פרק  – 5ביצוע מותנה
הצגת הפרק
מטרת הפרק
•
•

הצגת הנושא מהלכי ביצוע שוני של אלגורית בהתא לקיומו או אי קיומו של תנאי.
בפרק מוצגת הוראה לביצוע בתנאי ומוצג יישומה על ידי משפט  ifב.C#
הצגת תנאי מורכבי אשר כוללי קישור תנאי באמצעות  íâåוקישור תנאי
באמצעות .åà

מושגי
•
•
•
•
•
•

הוראה לביצוע בתנאי
ביטוי בוליאני
תנאי מורכב
הקשרי "או" ו"וג"
קינו של הוראה לביצוע בתנאי
הוראת בחירה )(switch

דגשים ודידקטיקה
•

•
•

בפתרו בעיה  2בפרק ובפתרו בעיות בהמש  ,מופיעה הערה לצד הביטוי הבוליאני
שבמשפט  .ifמטרת הערה זו היא לתאר את משמעות קיומו של התנאי המיוש על ידי
הביטוי הבוליאני .במהל הוראת הפרק כדאי לצר" בתוכניות הערות המתארות משמעות
קיו ואי קיו של תנאי כדי להקל על קריאות תכניות והבנת.
כתיבה של הוראה לביצוע בתנאי )ג באלגורית מילולי וג ביישומו( ,נעשית תו
הקפדה של עימוד מתאי ,כפי שמודג .יש להקפיד שג התלמידי יכתבו בצורה כזאת.
בפרק זה אנו מקפידי להוסי" עמודה עבור ביטוי בוליאני בטבלת המעקב .בהמש חומר
הלימוד נית לוותר על עמודה זו במקרי בה הביטוי הבוליאני פשוט וקל לחישוב.
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פתרונות
שאלה 5.2
נסחו הוראה לביצועבתנאי עבור כל אחת מ המשימות הבאות:
א .השוואת ערכי המשתני  aו bוהצגת הודעה א הערכי שווי או שוני.
ב .השוואת ערכי המשתני  aו bוהפחתת ערכו של המשתנה הקט מהמשתנה הגדול .א
שני המשתני שווי יש להפחית את ערכו של  bמערכו של .a
תשובה 5.2
אb ìù åëøòì äååù a ìù åëøò íà .

"íéååù b-å a íéðúùîä éëøò" äòãåä âöä

úøçà
ב.

íà

"íéðåù b-å a íéðúùîä éëøò" äòãåä âöä

a<b
b-á íùäå b-a úà áùç

úøçà

a-á íùäå a-b úà áùç

שימו ♥ :במקרה ששני המשתני שווי יופחת ערכו של  bמערכו של  aכפי שנדרש בשאלה.
שאלה 5.3
כתבו כל אחד מ התנאי המילוליי הבאי כביטוי בוליאני המשתמש בסימני ההשוואה של
:C#
ביטוי בוליאני

תנאי
ער המשתנה  aשווה ל.0
ער המשתנה  aשווה לער המשתנה .b
ער המשתנה  aשווה לכפליי ערכו של המשתנה .b
ער המשתנה  aשונה מער המשתנה .b
סכו ערכי המשתני  aו bקט או שווה ל.10
תשובה 5.3

ביטוי בוליאני בC#

תנאי
ער המשתנה  aשווה ל.0
ער המשתנה  aשווה לער המשתנה .b
ער המשתנה  aשווה לכפליי ערכו של המשתנה .b
ער המשתנה  aשונה מער המשתנה .b
סכו ערכי המשתני  aו bקט או שווה ל.10
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a == 0
a == b
a == 2 * b
a != b
a + b <= 10
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שאלה 5.5
במשתני  girafaHeightו girafHeightשמורי הגבהי של ג'יר" ושל ג'ירפה .כתבו
משפט  ifמתאי לביצוע המשימות הבאות:
א .הצגת הודעה א הג'ירפה גבוהה מ 1.70מ' ,או לא.
ב .הצגת הודעה א הג'יר" גבוה יותר או אינו גבוה יותר מהג'ירפה.
תשובה 5.5
א.
)if (girafaHeight > 1.70
;)"Console.Write("The Giraffa is higher than 1.70
else
;)"Console.Write("The Giraffa is not higher than 1.70

ב.
)if (girafaHeight > girafHeight
;)"Console.Write("The Giraffa is higher than the Giraff
else
;)"Console.Write("The Giraffa is not higher than the Giraff

שאלה 5.11
המשתנה  aמכיל מספר של חיובי קט מ.100
השלימו את תיאור המשמעות של קיו תנאי בכל אחד מ המשפטי הבאי ,כלומר הסבירו את
תפקידו של כל תנאי ומה הוא בודק:
_________________________//

________________________//

)if ((a / 10) > 5

))if (a == (a % 10
;)"Console.WriteLine("A

;)"Console.WriteLine("Pass

תשובה 5.11
 aגדול או שווה ל60-

 aקטן מ10-

//

)if ((a / 10) > 5

//

))if (a == (a % 10

;)"Console.WriteLine("Pass

;)"Console.WriteLine("A

שאלה 5.16
פתחו אלגורית שהקלט שלו הוא שני מספרי חיוביי .המספר הראשו מציי את משקלו של
החתול גארפילד בק"ג והמספר השני מציי את משקלו של הכלב סנופי .א משקלו של גארפילד
גדול ממשקלו של סנופי ,האלגורית צרי לחשב כמה ק"ג שוקל גארפילד יותר מסנופי ולהציג
הודעה מתאימה הכוללת את הער שחושב .אחרת האלגורית צרי לחשב כמה ק"ג שוקל סנופי
יותר מגארפילד ולהציג הודעה מתאימה הכוללת את הער שחושב.
למשל פלט מתאי עבור הקלט  10 15הוא:
Snoopy is heavier than Garfield, the difference is 5 kg

