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  2014אפריל      פתרון: אריה פורת                תשע"דחיצוני  בחןמ פתרון

 

 5שאלה 
 

 

   5תשובה  
 

1. int arr[16];                        

 .    בהנחה שהוגדרו קבצי הכותר המתאימים:            2

int x,counter; 

for (x=0;x<16;x++) 

{ 

 printf("\nPlease  Enter a number for arr[%d] : "); 

 scanf("%d",&arr[i]; 

} 
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  3. 

for(x=counter=0;x<16;x=x+2) //   כדי להגיע לזוג האברים הבא 2מקדמים ב  

if(arr[x]+arr[x+1] = = 2014) 

       counter++; 

 .   א.4  

for(x=0;x<16;x++) 

   printf("\narr [%d] = %d", x,arr[x]); 

 

 ב.   

printf("Number of couples of cells equal to 2014 = %d", counter); 
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 6תשובה 
 

 0.0199217875  = 256 / 5.1מהנתונים של הממיר נחשב את הרזולוציה :                       

 .שהוגדרו קבצי הכותר המתאימים נניח      

 

חשב לפי המתח המקסימאלי שניתן למדוד עם הממיר נהטמפרטורה המרבית שניתן למדוד את  .1

 5.1 / 0.1= 51°c( :      0.1V/°c)  החיישן  (  לחלק  במקדם הטמפרטורה של 5.1vשהוא   ) 

     

 מכאן שההדפסה תהיה  :

printf("\nThe MAXIMUM temperature we can get is %f °c "  ,5.1/0.1); 
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  3+     2סעיפים              

int adc[10],max,x; 

for (x=0 ; x < 10 ; x++ ) 

{ 

     adc[x]=Inp32(0x200); 

     sleep(5000); 

} 

for(max=adc[0],x=1;x<10; x++) 

   if(max<adc[x]) 

 max=adc[x]; 

4 . 

( ברזולוציה נקבל את  maxמהממיר ) נמצא במשתנה  יבלנואם נכפיל את המספר המקסימאלי שק      

של וציא. אם נחלק מספר זה במקדם הטמפרטורה ה חיישן טמפרטורההמתח האנלוגי המתאים לו שה

 נוכל לדעת את הטמפרטורה.החיישן 

  printf( "\n The maximum temperature measured is : %f  " , max * (5.1 / 256) / 0.1 ); 
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  7 תשובה
 

 .   א

  8שורה  

sw = Inp32(0x300); 

. הפונקציה  יודעת להכניס נתון  300H. שולחים לפונקציה את הנתון  Inp32זימון / קריאה לפונקציה 

. את הנתון הזה הפונקציה מחזירה  300H( מפורט קלט הנמצא בכתובת שהיא קיבלה  short)מטיפוס 

 . swלמשתנה 

 

  11שורה 

if ( ( sw & test ) = = 0) 

 test (D0 תאימים במשתנה עם הביטים המ  swבין הביטים המתאימים במשתנה    ANDבצע פעולת 

 0היא  ANDוכך הלאה ( . אם תוצאת  פעולת ה  D1עם    test   ,D1במשתנה   D0עם  swבמשתנה 

 . 15עבור לשורה  0. אם התוצאה איננה  14עד  12עבור לבצע את השורות 

 

  15שורה 

test = test <<1 ; 

. ההזזה  testההזזה העבר ל  ואת תוצאת testבצע הזזה שמאלית פעם אחת  לערך שיש במשתנה 

מקבל  LSB"נופל" וביט ה    MSBהשמאלית מתבצעת על ידי העברת כל ביט פעם אחת ימינה. ביט ה

 .  2ב    testלמעשה פעולה זו מכפילה את הערך שיש במשתנה .0

 

  25שורה 

Out32 ( 0x302, led ) ; 

 השניערך ה  302H הערך הראשון הוא ערכים .  2. לפונקציה שולחים  Out32קריאה/זימון לפונקציה 

אל התקן פלט   -  ledהערך שב  –הפונקציה מוציאה את הערך השני  .  ledערך הנמצא במשתנה ה הוא

 . 302H ושכתובת

 

  27שורה 

led = ( led * 2 ) +1 ; 

 . led. את התוצאה העבר למשתנה 1והוסף לתוצאה   ledאת הערך שיש במשתנה  2הכפל ב 

 

 ב. 

 מבצעת את הפעולות הבאות : read_Switchהפונקציה 

  swהמכניסה אל המשתנה   Inp32משתנים מטיפוס שלם .   ב.  מזמנת/קוראת לפונקציה  4א.  מגדירה 

במרחב הקלט/פלט.  ג.  מבצעת בלולאת  300Hהמפסקים שבפורט הקלט שנמצא בכתובת    8את מצב 

for  ,8  פעמים , פעולתAND     ביטים בין הנתון במשתנהtest   והנתון במשתנהsw  בכל פעם היא  .

