הניחו ש matמוגדרת כמטריצה ריבועית בגודל  5×5והיא מכילה את הערכי הבאי:
5
10
15
20
25

4
9
14
19
24

3
8
13
18
23

1
6
11
16
21

2
7
12
17
22

)for(int i=0; i<mat.GetLength(0); i++
{
;)]Console.Write(mat[2,i
}

)for(int i=0; i<mat.GetLength(0); i++
{
;)]Console.Write(mat[i,2
}

)for(int i=0; i<mat.GetLength(0); i++
{
;)]Console.Write(mat[5,5
}

)for(int i=0; i<mat.GetLength(0); i++
{
;)]Console.Write(mat[i,i
}

תשובה 12.6
תוצג העמודה השלישית במטריצה ,כלומר:
תוצג השורה השלישית במטריצה ,כלומר:
3 8 13 18 23
11 12 13 14 15
יוצג האלכסו הראשי במטריצה ,כלומר:
1 7 13 19 25

חריגה מגבולות המער ,התוכנית לא תרו .

שאלה 12.7
פתחו וישמו אלגורית הבודק לגבי מטריצה ריבועית א היא:
א" .שוות שורות" – מטריצה "שוות שורות" היא מטריצה שסכו כל שורה בה שווה.
ב" .שוות עמודות" – מטריצה "שוות עמודות" היא מטריצה שסכו כל עמודה בה שווה.
ג" .ריבוע קס" – "ריבוע קס" הוא מטריצה "שוות שורות" ו"שוות עמודות" ובנוס(
סכו כל שורה שווה לסכו כל עמודה ,וסכו כל אלכסו שווה לסכו שורה ולסכו
עמודה .הנה דוגמה לריבוע קס:
6

1

8

7

5

3

2

9

4

הדרכה :הגדירו מחלקה המכילה מער דוממדי של שלמי ואת הפעולות הבאות :פעולה בונה
ליצירת המטריצה הריבועית ,פעולת גישה לאתחול תא במטריצה ושלוש פעולות בוליאניות
הבודקות א המטריצה היא שוות שורות ,שוות עמודות וריבוע קס.
שימו ♥ :לצור בדיקת ריבוע קס ,נית להיעזר בפעולות הקודמות שמימשת.
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 ובודקת א המטריצה היא3×3 הגדירו פעולה ראשית הקולטת מספרי עבור מטריצה בגודל
. א היא שוות עמודות וא היא ריבוע קס,שוות שורות
12.7 תשובה
," בפתרו שאלה זו נשתמש בתבנית "הא כל הערכי בסדרה מקיימי תנאי:רעיו הפתרו
.העמודות ה בעלות סכו שווה/כיוו שעלינו לבדוק הא כל השורות
public class Quest7
{
private int[,]mat;
public Quest7(int size)
{
mat = new int[size,size];
}
// פעולה המחשבת סכום שורה מבוקשת
public int SumRow(int row)
{
int sum = 0;
for(int i = 0; i < mat.GetLength(0); i++)
sum+= mat[row,i];
return sum;
}
// פעולה המחשבת סכום עמודה מבוקשת
public int SumCol(int col)
{
int sum = 0;
for(int i = 0; i < mat.GetLength(0); i++)
sum+= mat[i,col];
return sum;
}
//  ו"שקר" אחרת,פעולה שמחזירה "אמת" אם סכום כל השורות שווה
public bool IsEqualsRow()
{
int firstRow = SumRow(0);
for(int i = 1; i < mat.GetLength(0); i++)
{
if(SumRow(i) != firstRow)
return false;
}
return true;
}
//  ו"שקר" אחרת,פעולה שמחזירה "אמת" אם סכום כל העמודות שווה
public bool IsEqualsCol()
{
int firstCol = SumCol(0);
for(int i = 1; i < mat.GetLength(0); i++)
{
if(SumCol(i) != firstCol)
return false;
}
return true;
}
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פעולה המחשבת סכום אברי אלכסון ראשי //
)(public int SumMainDiagonal
{
;int sum = 0
)for(int i = 1; i < mat.GetLength(0); i++
{
;]sum+= mat[i,i
}
;return sum
}
פעולה המחשבת סכום אברי אלכסון משני //
)(public int SumSecondDiagonal
{
;int sum = 0
)for(int i = 1; i < mat.GetLength(0); i++
{
;]sum+= mat[i,mat.GetLength(0)-i-1
}
;return sum
}
פעולה שמחזירה "אמת" אם זהו ריבוע קסם ,ו"שקר" אחרת //
)(public bool MagicSquare
{
;)int firstRow = SumRow(0
את השורה הבאה אפשר לבצע גם באמצעות תנאי //
&& )(return(IsEqualsCol() && IsEqualsRow
&& SumMainDiagonal() == firstRow
;)SumSecondDiagonal()== firstRow
}
}