פלט מתאי עבור הקלט  17 13הוא:
Garfield is heavier than Snoopy, the difference is 4 kg

ישמו את האלגורית בשפת .C#
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5.16 תשובה
:רעיו הפתרו
 כ שהמשתנה, באלגורית זה יש לוודא כי נחסיר את המשקל הקט מהגדול ולא להפ
. יהיה תמיד חיוביdifference
:בחירת משתני
 המשקל של גארפילד, – ממשיgarfield
 המשקל של סנופי, – ממשיsnoopy
 ההפרש בי המשקלי, – ממשיdifference
:האלגורית
garfield-á ãìéôøàâ ìù åì÷ùî úà èåì÷ .1
snoopy-á éôåðñ ìù åì÷ùî úà èåì÷ .2

øúåé ìåãâ ãìéôøàâ ìù åì÷ùî íà .3
difference-á íùäå garfield - snoopy ùøôää úà áùç .3.1
"øúåé ãáë ãìéôøàâ" äòãåää úà èìôë âöä .3.2
úøçà .4
difference-á íùäå snoopy - garfield ùøôää úà áùç 4.1
"øúåé ãáë éôåðñ" äòãåää úà èìôë âöä 4.2
difference ìù åëøò úà èìôë âöä .5

מדעי המחשב
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:יישו האלגורית
/*  המשקלים של סנופי וגארפילד:קלט
 וההפרש בין המשקלים, מי יותר כבד:* פלט/
using System;
public class SnoopyGarfield
{
public static void Main()
{
double garfield, snoopy, difference;
Console.Write("Enter weight of Garfield: ");
garfield = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter weight of Snoopy: ");
snoopy = double.Parse(Console.ReadLine());
if (garfield > snoopy)
// גארפילד כבד יותר
{
difference = garfield – snoopy;
Console.WriteLine("Garfield is heavier than Snoopy");
}
else
// סנופי כבד יותר או משקלים שווים
{
difference = snoopy - garfield;
Console.WriteLine("Snoopy is heavier than Garfield");
}
Console.WriteLine("The difference is {0} kg", difference);
} // Main
} //SnoopyGarfield

: במקרה שבו שני המשקלי שווי תוצג ההודעה:♥ שימו
Snoopy is heavier than Garfield The difference is 0 kg

5.19 שאלה
:נתו קטע התוכנית הבא
char digit;
char x;
Console.Write("Enter a digit between 0 and 9: ");
digit = char.Parse(Console.ReadLine());
if (digit == '0')
x = '9';
else
x = (char)(digit - 1);
Console.WriteLine(x);

.'9'' ל0' הקלט לקטע התוכנית הוא ספרה בי
?'0'  ומהו הפלט עבור הקלט,'5'  מהו הפלט עבור הקלט.א
?8  מהו הקלט אשר הפלט עבורו יהיה.ב
? מהי מטרת קטע התוכנית.ג
5.19 תשובה
9  הוא0  והפלט עבור הקלט4  הוא5  הפלט עבור הקלט.א
9 .ב
" מטרת התוכנית היא הצגה כפלט של הספרה הקודמת "בצורה מעגלית.ג
מדעי המחשב
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שאלה 5.20
פתחו אלגורית אשר הקלט שלו הוא שתי אותיות שונות מ הא"ב האנגלי ,והוא מציג את
אותיות הקלט פעמיי :בשורה אחת ב"סדר עולה" ובשורה הבאה ב"סדר יורד"" .סדר עולה"
פירושו :האות שמופיעה קוד בא"ב האנגלי תוצג משמאל ,והאות האחרת תוצג מימינה" .סדר
יורד" הוא סדר הפו ל"סדר עולה" .ישמו את האלגורית בשפת .C#
תשובה 5.20
פירוק הבעיה לתתמשימות:
 .1קליטת שתי אותיות שונות
 .2השוואת האותיות והצגת בסדר עולה ובסדר יורד
בחירת משתני:
 – let1תו ,ישמור את נתו הקלט הראשו )אות ראשונה(
 – let2תו ,ישמור את נתו הקלט השני )אות שנייה(
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:יישו האלגורית
/*  שתי אותיות שונות:קלט
 ואחר כך בסדר יורד, שתי אותיות מסודרות תחילה בסדר עולה:* פלט/
using System;
public class OrderLetters
{
public static void Main()
{
char let1, let2;
Console.Write("Enter two different letters ABC: ");
let1 = char.Parse(Console.ReadLine());
let2 = char.Parse(Console.ReadLine());
if(let1 > let2)
{
Console.WriteLine("Up: {0} {1}", let2, let1);
Console.WriteLine("Down: {0} {1}", let1, let2);
}
else
{
Console.WriteLine("Up: {0} {1}", let1, let2);
Console.WriteLine("Down: {0} {1}", let2, let1);
}
}//Main
}// OrderLetters

