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   5פתרון שאלה 

 : 23בהנחה שהמשתמש הקיש את המספר 

      23 num 
5 4 3 2 1 0  i 

 1 0 1 1 1  mod=mod%2 

 0 1 2 5 11 23 div =div/2 
     1  arr[0] 
    1   arr[1] 
   1    arr[2] 
  0     arr[3] 

 1      arr[4] 
       arr[5] 
       ------------- 
       arr[99] 
 

 ( 0עד האיבר הראשון ) אינדקס  (4 קסד)אינ החמישי מהאיבר  arrמדפיסה את המערך   forולאת ה ל . ב

 :במסך  במקרה הזה יודפס אחד אחרי השני.     

The transformed Number is : 10111 

 

   הבינאריאת המספר  . למספר בינארי שהמשתמש הקישפר עשרוני ג. התוכנית מבצעת המרה של מס

     את השארית של החלוקה ו 2ב המחלקת  whileלולאת  מתבצעת על ידי. ההמרה במסך היא מדפיסה     

 . 0הוא המספר  שר . הלולאה מסתיימת כאיאחד אחרי השנ  arr ( היא מכניסה למערך   1או  0)     

 

 מחלקים את   מת אבל כאןהקוד whileמבצעת תהליך דומה ללולאת ה  החדשה whileלולאת ה  ד. 

 .  לאוקטליבמקרה זה המרנו את המספר   .במערך  ובכל פעם רושמים את השארית 8המספר ב      

 הטבלה הבאה מתארת את החלוקה :       

 

   23 num 
2 1 0  i 

 2 7  mod=mod%8 

 0 2 23 div =div/8 
  7  arr[0] 
 2   arr[1] 

    arr[2] 
    arr[3] 
    arr[4] 
    arr[5] 
    ------------- 
    arr[99] 

 

  The transformed Number is : 27המספר שיודפס במקרה הזה הוא :       
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 6פתרון תרגיל  

 : ( watchesבע אדום ב )שנראים בצתוכנית עם הנתונים שהכנסתי ה
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 :   הדפסות במסך ה

 

 

 

 7ה פתרון שאל 

 יש לבצע את הבדיקות הבאות: 

 12ל  8שכמות התווים בין  .1
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 שמופיע לפחות תו קטן אחד  .2

 שמופיע לפחות תו גדול אחד  .3

  9ל  0ה אחת בין שמופיע לפחות ספר  .4

     $   #   @  !  תווי הבקרה הבאים :    4 ע לפחות אחד משמופי .5

 שלא מופיעים תווים אחרים כמו ~ או ^ וכו .   .6

      שלמעלה נעלה את ערכו ות בדיק ה 6 חת מא כאשר עוברים.  0שערכו ההתחלתי  checkשתמש במשתנה בשם נ

 ? אם כן הסיסמה חוקית ואם לא נבקש מהמשתמש להקיש שוב סיסמה.  6. בסיום נבדוק האם ערכו הוא  1ב 

/* 

 תוכנית הבודקת האם סיסמה חוקית 

תווים  12ל   8יא סיסמה שבה יש בין הסיסמה חוקית   

 מכילה לפחות אות אחת קטנה , לפחות אות אחת גדולה, לפחות ספרה אחת 

 ולפחות את אחד מהתווים  $  #  @ !  

*/ 

#include <stdio.h> 

int isPassword(char sisma[]) 

{ 

1אותו ב  בודק את התנאים אחד אחרי השני. כל תנאי המתקיים מגדילים //     check  המשתנה 

    int i,check=0; 

    for(i=0;sisma[i];i++);  //   נבדוק את אורך המחרוזת 

    if(i>=8 && i<=12)   // ? האם אורך המחרוזת חוקי 

        check=1; 

א אות קטנה ונבדוק שאחד התווים ה //   

    for(i=0;check==1 && sisma[i];i++) 

    { 

        if(sisma[i]>='a' && sisma[i]<='z') // 

           check=2; 

    } 

 נבדוק האם אחד התווים הוא אות גדולה  //  

    for(i=0;check==2 && sisma[i] ;i++) 

    { 

        if(sisma[i]>='A' && sisma[i]<='Z') // ?  האם יש תו גדול 

           check=3; 
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    } 

9ל  0ים לפחות הוא ספרה בין נבדוק שאחד התוו  //      

    for(i=0;check==3 && sisma[i] ;i++) 

    { 

        if( sisma[i]>='0' && sisma[i]<='9') // ?  9ל   0ספרה בין האם יש   

           check=4; 

    } 

 נבדוק שאחד התווים לפחות הוא אחד מתווי הבקרה הרצויים   //  

    for(i=0; check==4 && sisma[i];i++) 

    { 

       if( sisma[i]=='!' || sisma[i]<='@' || sisma[1]=='#' || sisma[i]<='$') //  

           check=5; 

    } 

ינבדוק שלא מופיע תו לא רצו  //    

    for(i=0;check == 5 && sisma[i]  ;i++) 

    { 

       if(sisma[i]!='!' && sisma[i]!='@' && sisma[1]!='#' && 

            sisma[i]!='$' && !(sisma[i]>='a' && sisma[i]<='z') && 

            !(sisma[i]>='A' && sisma[i]<='Z') && 

            !(sisma[i]>='0' && sisma[i]<='9') ) 

         check=6; 

    } 

    if ( check==6 )  // האם כל הבדיקות היו תקינות ? 