שאלה 12.9
עלינו לפתח מערכת ממוחשבת לרכישת כרטיסי קולנוע .בבית הקולנוע יש שני אולמות :אול
שביט ואול ארמו .באול שביט מוצג בימי אלה הסרט מלחמת הכוכבי ובאול ארמו מוצג
בימי אלה הסרט שרק .בכל אול יש  10שורות ,ו 20מושבי בכל שורה.
המערכת מציגה למשתמש את הסרטי שמוצגי בבית הקולנוע בימי אלה ומבקשת ממנו לציי
את ש הסרט שהוא רוצה לראות .לאחר מכ המערכת שואלת את המשתמש כמה כרטיסי הוא
רוצה לרכוש .המערכת מציגה לפני המשתמש את המושבי הפנויי ומבקשת ממנו לבחור
מושבי.
בסו( ההזמנה המערכת מדפיסה :נרכשו >מספר כרטיסי< כרטיסי לסרט >ש הסרט< המוצג
באול >ש האול שהסרט מציג בו<
לפניכ הגדרת המחלקה  .Cinemaהשלימו את המקומות החסרי ,והוסיפו מחלקה ראשית
שתטפל בפעולות הקולנוע:
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public class Cinema
{
private string name;
// שם אולם הקולנוע
private string movie; // שם הסרט המוצג
private bool[,] freeSeats;
// רשימת מושבי האולם ומצבם
private const int ROWS = 10;
private const int COLS = 20;
// הפעולה הבונה
public Cinema (string aName, string aMovie)
{
name = aName;
movie = aMovie;
freeSeats = new bool[ROWS,COLS];
// מסמנים את כל המושבים כפנויים
for (int i = 0; i < ROWS; i++)
for (int j = 0; j < COLS; j++)
___________________________;
}
//  מחזירה את שם הסרט המוצג באולם:פעולת גישה
public string GetMovie ()
{
return __________________;
}
//  מחזירה את שם אולם הקולנוע:פעולת גישה
public string GetName()
{
return __________________;
}
//  מעדכנת את שם הסרט המוצג באולם:פעולת גישה
public void SetMovie(string aMovie)
{
________________________;
}
// פעולה בוליאנית הבודקת אם סרט נתון מוצג באולם הקולנוע
public bool IsShowing(string aMovie)
{
return (_______________________)
}
// פעולה המחזירה מחרוזת שמתארת את רשימת המושבים הפנויים
public string GetAvailableSeats()
{
string availableSeats = new string("");
for (int i = 0; i <freeSeats.GetLength(0); i++)
for (int j = 0; j <freeSeats.GetLength(1); j++)
if (_______________________)
availableSeats = availableSeats +
_______________________________;
return availableSeats;
}
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// פעולה המקבלת מספר מושב פנוי ומעדכנת את מצבו כתפוס
// ומחזירה "אמת" אם הפעולה הצליחה ו"שקר" אחרת
public bool SetSeatAsTaken(int rowSeat, int colSeat)
{
if (__________________)
{
_____________________________ = false;
return _______________;
}
else
return _______________;
}
} // class Cinema

