פרק  – 4הרחבה בפיתוח אלגוריתמי
הצגת הפרק
מטרת הפרק
הדגשת והמחשת פירוט השלבי השוני של תהלי פיתוח אלגורית וישומו ,דר פתרו בעיות
מורכבות יותר מ הבעיות שהוצגו בפרק הקוד .הכרות ע המחלקה המתמטית ופעולותיה
השימושיות .הכרות ושימוש בפעולות חלוקה בשלמי ושארית .הכרות ע מחלקת המספרי
האקראיי ,הגרלת מספר בטווחי שוני.

מושגי
•
•
•
•
•
•
•

שלבי פיתוח אלגורית ויישומו
המחלקה המתמטית
פעולת חלוקה בשלמי
פעולת שארית החלוקה בשלמי
פירוק מספר לספרותיו
משתנה תווי
בחירה אקראית

דגשים ודידקטיקה
•

•

•

בפרק מצוינת לראשונה המשמעות של בחירת דוגמאות קלט בשלבי ניתוח הבעיה ובדיקת
הפתרו .הנושא של בחירת דוגמאות קלט יורחב בפרק  ,6הפרק על נכונות של
אלגוריתמי.
יש להדגיש בכיתה כל שלב ושלב במהל הצגת הפתרונות לדוגמה ,ולדרוש מ התלמידי
עבודה בשלבי פתרו השאלות שבפרק ,תו הקפדה על בחירה מתאימה של דוגמאות קלט.
בפתרונות הנתוני במדרי זה לעיתי לא יוצגו כל שלבי הפתרו אלא רק חלקי
נבחרי ממנו .בהמש חומר הלימוד נית לרכ את ההקפדה על השלבי במידה והינכ
מרגישי שהדבר אינו פוג בתהלי הפיתוח של האלגורית.
בלימוד הנושא בחירה אקראית נית ללמד כהעשרה כיצד להגריל מספר ממשי בי  0ל1
על ידי הפעולה )( ,NextDoubleוכ כיצד להגריל מספר ממשי קט מ Nעל ידי:
NextDouble()* N
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פתרונות
שאלה 4.1
ד ,ב וח קיבלו כל אחד דמי חנוכה מהוריה .כל אחד קיבל סכו הגדול מ .# 20שלושת
החברי החליטו לאחד את כל סכו הכס $לקופה אחת ולקנות יחדיו כדורסל שמחירו .# 50
ביתרת הכס $יקנו מסטיקי שעלות  # 1כל אחד .פתחו אלגורית המקבל כקלט את דמי
החנוכה שקיבל כל אחד מהחברי ,ומציג כפלט את כמות המסטיקי שאפשר לקנות .ישמו את
האלגורית בתוכנית בשפת .C#
תשובה 4.1
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמאות:
פלט :נית לקנות  63מסטיקי
• קלט42 50 21 :
פלט :נית לקנות  40מסטיקי
• קלט36 24 30 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת שלושה מספרי שלמי המייצגי את סכומי הכס $של ד ,ב וח.
 .2חישוב הסכו הכולל
 .3חיסור הער  50מהסכו הכולל
 .4הצגת ההפרש
בחירת משתני:
 – danMoneyשל ,סכו הכס $שקיבל ד
 – benMoneyשל ,סכו הכס $שקיבל ב
 – henMoneyשל ,סכו הכס $שקיבל ח
 – sumTotalשל ,סכו הכס $הכולל שיש לשלושת החברי
 – numGumשל ,מספר המסטיקי שיכולי החברי לקנות
האלגורית:
danMoney-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .1
benMoney-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .2
henMoney-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .3
sumTotal-á íùäå åèì÷ðù íéëøòä úùåìù íåëñ úà áùç .4
numGum -á íùäå sumTotal-î 50 øåñéç éãé ìò íé÷éèñîä øôñî úà áùç .5
äîéàúî äòãåä óåøéöá numGum ìù åëøò úà èìôë âöä .6
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יישו האלגורית:
קלט :סכום הכסף שקיבל כל אחד מהחברים */
 */פלט :מספר המסטיקים שיוכלו לקנות לאחר רכישת הכדורסל שמחירו ₪ 50
;using System
public class GumsAndBasketBall
{
)(public static void Main
{
הגדרת משתנים //
הסכומים הניתנים כקלט int danMoney, benMoney, henMoney; //
;int sumTotal, numGum
הערכים שיחושבו //
קבוע – מחיר הכדורסל const int BASKET_BALL_PRICE = 50 ;//
קלט //
;)" Console.Write("Enter sum of money for dan:
;))(danMoney = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter sum of money for ran:
;))(benMoney = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter sum of money for hen:
;))(henMoney = int.Parse(Console.ReadLine
חישוב סכום הכסף שיש לכולם יחד //
; sumTotal = danMoney + benMoney + henMoney
חיסור מחיר הכדורסל //
; numGum = sumTotal – BASKET_BALL_PRICE
פלט //
;)Console.WriteLine("You can buy {0} Gums", numGum
} // Main
} // GumsAndBasketBall