:(char  הוגדרו כטיפוסsmallLetter  וbigLetterדר נוספת אפשרית )בהנחה ש
if(let1 > let2)
{
bigLetter = let1;
smallLetter = let2;
}
else
{
bigLetter = let2;
smallLetter = let1;
}
Console.WriteLine("Up: {0} {1}", smallLetter, bigLetter);
Console.WriteLine("Down: {0} {1}", bigLetter, smallLetter);

5.24 שאלה
.ביטוי בוליאני מורכב יכול לכלול יותר משני ביטויי בוליאניי פשוטי
. ערכי כלשהtemp3 וtemp2 ,temp1 במשתני
 הא. שוני זה מזהtemp3 וtemp2 ,temp1 כתבו ביטוי בוליאני המבטא כי ערכי המשתני
?נחוצי יותר משני ביטויי בוליאניי פשוטי לכתיבת הביטוי
 הא. שווי זה לזהtemp3 וtemp2 ,temp1 כתבו ביטוי בוליאני המבטא כי ערכי המשתני
?נחוצי יותר משני ביטויי בוליאניי פשוטי לכתיבת הביטוי
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תשובה 5.24
)(temp1!=temp2) && (temp2!=temp3) && (temp3!=temp1
א.
)(temp1 == temp2) && (temp2 == temp3
ב.
שימו ♥ :בשאלה זו אפשר לדבר על נושא הטרנזיטיביות של שוויו ואי שוויו ,כלומר מדוע נזדקק
לשלושה ביטויי בוליאניי בסעי" א' ורק לשניי בסעי" ב'.
שאלה 5.26
פתחו אלגורית אשר הקלט שלו הוא שלושה תווי ,והפלט שלו הוא התו העוקב לגדול מבי
התווי ,א שלושת התווי ה תווי עוקבי ונתוני בסדר עולה.
למשל עבור הקלט  B C Dיהיה הפלט  ,Eועבור הקלט  A C Dיהיה הפלט ריק )כלומר לא יוצג
דבר ,כיוו שהתווי אינ תווי עוקבי(.
ישמו את האלגורית בשפת התכנות .C#
כתבו את חישוב התו העוקב כביטוי במשפט הפלט.
תשובה 5.26
בחירת משתני:
 – ch1, ch2, ch3תווי ,ישמרו את שלושת תווי הקלט
יישו האלגורית:
קלט :שלושה תווים */
 */פלט :התו העוקב לתו הגדול אם התווים הם עוקבים
;using System
public class NextChar
{
)(public static void Main
{
;char ch1, ch2, ch3
;)" Console.Write("Enter three characters:
;))(ch1 = char.Parse(Console.ReadLine
;))(ch2 = char.Parse(Console.ReadLine
;))(ch3 = char.Parse(Console.ReadLine
)if(ch2 == ch1+1 && ch3 == ch2+1
;))Console.Write((char)(ch3 + 1
}//Main
}// NextChar
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שאלה 5.31
עבור כל אחד מ הביטויי הבוליאניי המורכבי הבאי ,תנו דוגמה לער של המשתנה num
אשר עבורו יהיה ערכו של הביטוי הבוליאני  ,trueותנו דוגמה לער אשר עבורו יהיה ערכו של
הביטוי הבוליאני .false
ביטוי

ערכו של הביטוי false

num != 0
)(num < 2)||(num > 2
)(num > 0 )||(num == -5
)((num%2) == 0)||(num < 0

תשובה 5.31
ביטוי

=
=
=
=

ערכו של הביטוי true
num
num
num
num

ערכו של הביטוי false
0
2
0
1

num != 0
)(num < 2)||(num > 2
)(num > 0 )||(num == -5
)((num%2) == 0)||(num < 0

=
=
=
=

=
=
=
=

num
num
num
num

ערכו של הביטוי true
num
num
num
num

7
1
1
2

=
=
=
=

num
num
num
num

שאלה 5.32
לפעמי נית לצמצ ביטוי בוליאני מורכב לביטוי פשוט .בהנחה ש numמייצג מספר של
צמצמו כל אחד מ הביטויי המורכבי לביטוי פשוט )כלומר ללא שימוש בקשרי(:
________________________
א(num < -1) || (num > 1) .
________________________
ב(num > -1) && (num < 1) .
תשובה 5.32
Math.Abs(num) > 1
א.
Math.Abs(num) < 1
ב.
שאלה 5.35
בתחרות קליעת כדור לארגז ,קולעי כדור לארגז שאורכו מטר אחד .תחילתו של הארגז היא
במרחק  10מטרי מ הקולע.
יש לפתח אלגורית אשר הקלט שלו הוא מרחק נפילת הכדור מהקולע והפלט שלו הוא הודעה א
הכדור נכנס לארגז .א הכדור לא נכנס לארגז ,יש לצר" לפלט ג את המרחק בי מקו נפילת
הכדור למרכז הארגז.
למשל ,עבור הקלט  10.3הפלט הוא :נכנס.
ועבור הקלט  12הפלט הוא :לא נכנס ,החטאת את מרכז הארגז ב 1.5מ'.
נתחו תחילה את הבעיה )באמצעות דוגמאות קלט מייצגות( ובחרו משתני .לאחר מכ:
א .נסחו תנאי מורכב באמצעות קשר  íâåשיתקיי כאשר הכדור נכנס לארגז.
ב .נסחו תנאי מורכב באמצעות קשר  åàשיתקיי כאשר הכדור לא נכנס לארגז.
ג .נסחו את התנאי שבסעי" ב כתנאי לא מורכב.
ד .כתבו את האלגורית לפתרו הבעיה )בחרו את אחד מהתנאי שבסעיפי אג( ,וישמו את
האלגורית בתוכנית בשפת .C#
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5.35 תשובה
:בחירת משתני
 ישמור את מרחק נפילת הכדור מ הזורק, – ממשיfallDistance
 ישמור את מרחק נפילת הכדור ממרכז הארגז, – ממשיfallToCenter
: תנאי מורכב שיתקיי כאשר הכדור נכנס לארגז.א
if (fallDistance <= 11 && fallDistance >= 10)