12.9 תשובה
public class Cinema
{
private string name;
// שם אולם הקולנוע
private string movie; // שם הסרט המוצג
private bool[,] freeSeats;
// רשימת מושבי האולם ומצבם
private const int ROWS = 10;
private const int COLS = 20;
// הפעולה הבונה
public Cinema (string aName, string aMovie)
{
name = aName;
movie = aMovie;
freeSeats = new bool[ROWS,COLS];
// מסמנים את כל המושבים כפנויים
for (int i = 0; i < ROWS; i++)
for (int j = 0; j < COLS; j++)
freeSeats[i,j] = false;
}
//  מחזירה את שם הסרט המוצג באולם:פעולת גישה
public string GetMovie ()
{
return movie;
}
//  מחזירה את שם אולם הקולנוע:פעולת גישה
public string GetName()
{
return name;
}
//  מעדכנת את שם הסרט המוצג באולם:פעולת גישה
public void SetMovie(string aMovie)
{
movie = aMovie;
}
// פעולה בוליאנית הבודקת אם סרט נתון מוצג באולם הקולנוע
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public bool IsShowing(string aMovie)
{
return (aMovie == movie);
}
// פעולה המחזירה מחרוזת שמתארת את רשימת המושבים הפנויים
public string GetAvailableSeats()
{
string availableSeats = "";
for (int i = 0; i < freeSeats.GetLength(0); i++)
for (int j = 0; j < freeSeats.GetLength(1); j++)
if (freeSeats[i,j])
// freeSeats[i,j]==true :או
availableSeats = availableSeats +
i + " " + j + "\n";
return availableSeats;
}
// פעולה המקבלת מספר מושב פנוי ומעדכנת את מצבו כתפוס
// ומחזירה "אמת" אם הפעולה הצליחה ו"שקר" אחרת
public bool SetSeatAsTaken(int rowSeat, int colSeat)
{
if (freeSeats[rowSeat,colSeat])
{
freeSeats[rowSeat,colSeat] = false;
return true;
}
else
return false;
}
} // class Cinema
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שאלה 12.13
לפניכ קטע קוד שמבצע חיפוש בינרי במער :arr
הניחו כי המשתני  highו lowמאותחלי בגבולות המער  0ו.N
;bool flag = true
)while (low <= high
{
;middle = (low + high) / 2
)if (arr[middle] != num
;flag = false
)if (arr[middle] > num
;high = middle – 1
else
;low = middle + 1
}
)if (flag
;)"Console.WriteLine("The Value Is In The Array
else
;)"Console.WriteLine("The Value Is Not In The Array

הקטע שגוי .מצאו את השגיאה ותקנו את הקטע כ שיבצע את הנדרש.
תשובה 12.13
האלגורית המוצע מניח כי הער אותו מחפשי קיי במער ,ובודק הא הער התור )הער
האמצעי בי גבולות החיפוש( אינו שווה לער אותו מחפשי ,ומשנה את ער המשתנה הבוליאני
 flagבהתא .לא קיימת בדיקה הא הער שאנו מחפשי אכ נמצא במער .ברגע שהער
הראשו שייבדק ימצא כשגוי )אינו שווה לער אותו מחפשי( ישתנה המשתנה הבוליאני להיות
"שקר" ויישאר להיות כזה עד לסיו האלגורית .האלגורית הנכו לשאלה זו הוא להניח כי
הער אותו מחפשי אינו קיי במער ,ובמידה ובמהל החיפוש נמצא ער זה ,ישתנה המשתנה
להיות "אמת" .הנה התיקו:
;bool flag = false
)while (low <= high && !flag
{
;middle = (low + high) / 2
)if (arr[middle] == num
;flag = true
)else if (arr[middle] > num
;high = middle – 1
else
;low = middle + 1
}
)if (flag
;)"Console.WriteLine("The Value Is In The Array
else
;)"Console.WriteLine("The Value Is Not In The Array