שאלה 4.4
פתחו אלגורית אשר הקלט שלו הוא אור ורוחב צלעות של מלב )מספרי שלמי( והפלט שלו
הוא שטח המלב ואור אלכסו המלב.
תשובה 4.4
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמאות:
פלט :השטח הוא ,15 :אור האלכסו הוא5.83 :
• קלט3 5 :
פלט :השטח הוא ,70 :אור האלכסו הוא12.2 :
• קלט7 10 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת שני מספרי שלמי המייצגי אורכי של צלעות של מלב.
 .2חישוב מכפלת שני הערכי שנקלטו )שטח המלב(
 .3חישוב אלכסו המלב לפי משפט פיתגורס
 .4הצגת שני הערכי שחושבו כפלט
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:בחירת משתני
 אור המלב, – שלlength
 רוחב המלב, – שלwidth
 שטח המלב, – שלsurface
 אלכסו המלב, – ממשיdiagonal
:האלגורית
length-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .1
width-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .2
surface-á íùäå åèì÷ðù íéëøòä éðù úìôëî úà áùç .3
diagonal -á íùäå úåòìöä éòåáéø íåëñ ìù ùøåù éãé ìò ïåñëìàä úà áùç .4
diagonal ìùå surface ìù åëøò úà èìôë âöä .5
:יישו האלגורית
/*  שני אורכים של צלעות של מלבן:קלט
 ואורך האלכסון שלו, שטחו של המלבן שצלעותיו נקלטו:* פלט/
using System;
public class Rectangle
{
public static void Main()
{
// הגדרת משתנים
int length, width, surface; // אורך רוחב ושטח המלבן
double diagonal;
// אלכסון המלבן
Console.Write("Enter length and width :");
length = int.Parse(Console.ReadLine());
width = int.Parse(Console.ReadLine());
surface = length * width;
diagonal = Math.Sqrt(Math.Pow(width,2) + Math.Pow(length,2));
// אפשר לחשב את האלכסון גם כך
// diagonal = Math.Sqrt(width * width + length * length);
Console.WriteLine("The surface is {0}", surface);
Console.WriteLine("The diagonal’s length is {0}", diagonal);
}//Main
}//Rectangle

4.13 שאלה
.# 6.3  עבור כל טופס שהפקיד ממלא הוא מקבל שכר של. דקות10  ממלא טופס במש-פקיד חרו
.הפקיד עובד ללא הפוגה
 והפלט שלו הוא,פתחו בשלבי אלגורית אשר הקלט שלו הוא מספר הטפסי שעל הפקיד למלא
.C#  ישמו את האלגורית בשפת. והשכר שהפקיד יקבל, בשעות ובדקות,מש העבודה
.346.5 : דקות והשכר הוא10 שעות ו9 : מש העבודה הוא: יהיה הפלט55 למשל עבור הקלט

מדעי המחשב
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תשובה 4.13
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמאות:
פלט 0 :שעות ו 50דקות .השכר הוא# 31.5 :
• קלט5 :
פלט 1 :שעות ו 40דקות .השכר הוא# 63 :
• קלט10 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת מספר הטפסי כמספר של.
 .2חישוב השעות השלמות שעל הפקיד לעבוד
 .3חישוב הדקות שעל הפקיד לעבוד
 .4חישוב שכר הפקיד
 .5הצגת שלושת הערכי שחושבו כפלט
בחירת משתני:
 – numFormsשל ,מספר הטפסי
 – numHoursשל ,מספר השעות השלמות שעל הפקיד לעבוד
 – numMinutesשל ,מספר הדקות שעל הפקיד לעבוד
 – salaryממשי ,שכר הפקיד
האלגורית:
numForms-á éáåéç íìù øôñî èåì÷ .1