: תנאי מורכב שיתקיי כאשר הכדור לא נכנס לארגז.ב
if (fallDistance > 11 || fallDistance < 10)

:' תנאי לא מורכב עבור סעי" ב.ג
if (Math.Abs(fallDistance – 10.5) > 0.5)

: האלגורית.ד
fallDistance-á ÷øæðä øåãëä úìéôð íå÷î èåì÷ .1
(fallDistance>11) åà (fallDistance<10) íà .2
fallToCenter-á íùäå fallDistance-10.5 ìù èìçåî êøò áùç
2.1
fallToCenter ìù åëøò úà âöäå "ñðëð àì" äòãåää úà èìôë âöä
2.2

"ñðëð" äòãåää úà èìôë âöä

úøçà

.3

3.1

:יישו האלגורית
/*  תוצאת זריקת כדור לארגז:קלט
אי הצלחה בהכנסת הכדור לארגז/ הודעה אודות הצלחה:* פלט/
using System;
public class Throw
{
public static void Main()
{
double fallDistance, fallToCenter;
Console.Write("Enter the distance: ");
fallDistance = double.Parse(Console.ReadLine());
if (fallDistance > 11 || fallDistance < 10)//הכדור נפל בחוץ
{
fallToCenter = Math.Abs(fallDistance - 10.5);
Console.WriteLine("The ball didn’t enter, the distance
you missed: {0}", fallToCenter);
}
else
Console.WriteLine("The ball enter !");
}// Main
}// Throw
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שאלה 5.36
נתו הלוח הבא ובו עשר משבצות הממוספרות מ 1עד :10
2

1

3

4

5

7

6

8

9

10

במשתנה  xשמור מספר של בי  1ל 10המבטא את מקו הכלי  Xעל הלוח .במשתנה  yשמור
מספר בי  1ל 10המבטא את מקו הכלי  Yעל הלוח.
א .כתבו ביטוי בוליאני שערכו  trueא הכלי  Xנמצא בחצי השמאלי של הלוח )כלומר על אחת
מחמש המשבצות השמאליות(.
ב .השלימו את תיאור המשמעות של קיו התנאי ואת הפלט המתאי במשפט ה ifהבא:
___________________________ if (Math.Abs(x - y) == 1)//
;)"_______________________________"(Console.WriteLine
_______________________________________________ else //
;)"_______________________________"(Console.WriteLine

ג .הביטוי הבוליאני הבא אמור לבטא מצבי שבה הכלי  Xנמצא מימי לכלי  Yעל הלוח:
x != y

הביטוי שגוי .תקנו אותו.
ד .כתבו ביטוי בוליאני פשוט )לא מורכב( שערכו  trueא הכלי  Yנמצא על משבצת שחורה.
שימו לב שבביטוי עליכ לבטא את המשות" לחמש המשבצות השחורות.
ה .השלימו את תיאורי המשמעות של קיו התנאי ושל איקיומו ואת הפלט המתאי במשפט
ה ifהבא:
____________________________ if (((x - y) % 2) == 0) //
;)"________________________________"(Console.WriteLine
________________________________________________ else //
;)"________________________________"(Console.WriteLine

ו .הביטוי הבוליאני הבא אמור לבטא מצבי שבה שני הכלי נמצאי על משבצות בצבעי
שוני:
)((x * y) % 2 == 0

הביטוי נכו רק עבור חלק מ המקרי האפשריי .עבור אילו מקרי הביטוי נכו ,ועבור אילו
מקרי איננו נכו? כתבו ביטוי שיהיה נכו עבור כל המקרי האפשריי.
תשובה 5.36
א(x <= 5) .
ב.
המרחק בין הכלים הוא משבצת אחת if (Math.Abs(x - y) == 1)//
;)"קרובים"(Console.WriteLine
המרחק בין הכלים שונה ממשבצת אחת else //
;)"רחוקים"(Console.WriteLine

ג.
ד(y % 2 == 1) .
x < y
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ה.
המספרים בעלי אותה זוגיות if (((x - y) % 2) == 0) //
;)"הכלים נמצאים על משבצות בצבע זהה"(Console.WriteLine
המספרים בעלי זוגיות שונה //

else

;)"הכלים נמצאים על משבצות בצבע שונה"(Console.WriteLine

ו .עבור המקרי בה הכלי נמצאי על משבצות בצבעי שוני ,ערכו של הביטוי הוא true
כנדרש .אבל ,עבור המקרי בה הכלי נמצאי על משבצות בצבעי שווי ,ערכו של הביטוי
שגוי ) (trueכאשר שני הכלי נמצאי על משבצות שחורות) .כלומר במקרה של משבצות
בצבעי שווי פלט נכו מתקבל רק כאשר צבע הוא לב(.
ביטוי נכו ) 2אפשרויות(:
((x + y) % 2 != 0) .1
(x % 2 != y % 2) .2