הוראת המדעי ,אוניברסיטת תלאביב

  187

מדעי המחשב

12.14 שאלה
.A  במער25  שיבדוק כמה פעמי מופיע הערC#  כתבו קטע תוכנית בשפת.A נתו מער ממוי
.כתבו את הקטע יעיל ככל שתוכלו
12.14 תשובה
:רעיו הפתרו
, לכ. כל הפעמי יופיעו ברצ( כיוו שהמער ממוי, נמצא במער יותר מפע אחת25 א הער
 א הוא נמצא נצעד ימינה. נמצא במער25 נשתמש בחיפוש בינרי כדי למצוא הא המספר
.25ושמאלה החל ממקו זה עד אשר נפגוש במספר שונה מ
low = 0;
high = a.Length-1;
bool found = false;
while (low <= high && !found)
{
middle = (low + high) / 2;
if (a[middle] == 25)
{
found = true;
place = middle;
}
else if (a[middle] > 25)
high = middle - 1;
else
low = middle + 1;
}
if(!found)
Console.WriteLine("The number 25 is not in the array");
else
{
int counter = 1;
int curr = place + 1;
while(curr < a.Length && a[curr]==25)
{
counter++;
curr++;
}
curr = place - 1;
while(curr >= 0 && a[curr]==25)
{
counter++;
curr--;
}
Console.WriteLine("The number 25 appear: {0} times", counter);
}
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שאלה 12.16
נתו מער ממוי  Aבגודל  Nובו מספרי שלמי חיוביי )בסדר עולה( .כתבו קטע תוכנית
שהפלט שלו הוא הודעה א רוב איברי המער גדולי מ הממוצע של האיבר הראשו והאחרו.
תשובה 12.16
מומל לפתור שאלה זו בכיתה ,כדי לתת לתלמידי לנסות ולהציע דרכי שונות לפתרונה ולדו
ביעילות של כל אחת מהדרכי שהוצעו לעומת הדר המוצעת כא.
רעיו הפתרו היעיל ביותר:
לאחר חישוב הממוצע המבוקש ,ניגש לאיבר האמצעי במער )יש להתייחס ג לאור מער זוגי
שבו יש שני איברי אמצעיי( .א איבר זה גדול מהממוצע ,הרי שכל האיברי מימינו ג
גדולי מהממוצע )מכיוו שהמער ממוי( ,ולכ רוב האיברי גדולי מהממוצע .א איבר זה
אינו גדול מהממוצע ,רוב איברי המער אינ גדולי מהממוצע.
;double average = (double)(a[0] + a[a.Length-1])/2
)if(a[(a.Length-1)/2] > average
;)"Console.WriteLine("Yes
else
;)"Console.WriteLine("No

שאלה 12.19
"סדרת הפרשי עולה" היא סדרת ערכי שבה ההפרשי בי כל זוג ערכי סמוכי עוליממש.
כלומר ההפרש הגדול ביותר הוא בי האיבר האחרו בסדרה וזה שלפניו ,וההפרש הקט ביותר
הוא ההפרש בי האיבר הראשו לשני .דוגמה ל"סדרת הפרשי עולה".15 ,20 ,29 ,40 ,66 ,97 :
עליכ לכתוב אלגורית שיקלוט "סדרת הפרשי עולה" במער ומספר נוס(  .kהאלגורית
יבדוק א קיי זוג ערכי סמוכי במער שהפרש הוא  .kממשו את האלגורית בשפת .C#
עליכ לכתוב את האלגורית יעיל ככל שתוכלו מבלי להשתמש במער עזר.
תשובה 12.19
רעיו הפתרו:
פתרו שאלה זו מבוסס על חיפוש בינרי בסדרת ההפרשי .יש לשי לב כי המער אינו בהכרח
ממוי ,א סדרת ההפרשי כ $ממוינת .בכל שלב בחיפוש הבינרי נבדוק את ההפרש בי שני
איברי סמוכי במקו את האיבר עצמו.
;low = 0
;high = a.Length - 1
;bool found = false
)while (low < high && !found
{
;middle = (low + high) / 2
)if (a[middle+1] - a[middle] == k
;found = true
)else if (a[middle+1] - a[middle] > k
;high = middle - 1
else
;low = middle + 1
}
)if(!found
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;)"Console.WriteLine("No
else
;)"Console.WriteLine("Yes