.2
.3
.4
.5

úà íùäå 60-á numForms ìù ä÷åìçä úðî áåùéçá úåòùä øôñî úà áùç
numHours-á äàöåúä
60-á numForms ìù ä÷åìçä úéøàù áåùéçá åøúåðù úå÷ãä øôñî úà áùç
numMinutes-á äàöåúä úà íùäå
salary-á íùäå 6.3-á numForms úìôëî éãé ìò ãé÷ôä øëù úà áùç
.salary -å numMinutes ,numHours ìù åëøò úà èìôë âöä

הוראת המדעי ,אוניברסיטת תלאביב

  20

מדעי המחשב

:יישו האלגורית
/*  מספר הטפסים שעל הפקיד למלא:קלט
 ושכרו של הפקיד, מספר השעות והדקות שעליו לעבוד:* פלט/
using System;
public class Clerk
{
public static void Main()
{
// הגדרת משתנים וקבועים
const double PRICE_PER_FORM = 6.3;
const int MINUTES_PER_FORM = 10;
int numForms, numHours, numMinutes ;
double salary;
Console.Write("Enter number of forms: ");
numForms = int.Parse(Console.ReadLine());
numHours = (numForms * MINUTES_PER_FORM) / 60;
numMinutes = (numForms * MINUTES_PER_FORM) % 60;
salary = numForms * PRICE_PER_FORM;
Console.WriteLine("You need to work {0} hours and {1}
minutes", numHours, numMinutes);
Console.WriteLine("Your salary is {0} NIS", salary);
}//Main
}//Clerk

4.16 שאלה
. תנ" וספרות,אהרו מעוניי לדעת את ממוצע ציוניו במקצועות היסטוריה
0 פתחו אלגורית המקבל כקלט את שלושת הציוני במקצועות אלו )מספרי שלמי בי
.C#  ישמו את האלגורית בשפת התכנות. ומציג כפלט את הממוצע של שלושת הציוני,(100ל
4.16 תשובה
:בחירת משתני
 ציו בהיסטוריה, – שלhistoryGrade
" ציו בתנ, – שלbibleGrade
 ציו בספרות, – שלliteratureGrade
 ממוצע ציוני התלמיד, – ממשיaverage

מדעי המחשב
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יישו האלגורית:
קלט :שלושת ציוני התלמיד */
 */פלט :ממוצע ציוניו
;using System
public class AverageThreeGrade
{
)(public static void Main
{
;int historyGrade, bibleGrade, literatureGrade
;double average
;)" Console.Write("Enter history grade:
;))(historyGrade = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter bible grade:
;))(bibleGrade = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter literature grade:
;))(literatureGrade = int.Parse(Console.ReadLine
average = (double)(historyGrade + bibleGrade +
;literatureGrade)/3
;)Console.WriteLine("Your average is: {0}", average
}//Main
}//AverageThreeGrade

שאלה 4.17
דינה מעוניינת לדעת את הציו הכולל שלה במדעי המחשב.
ידוע כי שתי היחידות הראשונות מהוות  33%מהציו ,היחידה השלישית מהווה  17%מהציו,
ושתי היחידות האחרונות מהוות  50%מהציו הכללי.
פתחו אלגורית המקבל כקלט את שלושת ציוניה של דינה במדעי המחשב )בשתי היחידות
הראשונות ,ביחידה השלישית ובשתי היחידות האחרונות( כמספרי שלמי בי  0ל ,100ומציג
כפלט את ציונה הכולל .ישמו את האלגורית בשפת התכנות .C#
תשובה 4.17
בחירת משתני:
 – gradeFirstTwoשל ,ציו בשתי היחידות הראשונות במדעי המחשב
 – gradeThirdשל ,ציו ביחידה השלישית
 – gradeFinalTwoשל ,ציו בשתי היחידות האחרונות
 – finalGradeממשי ,ציו סופי לאחר שקלול
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:יישו האלגורית
/*  שלושת ציוני התלמידה:קלט
 ציון סופי:* פלט/
using System;
public class GradeComputerScience
{
public static void Main()
{
int gradeFirstTwo, gradeThird, gradeFinalTwo ;
double finalGrade;
Console.Write("Enter grade for first two units: ");
gradeFirstTwo = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter grade for third unit: ");
gradeThird = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter grade for last two units: ");
gradeFinalTwo = int.Parse(Console.ReadLine());
finalGrade = gradeFirstTwo * 0.33 + gradeThird * 0.17 +
gradeFinalTwo * 0.5;
Console.WriteLine("Final grade: {0}", finalGrade);
}//Main
}//GradeComputerScience