שאלה 5.37
עבור כל אחד מ הביטויי הבוליאניי המורכבי הבאי ,תנו דוגמה לער של המשתנה num
אשר עבורו יהיה ערכו של הביטוי הבוליאני  ,trueותנו דוגמה לער אשר עבורו יהיה ערכו של
הביטוי הבוליאני .false
ערכו של הביטוי
false

ביטוי

ערכו של הביטוי
true

)((num != 0) && (num >= 8)) || (num == 3

= num

= num

))((num<2)||(num>2))&&((num<7)||(num!=1

= num

= num

))(num == 0) && ((num > 0 ) ||(num == -5

= num

= num

תשובה 5.37
ערכו של הביטוי
false

ביטוי

ערכו של
הביטוי true

)((num != 0) && (num >= 8)) || (num == 3

num = 4

num = 9

))((num<2)||(num>2))&&((num<7)||(num!=1

num = 2

num = 6

תמיד

))(num == 0) && ((num > 0 ) ||(num == -5

לעולם לא

שאלה ) 5.38מבגרות (2003
נתו הביטוי הבוליאני(z > x) || (x < 0) && (z - y > 9) :
מהו הער של הביטוי עבור הנתוני ?z= 13 ,y= 5 ,x= 2 :פרטו את כל שלבי החישוב.
תשובה 5.38
נתבונ בארבעת הביטויי בטבלה הבאה:
)(z - y > 9
הביטוי
8>9
הביטוי לאחר הצבה
false
ער הביטוי

)(x < 0

)(z > x

2 < 0
true

13 > 2
true

כיוו שהאופרטור && קוד לאופרטור || מתקייtrue || (true && false) :

ועל כ הער הסופי של הביטוי הוא .true
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שאלה 5.43
קבוצת חייזרי ממאדי או מנוגה תגיע לבקר בכדור האר .5יש לכתוב אלגורית המבר אות,
על פי כללי הטקס המסובכי הנהוגי בחלל.
שמה של קבוצת החייזרי ממאדי הוא תו כלשהו .לעומתה ,שמה של קבוצת החייזרי מנוגה
הוא מספר כלשהו .פתחו אלגורית הקולט מהיכ הגיעה הקבוצה (Venus) V:מנוגה ו(Mars) M
ממאדי .א הקבוצה היא מנוגה ,יש לקלוט את שמה )מספר( וא הוא גדול מ 10להציג את
ההודעה " "helloואחרת להציג את ההודעה " ."hiא הקבוצה היא ממאדי יש להציג את
ההודעה "."have a nice day
ישמו את האלגורית בשפת .C#
הא נית לכתוב אלגורית לשאלה הנעזר בתנאי מורכבי ואינו משתמש בקינו של הוראות
לביצועבתנאי ,כפי שנעשה בתרגיל  ?5.42א כ ,הראו כיצד .א לא ,הסבירו מדוע.
תשובה 5.43
בחירת משתני:
 – placeתו ,ישמור האות המייצגת את הכוכב ממנו הגיע קבוצת החייזרי
 – nameMarsתו ,ישמור את שמה של הקבוצה א היא ממאדי
 – nameVenusשל ,ישמור את שמה של הקבוצה א היא מנוגה
האלגורית:
place -á äöåá÷ä äòéâä åðîî áëåëä úà úâöééîä úåà èåì÷ .1

äâåðî òéâä äöåá÷ä íà .2
nameVenus-á äâåðî äöåá÷ä ìù äîù úà èåì÷ 2.1
10 < nameVenus íà 2.2
nameVenus äðúùîä ìù åëøò úàå "Hello" èìôë âöä 2.2.1
úøçà 2.3
nameVenus äðúùîä ìù åëøò úàå "Hi" èìôë âöä 2.3.1
)(íéãàîî òéâä äöåá÷ä
úøçà .3
nameMars-á íéãàîî äöåá÷ä ìù äîù úà èåì÷ 3.1
nameMars äðúùîä ìù åëøò úàå "Have a nice day" èìôë âöä 3.2
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:יישו האלגורית
/*  כוכבו של החייזר ושמו:קלט
 ברכת שלום מתאימה לפי הדרישות:* פלט/
using System;
public class Alien
{
public static void Main()
{
char place, nameMars;
int nameVenus;
Console.Write("Where are you from V – Venus, M - Mars: ");
place = char.Parse(Console.ReadLine());
if (place=='V') // הקבוצה הגיעה מנוגה
{
Console.Write("What's your name Venus guy: ");
nameVenus = int.Parse(Console.ReadLine());
if (nameVenus>10)
Console.WriteLine("Hello {0}", nameVenus);
else
Console.WriteLine("Hi {0}", nameVenus);
}
else
// הקבוצה הגיעה ממאדים
{
Console.Write("What's your name Mars guy: ");
nameMars = char.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Have a nice day {0}", nameMars);
}
}//Main
}

 כיוו שעל פי תו הקלט הראשו יש,אי אפשרות לכתוב אלגורית שלא משתמש בתנאי מורכב
 שרק לאחריו, כ שלאחר הכרעת התנאי הראשו מתבצע קלט.להחליט א לקלוט תו או מספר
.נוכל להמשי לתנאי הבא
5.44 שאלה
 ה משתני מטיפוס תווי השומרי אותיות מlet3 וlet2 ,let1  כאשר,נתו קטע התוכנית הבא
:הא"ב הלועזי
if ((let1 == let2) || (let2 == let3) || (let1 == let3))
{
if ((let1 ==let2) && (let2 == let3))
Console.WriteLine("1");
else
Console.WriteLine("2");
}
else
Console.WriteLine("3");