שאלה 12.22
הא מספר הפעמי שהלולאה מתבצעת במיו בחירה תלוי בתוכ המער?
תשובה 12.22
לא .בכל מקרה מתרחשת מציאת מינימו .שתי הלולאות )החיצונית והפנימית( עוברות בכל
מקרה על כל אברי המער.
שאלה 12.23
כמה פעולות החלפה מתבצעות במיו בחירה?
תשובה 12.23
עבור כל מינימו שאנחנו מוצאי מתבצעת החלפה ,לכ מספר ההחלפות שמתבצעות הוא כמספר
הפעמי שאנו מחפשי מינימו והוא n-1 :כאשר  nהוא מספר אברי המער.
שאלה 12.25
כתבו אלגורית המקבל כקלט סדרת מספרי בסדר כלשהו .האלגורית יציג את מספר הערכי
שמיקומ המקורי הוא ג מיקומ בסדרה המסודרת של הערכי הנתוני.
הדרכה :קלטו את האיברי במער ,מיינו במיו בחירה ומנו תו כדי כ כמה איברי נמצאו
במיקומ.
תשובה 12.25
רעיו הפתרו:
לאחר מציאת המינימו במיו בחירה ,נבדוק הא הוא נמצא במקו הסידורי המבוקש .נמנה
את האיברי שהיו במקומ ולא היה צור להחליפ ע איבר אחר .שימו ♥ :אלגורית זה
מוודא שהחלפות מיותרות לא תתבצענה.
יישו האלגורית:
;int iMin, temp
;int counter = 0
)for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++
{
;iMin = i
)for (int j = i + 1; j < a.Length; j++
)]if (a[j] < a[iMin
;iMin = j
אם האיבר במקומו ,מונים אותו .אחרת מבצעים את ההחלפה //
)if (iMin == i
;counter++
else
{
;]temp = a[iMin
;]a[iMin] = a[i
;a[i] = temp
}
}
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;)Console.Write(counter

שאלה 12.30
תארו מה קורה במיו הכנסה כאשר מנסי למיי מער ממוי.
תשובה 12.30
כאשר מנסי למיי מער ממוי במיו הכנסה ,כל איבר נמצא כבר במקומו ולכ פעולת הזזת
האיברי לא תתבצע כלל.
שאלה 12.31
אפיינו את המער הגור לביצועי הגרועי ביותר במיו הכנסה.
תשובה 12.31
מער ממוי בסדר הפו& מהמבוקש יגרו לביצועי הגרועי ביותר במיו הכנסה ,כיוו שהפעולה
 insertElementבכל זימו תבצע את מקסימו ההזזות האפשריות.
שאלה 12.35
לפניכ קטע תוכנית הממיי בשיטת "מיו בועות" את המער  Aובו מספרי שלמי .השלימו
את החלקי החסרי במיו) :שימו ♥ :המער צרי להיות ממוי בסדר עולה(.
;int temp
)for (int i = 1 ; i < ___________; i++
{
)for (int j = 0 ; j < ____________; j++
{
)]____[if (A[____] > A
{
;__________ = temp
;__________ = ]____[A
;________ = ]____[A
}
}
}

תשובה 12.35
;int temp
)for (int i = 1 ; i < A.Length-1 ; i++
{
)for (int j = 0 ; j < A.Length-i ; j++
{
)]if (A[j] > A[j+1
{
;]temp = A[j
;]A[j] = A[j+1
;A[j+1] = temp
}
}
}
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12.39 שאלה
 השלימו את הקטע במקומות,C  במערB וA  למיזוג המערכי,C# לפניכ קטע תוכנית בשפת
:החסרי
int iA = ______;
int iB = ______;
int iC = ______;
while (iA < A.Length && iB < B.Length)
{
if(A[iA] ___ B[iB])
{
C[____] = A[____];
____++;
}
else
{
C[____] = B[____];
____++;
}
____++;
}
while (______________)
{
C[iC] = A[iA];
iA++;
iC++;
}
while (_______________)
{
C[iC] = B[iB];
iB++;
iC++;
}