4.23 שאלה
.פתחו אלגורית המקבל כקלט תו המייצג ספרה
 פלט האלגורית יהיה מורכב משלושה.('9' … '2' ,'1' ,'0' :)יש עשרה תווי אפשריי לקלט זה
 ספרת הקלט,( הספרה המיוצגת על ידי תו הקלט )שנקרא לה לש קיצור ספרת הקלט:מספרי
 ישמו את האלגורית כתוכנית בשפת.15 וספרת הקלט לאחר הכפלתה ב,10לאחר הכפלתה ב
.C#
.10 חשבו מהו המספר המתקבל אחרי הכפלת ספרת הקלט ב:הדרכה
4.23 תשובה
:בחירת משתני
 ספרת הקלט, – תוcharDigit
 ספרת הקלט מיוצגת כמספר של, – שלdigit
10 מספר המייצג את ספרת הקלט מוכפלת ב, – שלdigitTen
15 מספר המייצג את ספרת הקלט מוכפלת ב, – שלdigitFifteen

מדעי המחשב
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יישו האלגורית:
קלט :תו המייצג ספרה */
 */פלט :הספרה ,הספרה לאחר שהוכפלה ב ,10-והספרה לאחר שהוכפלה ב15-
;using System
public class DigitChar
{
)(public static void Main
{
;char charDigit
;int digit, digitTen, digitFifteen
;)" Console.Write("Enter your character:
;))(charDigit = char.Parse(Console.ReadLine
;'digit = charDigit – '0
;digitTen = digit * 10
;digitFifteen = digit * 15
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", digit, digitTen,
;)digitFifteen
}//Main
}//DigitChar

שאלה 4.27
בכל אחד מהסעיפי הבאי תארו ביטוי ,המתייחס לעצ  rndNumמהמחלקה  ,Randomכ
שער הביטוי הוא בתחו המבוקש.
_________________________
א .מספר אקראי של בי  0ל9
_________________________
ב .מספר אקראי של בי  10ל100
_________________________
ג .מספר אקראי של בי  100ל500
ד .מספר אקראי של וזוגי בי  0ל_________________________ 100
_________________________
ה .מספר אקראי של ותלתספרתי
תשובה 4.27
אrndNum.nextInt(10) .
בrndNum.nextInt(91) + 10 .
גrndNum.nextInt(401) + 100 .
דrndNum.nextInt(51) * 2 .
דר נוספת) :פתרו מעניי שכדאי לדו בו בכיתה(
)num = rndNum.nextInt(101
num = num + num % 2

ה.

rndNum.nextInt(900) + 100

שאלה 4.28
א .נסו לחשוב על נוסחה כללית כיצד נגריל מספר בטווח הערכי בי שני ערכי שלמי כלשה
 xו ,yכאשר ידוע ש xהוא הער הקט מבי השניי.
ב .כתבו קטע תוכנית בשפת  C#שיקלוט שני מספרי שלמי  xו) yכאשר  ,(x<yויגריל מספר
בתחו שבי  xל .yהשתמשו בנוסחה שכתבת בסעי $א'.
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תשובה 4.28
א .הנוסחה להגרלת מספר של בי  xל yכאשר :x<y
rnd.nextInt(y – x + 1) + x

ב .קטע התוכנית המבוקש:
;)" Console.Write("Enter the small one, and then the big one:
;))(int x = int.Parse(Console.ReadLine
;))(int y = int.Parse(Console.ReadLine
;int num = rnd.nextInt(y – x + 1) + x

שאלות מסכמות לפרק 4
שאלה 1
במכולת של חנניה מוכרי מסטיקי בקבוצות על פי גודל האריזות הקיימות בחנות ,והמסטיקי
הנותרי נמכרי בודדי .שווי כל מסטיק הוא .# 0.2
יש לפתח אלגורית שהקלט שלו הוא מספר המסטיקי הנמצא במכולת וגודל האריזות
הקיימות בחנות )כל האריזות באותו הגודל( .הפלט של האלגורית הוא השווי הכולל של
המסטיקי בחבילות השלמות ושווי המסטיקי שנותרי לא ארוזי.
למשל ,עבור הקלט  100 7הפלט הדרוש הוא .19.6 0.4
בחנו את הפלט עבור דוגמאות קלט מייצגות ,והציגו את חלוקת המשימה המתוארת לתת
משימות.
תשובה 1
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמאות:
פלט10 0 :
• קלט50 10 :
פלט0 1.4 :
• קלט7 20 :
פלט10 0.8 :
• קלט54 5 :
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת מספר המסטיקי בחנות
 .2קליטת גודל האריזות בחנות
 .3חישוב שווי מספר המסטיקי הארוזי בחבילות
 .4חישוב שווי מספר המסטיקי שלא ארוזי
 .5הצגת שווי המסטיקי הארוזי ולא ארוזי כפלט
בחירת משתני:
 – numGumsשל ,מספר המסטיקי בחנות
 – sizePackשל ,מספר מסטיקי בכל אריזה
 – worthWrappedממשי ,שווי המסטיקי הארוזי
 – worthNotWrappedממשי ,שווי המסטיקי שלא ארוזי