 0כזו היא בודקת האם התוצאה    ANDה פעם אחת. בכל פעולת שמאל testמזיזה את הנתון שבמשתנה 

)הסבר מפורט בהמשך הסעיף (. ד. מחזירה את הערך  countואם כן היא מגדילה את הערך במשתנה 

 (.  numבתוכנית. הערך שמוחזר נכנס אל המשתנה  22ה הקוראת ) שורה אל השור countשבמשתנה 

 .   ANDופעולת ה  forהסבר לולאת ה 

 קיבל את מצב המפסקים וכרגע המצב בו הוא :  swנניח שהמשתנה 

הביטים הנמוכים של המשתנה ונתעלם מהביטים הגבוהים יותר כי במערכת  8הערה : נתייחס רק ל 

 windowsבתים בזיכרון ובמערכת ההפעלה  2"תופס"  -  int -מטיפוס שלם  משתנה   DOSההפעלה 

 בתים. 4הוא "תופס" 

 ונכניס את מצב המפסקים נקבל :     i=0כאשר   
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sw =  S7  S6  S5  S4  S3  S2  S1  S0 

     AND        1    0    0    0    0     0    0    0אז פעולת ה  1יש בהתחלה  countהיות ובמשתנה 

 S0   0    0    0    0     0    0    0              תיתן תוצאה של  :                                    

 

.   1ב     countואז נגדיל את המשתנה  0בכניסת פורט הקלט ( , נקבל תוצאה   0סגור )נותן   S0אם  

 . 0ויישאר בו  countפתוח לא נגדיל את ערך המשתנה   S0. אם   1כרגע יהיה בו 

. שוב נבצע פעולת  2וערכו יהיה   (2)הכפלה פי   testאת הערך שיש במשתנה שמאלה פעם אחת נזיז 

AND : 

 

sw =  S7  S6  S5  S4  S3  S2  S1  S0 

     AND          0    1    0    0    0     0    0    0אז פעולת ה  2יש עכשיו  countהיות ובמשתנה 

 S1   0    0    0    0     0    0    0              תיתן תוצאה של  :                                    

.   1ב     countואז נגדיל את המשתנה  0בכניסת פורט הקלט ( , נקבל תוצאה   0סגור )נותן   S1אם  

ונחזור על השלבים  testנה . שוב נזיז את המשת countפתוח לא נגדיל את ערך המשתנה   S1אם  

 לשורה הקוראת.  countומחזירים את ערך  forואז מסתיימת לולאת ה   i=8הקודמים עד שהמשתנה 

 (.  0מכאן שהפונקציה בודקת כמה מפסקים סגורים )מכניסים 

 

  . ג

 . read_Switchקוראת לפונקציה שמגדירה משתנים ו ( )mainמתחילה בפונקציה התוכנית . 1

 0את מצב המפסקים וסופרת את כמות המפסקים הסגורים )המפסקים שנותנים מכניסה  פונקציה זו . 2

 .numבכניסת פורט הקלט ( ומחזירה את המספר לפונקציה הראשית למשתנה 

. אם  numבצורה טורית לפי הקיים ב  דליקים את הלדיםשבה מ forתבצעת לולאת לאחר מכן מ .3

( לשנייה אחת, אח"כ מדליקים  LED0) חלה מדליקים את הלד הראשונהאז  בהת 3הוא  numהמספר ב 

ונשארות   LED2  LED1 LED0לדים   3ואח"כ נדלקות  לשנייה נוספת LED1ו  LED0 -לדים  2

 דלוקות.

 

 .   ד

 מפסקים אז צורת ההדלקה תהיה כמו שהוסבר בסיום הסעיף הקודם. 3היות וסגרנו 
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  8תשובה 
 

 .א

  2שורה 

int convert(int *p_arr, int x) 

ערכים.   2. היא מקבלת  int –.  הפונקציה מחזירה ערך מטיפוס שלם  convertהגדרה של פונקציה בשם 

והערך השני הוא  ערך   מטיפוס שלם  p_arrמצביע בשם   משתנה שהוא כתובת הנכנסת לערך אחד הוא 

 שהוא מטיפוס שלם .    xהנכנס למשתנה 

 

  7שורה 

*(p_arr+z) = x % 2 ; 

ואת השארית )שהיא הערך   xשל הערך שבמשתנה  2האומרת בצע חלוקה ב  –מודולו  –פעולת שארית 

ועוד הערך שבמשתנה    p_arr( העבר  לכתובת שעליה מצביעים הערך שבמצביע   xשל   LSBבביט ה 

z  החיבור מבין המצביע לערך שב .z  מתבצע ביחידות לוגיות. אםz=1   אז מתחבר לערך שבp_arr  