12.39 תשובה
int iA = 0 ;
int iB = 0 ;
int iC = 0 ;
while (iA < A.Length && iB < B.Length)
{
if(A[iA] < B[iB])
{
C[iC] = A[iA];
iA++;
}
else
{
C[iC] = B[iB];
iB++;
}
iC++;
}
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)< A.Length
;]= A[iA

)< B.Length
;]= B[iB

while (iA
{
]C[iC
;iA++
;iC++
}
while (iB
{
]C[iC
;iB++
;iC++
}

שאלה 12.40
תנו דוגמאות של ערכי התחלתיי במערכי  Aו Bשעבור:
א .ערכו של  iAנשאר  0לאור ביצוע לולאת ה whileהראשונה.
ב .ערכו של  iBנשאר  0לאור ביצוע לולאת ה whileהראשונה.
ג .ערכי  iAו iBעולי לסירוגי :ערכו של  iAעולה ב ,1אחר כ ערכו של  iBעולה ב ,1אחר
כ ערכו של  iAעולה ב ,1וכ הלאה עד ל"זנב".
תשובה 12.40
א .ערכו של  iAנשאר  0לאור ביצוע לולאת ה whileהראשונה ,כיוו שהאיבר הקט ביותר
במער  Aגדול יותר מהאיבר הגדול ביותר במער B
]A[3

]A[2

]A[1

]A[0

93

70

27

12

]B[4

]B[3

]B[2

]B[1

]B[0

11

9

7

3

1

ב .ערכו של  iBנשאר  0לאור ביצוע לולאת ה whileהראשונה ,כיוו שהאיבר הקט ביותר
במער  Bגדול יותר מהאיבר הגדול ביותר במער .A
]A[3

]A[2

]A[1

]A[0

8

7

5

1

]B[4

]B[3

]B[2

]B[1

]B[0

100

92

73

35

10

ג .ערכי  iAו iBעולי לסירוגי :ערכו של  iAעולה ב ,1אחר כ ערכו של  iBעולה ב ,1אחר
כ ערכו של  iAעולה ב ,1וכ הלאה עד ל"זנב" .א נגדיר את מיקומו של איבר במער כ
 .iכל ער ] A[iקט יותר מהער הנמצא ב] B [iוהער ] B[iגדול יותר מ].A[i+1
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]A[3

]A[2

]A[1

]A[0

13

9

5

1

]B[4

]B[3

]B[2

]B[1

]B[0

100

17

11

7

3
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שאלה 12.42
נתוני שני מערכי ממויני  sortedAו .soredtBכתבו קטע תוכנית בשפת  C#שיציג את ערכו של
האיבר הקט ביותר המופיע בשני המערכי.
למשל עבור המערכי:
sortedA = 1 ,5 ,6 ,8 ,10
sortedB = 2 ,4 ,6 ,10 ,20
יודפס הער6 :
תשובה 12.42
רעיו הפתרו:
כיוו שהמערכי ממויני הרי שא ער תור במהל אלגורית המיזוג קט מהער התור
במער השני לא יתכ שער זה הוא הער המבוקש ,כיוו ששאר הערכי במער השני בוודאות
גדולי ממנו .לכ ,נסרוק את המערכי באותו אופ בו אנו סורקי אות במיזוג ,עד אשר נמצא
שני ערכי תורני זהי או עד אשר נסיי את הסריקה באחד המערכי.
;bool found = false
; int iA = 0
; int iB = 0
)while (iA < sortedA.Length && iB < sortedB.Length && !found
{
)]if(sortedA[iA] == sortedB[iB
;found=true
)]else if(sortedA[iA] < sortedB[iB
;iA++
else
;iB++
}
)if(found
;)]Console.WriteLine(sortedA[iA
else
;)" !Console.WriteLine("No common number
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שאלה 12.44
נתוני שני מערכי ממויני ,אחד בסדר עולה והשני בסדר יורד .כתבו קטע תוכנית הממזג את
שני המערכי כ שהמער הממוזג יהיה ממוי בסדר עולה.
תשובה 12.44
רעיו הפתרו:
נמזג את המערכי באופ דומה למיזוג רגיל ,בהבדל אחד :במער שממוי בסדר הפו נתחיל
מהסו( להתחלה ,הנה כ:
האתחול מתחיל מהסוף //
שימו לב לתנאי עצירת הלולאה //