הוראת המדעי ,אוניברסיטת תלאביב

  25

מדעי המחשב

יישו האלגורית:
קלט :מספר מסטיקים בחנות ,וגודל אריזה */
 */פלט :שווי מסטיקים ארוזים ולא ארוזים
;using System
public class Gums
{
)(public static void Main
{
;const double PRICE_GUM = 0.2
;int numGums, sizePack
;double worthWrapped, worthNotWrapped
;)" Console.Write("Enter number of Gums:
;))(numGums = int.Parse(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter size of package:
;))(sizePack = int.Parse(Console.ReadLine
; worthWrapped = (numGums / sizePack) * sizePack * PRICE_GUM
;worthNotWrapped = (numGums % sizePack) * PRICE_GUM
Console.WriteLine("Worth of gums wrapped: {0}",
;)worthWrapped
;)Console.WriteLine("and not wrapped: {0}", worthNotWrapped
}// Main
}// Gums

שאלה 2
חנניה מהמכולת מעוניי באלגורית אשר יעזור לו להחזיר עוד $במטבעות בצורה היעילה ביותר,
כלומר במספר המטבעות הקט ביותר.
בהנחה כי חנניה יכול להחזיר עוד $א ורק במטבעות של  ,# 1של  # 5ושל  ,# 10כתבו
אלגורית המקבל כקלט את הסכו שחנניה צרי להחזיר כעוד) $מספר של( ,ומציג כפלט:
א .את מספר המטבעות שיחזיר חנניה מכל סוג .
את מספר המטבעות הכולל שיחזיר חנניה.
ב.
למשל עבור הקלט  18יתקבל הפלט:
א1 :# 10 ,1 :# 5 ,3 :# 1 .
 5מטבעות.
ב.
ישמו את האלגורית בשפת .C#
תשובה 2
ניתוח הבעיה באמצעות דוגמאות:
פלט0 :# 1 ,0 :# 5 ,5 :# 10 :
• קלט50 :
 5מטבעות
פלט2 :# 1 ,1 :# 5 ,3 :# 10 :
• קלט37 :
 6מטבעות
פלט0 :# 1 ,1 :# 5 ,2 :# 10 :
• קלט25 :
 3מטבעות
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת הסכו הדרוש לעוד$
 .2חישוב מספר המטבעות של # 10

הוראת המדעי ,אוניברסיטת תלאביב

  26

מדעי המחשב

# 5 חישוב מספר המטבעות של
# 1 חישוב מספר המטבעות של
הצגת מספר המטבעות בכל סוג כפלט
הצגת מספר המטבעות הכולל

.3
.4
.5
.6

:בחירת משתני
$ – הסכו לעודchange
# 10  מספר המטבעות של, – שלnumTen
# 5  מספר המטבעות של, – שלnumFive
# 1  מספר המטבעות של, – שלnumOne
:יישו האלגורית
/*  הסכום המבוקש לעודף:קלט
 כמה מטבעות מכל סוג במספר מינימלי של מטבעות:* פלט/
using System;
public class Change
{
public static void Main()
{
int change, numTen, numFive, numOne;
Console.Write("Enter price for change: ");
change = int.Parse(Console.ReadLine());
numTen = change / 10;
// בלבד1  או0  יכול להיות או₪ 5  מספר מטבעות של:שימו לב
change = change % 10;
numFive = change / 5;
change = change % 5;
numOne = change;
Console.WriteLine("\t10 NIS: {0}", numTen);
Console.WriteLine("\t5 NIS: {0}", numFive);
Console.WriteLine("\t1 NIS: {0}", numOne);
Console.WriteLine("{0} coins", (numTen + numFive + numOne));
}// Main
}// Change
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