 ודוגמת קלט,2  דוגמת קלט שהפלט עבורה הוא,1  הביאו דוגמת קלט שהפלט עבורה הוא.א
.3 שהפלט עבורה הוא
else ולתחו הif צרפו תיאורי משמעות של קיו התנאי ושל איקיומ לתחו ה.ב
.שבמבנה המקונ
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ג .מהי מטרת קטע התוכנית?
תשובה 5.44
א .עבור הקלט הבא יוצג הפלט a a a :1
עבור הקלט הבא יוצג הפלט c a a :2
עבור הקלט הבא יוצג הפלט c b a :3
ב.
))if ((let1 == let2) || (let2 == let3) || (let1 == let3
{
האם קיים מבין שלוש האותיות זוג של שתי אותיות זהות //
שלוש האותיות זהות if ((let1 ==let2) && (let2 == let3)) //
;)"Console.WriteLine("1
else
רק זוג אותיות שווה //
;)"Console.WriteLine("2
}
else
אין זוג אותיות שוות מבין שלוש האותיות //
;)"Console.WriteLine("3

ג .קטע התוכנית מציג כפלט את מספר האותיות השונות בקלט .כ למשל א הקלט הוא שלוש
אותיות זהות הפלט יהיה.1 :
שאלה 5.45
נתוני שני קטעי התוכניות הבאי ,ובשניה  numהוא מטיפוס של:
)if(num < 0
;)"Console.WriteLine("-1
)if (num == 0
;)"Console.WriteLine("0
___________________else //1
;)"Console.WriteLine("1

)if (num < 0
;)"Console.WriteLine("-1
else
{
)if (num == 0
;)"Console.WriteLine("0
___________________else //2
;)"Console.WriteLine("1
}

א .צרפו תיאורי משמעות לאיקיו תנאי במקומות המסומני
ב .הא שני קטעי התוכניות שקולי )כלומר ,עבור כל קלט נתו יתקבל בשניה אותו הפלט(?
א כ ,הסבירו מדוע .א לא ,הביאו דוגמת קלט אשר עבורה יתקבלו פלטי שוני.
תשובה 5.45
 – 1ערכו של  numשונה מ0
א.
 – 2ערכו של  numגדול ממש מ0
הקטעי אינ שקולי .עבור קלט שלילי כלשהו ) 9 ,54 ,2וכדומה( בקטע הראשו
ב.
יוצג הפלט 1 1 :בשתי שורות נפרדות ,ובקטע השני יוצג הפלט.1 :
שאלה 5.47
פתחו אלגורית אשר הקלט שלו הוא מקדמי של משוואה ריבועית b ,a ,ו ,cוהפלט הוא מספר
הפתרונות הממשיי של המשוואה הריבועית ) 0פתרונות ,פתרו אחד או  2פתרונות( והפתרונות
עצמ .ישמו את האלגורית בשפת .C#

− b ± b 2 − 4ac
להזכירכ ,הנה הנוסחה לחישוב פתרונותיה של משוואה ריבועית:
2a
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תשובה 5.47
בחירת משתני:
 – a, b, cממשיי ,ישמרו את מקדמי המשוואה הריבועית
 – deltaערכו יהיה b2-4ac :לבדיקה הא יש פתרונות למשוואה
יישו האלגורית:
קלט :מקדמים של משוואה ריבועית */
 */פלט :מספר הפתרונות הממשיים של המשוואה הריבועית
;using System
public class Equation
{
)(public static void Main
{
;double a, b, c
;double delta
;)" Console.Write("Enter the three factors:
;))(a = double.Parse(Console.ReadLine
;))(b = double.Parse(Console.ReadLine
;))(c = double.Parse(Console.ReadLine
;delta = b*b - 4*a*c
)if(delta < 0
;)"!Console.WriteLine("No Solution
else
{
)if(delta == 0
Console.WriteLine("The solution is: {0}",
;))-b/(2*a
else
{
;)delta = Math.Sqrt(delta
Console.WriteLine("solution1: {0}",
;))(-b-delta)/(2*a
Console.WriteLine("solution2: {0}",
;))(-b+delta)/(2*a
}
}
}//Main
}