הוראת המדעי ,אוניברסיטת תלאביב

; int iA = 0
; int iB = B.Length-1
; int iC = 0
)while (iA < A.Length && iB >= 0
{
)]if(A[iA] < B[iB
{
;]C[iC] = A[iA
;iA++
}
else
{
;]C[iC] = B[iB
;iB--
}
;iC++
}
העתקת הזנבות //
)while (iA < A.Length
{
;]C[iC] = A[iA
;iA++
;iC++
}
)while (iB >=0
{
;]C[iC] = B[iB
;iB--
;iC++
}
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שאלות נוספות
שאלות נוספות לסעיף 12.2
שאלה 1
נתו מער  Aבגודל  ,Nאשר ערכיו הראשוני ה  0והערכי שאחריה ה  .1כתבו קטע תוכנית
המוצא את מציי האיבר האחרו שערכו הוא ) 0נית להניח שיש לפחות  0אחד(.
תשובה 1
רעיו הפתרו:
נשתמש בגרסה של חיפוש בינרי )בדומה לשאלה  (12.19בכל שלב נבדוק שני ערכי סמוכי :א
שניה שווי  ,1הער המבוקש נמצא משמאל ,א שניה שווי  ,0הער המבוקש נמצא מימי,
וא ערכיה שוני :מצאנו את האיבר המבוקש.
שאלה 3
נתו מער ממוי  Aבגודל  Nובו ערכי חוזרי .כתבו קטע תוכנית שהפלט שלו הוא הודעה א
יש ער המופיע יותר מ N/2פעמי.
תשובה 3
רעיו הפתרו:
כיוו שהמער ממוי ,א ער כלשהו מופיע יותר מ N/2פעמי ,הרי שער האיבר האמצעי
במער וודאי שווה לו ,נתבונ בשני המערכי הנתוני בגודל  :10הער  Xנמצא בשניה יותר מ5
פעמי ,ולכ וודאי ערכו של האיבר האמצעי הוא בהכרח .X
X X X X X

X

X X X X X X
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שאלות נוספות לסעיף 12.4
שאלה 1
הניחו שאי ערכי זהי בתו מער  Aושאי ערכי זהי בתו מער  ,Bא ייתכ שיש ערכי
הקיימי ג ב Aוג ב .Bשנו את פעולת המיזוג כ שערכי זהי יופיעו פע אחת בלבד במער
הממוזג.
תשובה 1
רעיו הפתרו:
בשונה מהמיזוג המוכר ,כאשר נמצא זוג איברי שווי נדלג באחד המערכי על איבר זה.
;int iA = 0
;int iB = 0
;int iC = 0
)while (iA < A.Length && iB < B.Length
{
)]if (A[iA] == B[iB
;iA++
else
{
)]if (A[iA] < B[iB
{
;]C[iC] = A[iA
;iA++
}
else
{
;]C[iC] = B[iB
;iB++
}
;iC++
}
}

שאלה 4
נתוני שני מערכי ממויני ובה יש ערכי חוזרי .כתבו קטע תוכנית המוצא ומדפיס את
הער המופיע מספר מרבי של פעמי בשתי הרשימות יחדיו )א יש יותר מאחד כזה ,נדפיס אחד
מערכי אלה(.
תשובה 4
רעיו הפתרו:
נבצע מיזוג של שני המערכי ,ולאחר המיזוג יהיה ברשותנו מער  Cממוי ,כעת נעבור על מער
זה ,ונבדוק מהו הער השכיח )שימו לב כי המער ממוי ולכ ערכי זהי נמצאי בסמיכות(.
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