        return 1; 

    else 

        return 0 ; 

} 

 ב.

int main() 

{ 

    char password[13]; 
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    printf("Please Enter Password : "); 

    gets(password); 

    while(!isPassword(password))  // 0הקודם הוא  הערך החוזר מהפונקציה שבסעיף כל עוד  כלומר מחרוזת לא חוקית  

    { 

        printf("Wrong password !! Try again\n"); 

        printf("Please Enter Password : "); 

        gets(password); 

    } 

    printf("Good password ....."); 

    return 0; 

} 
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   8פתרון שאלה 

למשתנה ערך מטיפוס שלם ו  arr למצביע מטיפוס שלם ששמו  תהנכנסכתובת  נתונים :  2 הפונקציה מקבלת  .א

כתובת שנכנסה בהמשך הפונקציה רואים כי ה (.  floatמחזירה ערך מטיפוס ממשי )  פונקציה. ה sizeבשם 

שם של מערך הוא למעשה . במערך ברים יאאת כמות ה מציין size ובשערך מא למעשה שם של ימצביע הל

  מצביע ככתובת הראשונהים בשתמשמ הפונקציהך בהמש  הכתובת של האיבר הראשון של המערך ! 

 j לוקחים את הכתובת שבמצביע ומוסיפים לו   arr[j]כלומר כשרושמים כאינדקס במערך.   jועובדים עם מערך ב

 ות(.כתובות פיזי 4היא  intכתובות לוגיות ) כתובת לוגית של 

 . ++arrלבצע   jובמקום לקדם את  נטר(יו)פ מצביע כ arr ניתן היה לעבוד עם :  הערה

 .  sum=0  יםומאתחל   sumו    jים מטיפוס שלם בשם משתנ 2מגדירים  3בשורה 

 arrאחד אחרי השני את כל הערכים שבמערך פעמים ובה מסכמים  sizeשל  forמבצעים לולאת  4בשורה 

 השורה הבאה: בעזרת 

  את הערך של האיבר  sum מוסיפים ל .  ;sum = sum + arr[j]כמו    שהיא     ;sum+=arr[j]     :  5 שורה

 שבמערך.  j קוםבמי

  size)סכום כל האיברים במערך( ובין  sumיחס בין את ה avg קראה לפונקציהשמחזירים לשורה   8בשורה 

ע של האיברים במערך. לפני שמבצעים את החלוקה עושים  שהוא גודל המערך. כלומר מחזירים את הממוצ

שלם לממשי. טיפוס ערך שיש בו משבו משנים את ה castingליהוק/הסבה או באנגלית   sum ערך שבמשתנהל

. במקרה כזה   581.000יהיה ע החלוקה צ שעליו תבוהחדש   ערך אז ה 581 כך לדוגמה אם הערך שבו הוא 

 .ערך מטיפוס ממשי את הממוצע כחלוקה תיתן ה

 (  size=7)  איברים  7שבו   ;{90,67,78,87,89,91,77}   לדוגמה:  עבור המערך :   

 נקבל בסיום הפונקציה את הערכים הבאים : 

. במקרה כאן לא היה שינוי בתוכנית כי בבלוק   סוגר בלוק הוראות   {התו  ופותח בלוק הוראות    }  התו  .ב

ותר  יש לשים תווים אלו אם יש י  ו.ם תווים אלאין חובה לרשולכן ( ו 6ההוראות יש רק הוראה אחת )שורה 

 . forמהוראה אחת בבלוק ההוראות של הלולאה 

רואים שהכתובת  בהמשך הפונקציה  הפרמטרים המועברים לפונקציה הם כתובת וערך מטיפוס שלם.  .ג

רך .  מע אותו בברים כמות האי  אהוהשני והערך   האיבר הראשון במערך כלשהוהמועברת היא של 

 float avg (int *arr, int size)         :1בשורה על הפונקציה הרה  צההכרזה/ה

הפונקציה  .  int. שניהם מטיפוס שלם  sizeוערך למשתנה  arrנטר( יו שמתקבלת כתובת למצביע ) פאומרת 

 .  float מחזירה ערך מטיפוס ממשי 

ס  פוקבל ערך מטיל ( int לדוגמהמטיפוס כלשהו ) . נותנים לערך באנגלית הוא ליהוק/הסבה  castingהמושג  ד+ה

  מערך  sumשיש ב ערך ל מלהקים/עושים הסבה  castingעושים  בפונקציה 8בשורה  . (float לדוגמה)  אחר 

   size=7  ו   sum=581. אם לדוגמה  floatתיתן     float/int   כדי שהחלוקה בין float מטיפוס לערך  int מטיפוס

ואז החלק של השבר אחרי   intנותן   int/intכי   579/7 =  84    אז היינו מקבלים castingולא היינו מבצעים 

 .    82.714285נקבל :   castingם . כשעושי  הנקודה העשרונית לא היה מתקבל
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.מימין   avgאיברים וקוראים לפונקציה  7שבה מגדירים מערך בן  mainמתאר תוכנית כולל הפונקציה האיור הבא 

  . avgבסיום הפונקציה  whatchesבלת ה רואים את ט באיור  

 

 

 :ואת ההדפסה למסך  watchesלת ה בבטבסיום התוכנית נקבל את הערכים הבאים 

 

 

 

  

 

 איברים  7מערך בן גדרת ה

 avgקריאה/זימון לפונקציה 