שאלה 5.54
במבח יש  10שאלות אמריקאיות ,והציו עבור כל שאלה הוא  10נקודות או  0נקודות .כלומר ציו
המבח יכול להיות רק אחד מאחד עשר הציוני .100 ,90 ,… ,20 ,10 ,0
פתחו אלגורית שהקלט שלו הוא ציו במבח )כמספר של( ,והפלט שלו הוא הציו המילולי
המתאי לו :לציו  100במבח מתאי הציו  ,Aל 90מתאי  ,Bל 80מתאי  ,Cל70
מתאי  ,Dולכל ציו  60ומטה מתאי .F
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5.54 תשובה
:רעיו הפתרו
 ימשי ביצוע האלגורית ללאbreak באלגורית זה נשתמש בתכונה שללא כתיבת הפקודה
.(0 . . . 40 50 60  כלומר פלט זהה יוצג עבור מקרי שוני )הציוני.תנאי
פתרו זה מטפל ג במקרי שבה הציו שהוז לא חוקי למרות שמניסוח השאלה נית להניח כי
.הקלט הוא ציו חוקי
:יישו האלגורית
/*  ציון במבחן:קלט
 הציון המילולי המתאים:* פלט/
using System;
public class Grade
{
public static void Main()
{
int grade;
Console.Write("Enter your grade: ");
grade = int.Parse(Console.ReadLine());
switch(grade)
{
case 100:
Console.WriteLine("A");
break;
case 90:
Console.WriteLine("B");
break;
case 80:
Console.WriteLine("C");
break;
case 70:
Console.WriteLine("D");
break;
case 60:
case 50:
case 40:
case 30:
case 20:
case 10:
case 0:
Console.WriteLine("E");
break;
default:
Console.WriteLine("illegal grade");
break;
}
}
}
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שאלה 5.55
כתבו תוכנית בשפת  C#שתגריל קל" מתו חבילת קלפי ותדפיס את צורתו ואת ערכו .ער של
קל" הוא מספר בי  1ל ,13וצורה של קל" היא :לב ,תלת ,מעוי או עלה.
הדרכה  :הגרילו מספר בי  1ל 13ומספר בי  1ל .4לפי התוצאה הציגו את ער הקל" ואת צורתו
) – 1לב – 2 ,תלת – 3 ,מעוי – 4 ,עלה(.
תשובה 5.55
רעיו הפתרו:
באלגורית זה נבצע שתי הגרלות ,אחת עבור ער הקל" )מספר בי  ,(113והשניה עבור צורתו
)מספר בי (14
יישו האלגורית:

;)"♥ + " Heart

;)"♣ + " Club

;)"♦ + " Diamond

;)"♠ + " Spade

הוראת המדעי ,אוניברסיטת תלאביב

 */פלט :צורתו וערכו של קלף מוגרל */
;using System
public class Cards
{
)(public static void Main
{
;)(Random R = new Random
;int shape, value
;)shape = R.Next(1,5
;)value = R.Next(1,14
)switch(shape
{
case 1:
Console.WriteLine(value
;break
case 2:
Console.WriteLine(value
;break
case 3:
Console.WriteLine(value
;break
default:
Console.WriteLine(value
;break
}//switch
}
}//Cards
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שאלות נוספות לסעיף 5.1
שאלה 1
נתוני שני קטעי התוכניות הבאי ,אשר המשתני בה ה מטיפוס של:
קטע תוכנית :2
קטע תוכנית :1
) if (num1 > num2
;diff = num1 - num2
else
;diff = num2 - num1
;)Console.WriteLine(diff

)if (num < 0
;num = -num
;)Console.WriteLine(num

א .עבור כל קטע תוכנית ,בחרו שתי דוגמאות קלט כ שעבור האחת יתקיי התנאי המופיע בקטע
ועבור השנייה לא יתקיי התנאי.
ב .מהי המטרה של כל קטע תוכנית?
ג .עבור כל קטע תוכנית ,כתבו קטע תוכנית אחר ללא משפט  ,ifהמשיג את אותה המטרה.
תשובה 1
א .קטע תוכנית  :1דוגמת קלט כ שעבורה יתקיי התנאי1 :
דוגמת קלט כ שעבורה לא יתקיי התנאי7 :
קטע תוכנית  :2דוגמת קלט כ שעבורה יתקיי התנאי10 7 :
דוגמת קלט כ שעבורה לא יתקיי התנאי7 10 :
ב .קטע תוכנית  :1מציג את ערכו המוחלט של המשתנה .num
קטע תוכנית  :2מציג את המרחק בי שני המשתני.
ג .קטע תוכנית :1
;))Console.WriteLine(Math.Abs(num

קטע תוכנית :2
;))Console.WriteLine(Math.Abs(num2-num1

שאלה 2
התערי" לתשלו עבור צריכת גז ביתי לחימו הוא 10 :שקלי עבור כל אחד מחמשת הליטרי
הראשוני הנצרכי ו 7שקלי עבור כל ליטר נוס".
נתו קטע תוכנית אשר הקלט שלו הוא כמות ליטרי שנצרכה הנתונה כמספר ממשי ,והפלט שלו
הוא התשלו הכולל והתשלו הממוצע עבור ליטר נצר .
משתני קטע התוכנית ה מטיפוס ממשי consumption :מייצג את כמות הליטרי שנצרכה,
 paymentמייצג את התשלו הכולל ו averageמייצג את התשלו הממוצע עבור ליטר נצר .
)if (consumption <= 5
{
השלימו
}
else
{
השלימו
}
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תשובה 2
)if (consumption <= 5
{
;)Console.WriteLine("You need to pay: {0} ",consumption*10
}
else
{
;)Console.WriteLine("You need to pay: {0}", consumption*7 + 50
}

שאלות נוספות לסעיף 5.2
שאלה 2
פתחו וישמו אלגורית אשר הקלט שלו הוא מספר של חיובי קט מ 100והפלט שלו הוא המילה
בום א המספר הנתו מתחלק ב 7או כולל את הספרה .7
תשובה 2
רעיו הפתרו:
באלגורית זה עלינו לבדוק הא מספר נתו מתחלק ב 7או מכיל את הספרה  .7כיוו שידוע
שהמספר הוא דוספרתי או חדספרתי בלבד הרי שישנ רק שתי אפשרויות להכלת המספר  – 7או
שספרת האחדות היא  7או שספרת העשרות היא .7
בחירת משתני:
 – numשל ,המספר החיובי הנקלט
האלגורית:

num -á éáåéç øôñî èåì÷ .1
7 äååù úåãçàä úøôñ åà 7-á ÷ìçúî num íà .2
"íåá" èìôë âöä 2.1