 ! (. 2מתווסף רק    DOSכתובות בזיכרון ) ב  4"תופס"  intמשתנה מטיפוס  windowsארבע כי ב 

 

  8שורה 

x = x / 2 ; 

 .  xואת תוצאת החלוקה העבר ל   xאת הערך שב   2חלק ב 

 

  20שורה 

scanf("%d",&num); 

(  ולהכניס  d%עת לקלוט מהמשתמש ערך עשרוני  )לפי  . הפונקציה יוד ()scanfזימון/קריאה לפונקציה 

. כלומר אחרי החזרה מהפונקציה יהיה  numסנט  & (של המשתנה -ערך זה לכתובת )לפי האמפר

 את הערך העשרוני שהמשתמש הקיש.  numבמשתנה 

 

  23שורה 

w=convert((arr,num); 

שם של ) arrהראשון הוא שם המערך  ערכים .  2. שולחים אליה  convertקריאה/זימון לפונקציה 

(, כלומר את הכתובת של האיבר הראשון של המערך.  !מערך הוא הכתובת של האיבר הראשון במערך

 .  wהערך המוחזר מהפונקציה נכנס למשתנה   . numכמו כן שולחים אליה את הערך שנמצא במשתנה 

 

 +   ג.    ב סעיפים  

המתארת משמאל לימין את השינויים הקורים   . ניעזר בטבלה הבאה convertנשלח לפונקציה  46הערך 

 :( x>0כל עוד ) 10עד  5בכל פעם שהתוכנית עוברת על השורות 

 

1מעבר  2מעבר       3מעבר      4מעבר       5מעבר      6מעבר   מצב התחלתי 

1%2=1 2%2=0 5%2=1 11%2=1 23%2=1 46%2=0 x%2 

1/2=0 2/2=1 5/2=2 11/2=5 23/2=11 46/2=23  x = 46 

6  5  4   3   2   1 z = 0 

       0 arr[0]  =0 

      1  arr[1] = 0 

   1   arr[2] = 0 

   1    arr[3] = 0 

  0     arr[4] = 0 

 1      arr[5] = 0 

      arr[6] = 0 

      arr[7] = 0 
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      arr[15] = 0 

 

ואת השארית  2ארית מכניסים למערך. שוב מחלקים ב שאת הו 2בתוכנית רואים שמחלקים את המספר ב 

 .     x>0לאיבר הבא במערך וכך הלאה כל עוד 

  רק השינויים נראים בטבלה !.טבלה רואים את המעברים המתארים את השינוי במשתנים ובמערך. ב

ורושמים  את השארית.  2 ב מספר עשרוני לבינארי מחלקים אותו   - convert –כדי להמיר  –כאמור 

.  0ושוב רושמים את השארית. כך עושים עד שהמספר שווה ל  2יורדים לשורה הבאה , מחלקים שוב ב 

 כלפי מעלה.השורה האחרונה את המספר הבינארי המתקבל קוראים מ

נראה  arr[0]עד   arr[5]בונן במערך מאיבר .   אם נת      101110בבינארי  הוא  :     46המספר  

 . 46שקיבלנו את המספר העשרוני  

  101110ולכן במסך המחשב נקבל :  arr[0]ועד  arr[5]מ   בלולאת ההדפסה רושמים את הספרות 

 

 ד. 

איברים כולם מטיפוס שלם. היא מבקשת  16התוכנית הראשית מגדירה מספר משתנים ומערך בן 

. אם לא היא  0ספר  חיובי שלם. התוכנית בודקת שהמשתמש הקליד מספר גדול מ מהמשתמש  להקיש מ

 . numמבקשת ממנו שוב להקיש מספר חיובי שלם. את המספר היא מכניסה למשתנה 

, שולחת לה את המספר שהמשתמש  convertאם המשתמש הקיש מספר שלם היא  קוראת לפונקציה 

 ןהקיש ואת הכתובת של המערך. הפונקציה מפרקת את המספר לספרות הבינאריות שלו ומכניסה אות

ייה לאיברי המערך. בסיום הפונקציה היא מחזירה ערך )מתואר בטבלה על ידי אחרי השנ תבהתאמה , אח

z ס למשתנה ( המראה לכמה איברים במערך הוכנסו הספרות.  ערך זה נכנw  לאחר מכן מתבצעת .

לולאת הדפסה המדפיסה את איברי המערך המכילים את המספר הבינארי החל מהאיבר הראשון שיש בו 

 משמאל לספרה הראשונה. 0' , כי אין טעם לרשום את כל האיברים המכילים 1ערך של  '

http://www.arikporat.com/