åà

7 äååù úåøùòä úøôñ

יישו האלגורית:
קלט :מספר שלם חיובי קטן מ/* 100-
 */פלט :המילה בום אם המספר הנתון מתחלק ב 7-או כולל את הספרה 7
;using System
public class OneNumber
{
)(public static void Main
{
;int num
;)" Console.Write("Enter a positive number smaller then 100:
;))(num = int.Parse(Console.ReadLine
)if(num%7==0 || num/10==7 || num%10==7
;)" !Console.WriteLine("Boom
}//Main
}//OneNumber
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5.5 - ו5.4 ,5.3 שאלות נוספות לסעיפים
1 שאלה
, האלגורית קורא מהקלט שני מספרי שלמי,'m' א התו שווה ל.פתחו אלגורית הקולט תו
 א." האלגורית קורא תו נוס,'n' א תו הקלט שווה ל.ומציג כפלט את המספר הגדול מביניה
 אחרת הוא קולט מספר, האלגורית מציג את ההודעה תחשוב חיובי,'o'התו הנוס" שווה ל
 ישמו את האלגורית בשפת.ומציג כפלט את ההודעה אתה המספר שנקלט ואת המספר עצמו
.C#
1 תשובה
:יישו האלגורית
/*  תו ושני מספרים שלמים או שני תווים:קלט
 על פי השאלה:* פלט/
using System;
public class OneChar
{
public static void Main()
{
Console.Write("Enter one letter: ");
char let = char.Parse(Console.ReadLine());
switch(let)
{
case 'm':
Console.Write("Enter two numbers: ");
int num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
int num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("The biggest is: {0}",
Math.Max(num1,num2));
break;
case 'n':
Console.Write("Enter another letter: ");
char let2 = char.Parse(Console.ReadLine());
if (let2=='o')
Console.WriteLine("Think Positive! ");
else
{
Console.Write("One number please: ");
int num = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("The number: {0}", num);
}
break;
}
}//Main
}//OneChar
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שאלות מסכמות לפרק 5
שאלה 1
בכל המשפטי שלהל  xהוא משתנה מטיפוס ממשי .כתבו עבור כל זוג ממשפטי ה ifהנתוני
משפט  ifיחיד שקול ,כלומר שביצועו שקול לביצוע שני משפטי ה ,ifבזה אחר זה:
ב.
א.
)<= 9
;= x - 1
)> 9
;= x + 1

if (x
x
if (x
x

)== -1
;= 1
)> 0
;= -x

if (x
x
if (x
x

ג.

)>= 5
;= x * 4
)>= 20
;= x / 2

if (x
x
if (x
x

<
=
>
=

if (x
x
if (x
x

ד.
)-1
;-x
)1
;-x

תשובה 1
א.

ב.
)if (x <= 9
;x = x - 1
else
;x = x + 1

)if (x >= 5
;x = x * 2

ד.

ג.

)if (x > 1
;x = -x

)if (x > 0
;x = -x

שאלה 2
על לוח שחמט מוצבי שני כלי בלבד – צריח ור5
השורות בלוח ממוספרות מ 1עד  ,8וג העמודות ממוספרות מ 1עד :8
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
צריח ) Rookבאנגלית( מאיי על כלי הנמצא עמו באותה שורה או באותה עמודה.
ר Bishop) 5באנגלית( מאיי על כלי הנמצא עמו על אותו אלכסו.
במשתני  rookRowו rookColשמורי מספרי השורה והעמודה שהצריח מוצב עליה.
במשתני  bishopRowו bishopColשמורי מספרי השורה והעמודה שהר 5מוצב עליה.
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א .השלימו את תיאור משמעות קיו התנאי במשפט  ifהבא:
)if((rookRow + rookCol) % 2) == 1
___________________________________//
;)"… Console.WriteLine("The rook is on

ב .כתבו ביטוי בוליאני שערכו  trueא הצריח מאיי על הר.5
ג .הביטוי הבוליאני הבא אמור לבטא מצב לוח שהר 5מאיי על הצריח:
)(bishopRow – rookRow) == (bishopCol – rookCol

הביטוי כולל רק חלק מ המקרי האפשריי .מה המקרי הנכללי בו? מה המקרי
שאינ נכללי בו?
הרחיבו את הביטוי כ שיכלול את כל המקרי האפשריי ורק אות.
תשובה 2
א.
)if((rookRow + rookCol) % 2) == 1
הצריח מוצב על משבצת לבנה //
;)"Console.WriteLine("The rook is on white slot

ב .ביטוי בוליאני שערכו  trueא הצריח מאיי על הר:5
)(rookRow == bishopRow || rookCol == bishopCol

ג .הביטוי החלקי הנתו כולל את המקרי בה הר 5מתחת ומימי לצריח או מעל ומשמאל
לצריח ,א אינו כולל את המקרי בה הר 5מתחת ומשמאל לצריח או מעל ומימי לצריח.
הביטוי המלא:
)Math.Abs(bishopRow – rookRow) == Math.Abs(bishopCol – rookCol
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