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 שיציג את הפתיח הבא של המשחק: gameבשם    aspxבנה דף 

 
 

 יתווסף בהמשך הדף החלק הבא: נסו מזלכםלאחר לחיצה על כפתור 
 

  
 

 הקוד המסתתר מאחורי הכפתור:
 

 הכפתור הינו חלק מטופס:

 
 

 .game.aspx.csהחישובים מתבצעים בצד השרת, בדף 
 

 במחלקה שיכילו את ההמספרים שהוגרלו ואת הניקוד שקיבלנו בשלב הנוכחי:נגדיר משתנים  .1

 

 שיכילו את המספרים שהוגרלו:   intמשתנים מסוג  3-ו Randomנגדיר אובייקט  .2
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 Randomתחילה הגדרנו אובייקט קלט מסוג  א.

 0מייצרת מספר אקראי שלם בין   Random מסוג rand אובייקטהשל  Next(value)הפעולה  ב.
 rand.Next(value) < value ≥ 0 )לא כולל(: value -ו

)הערך הקטן ביותר(   fromמייצרת מספר אקראי שלם בין   rand.Next (from, to)  הפעולה
 from ≤ rand.Next(from, to) < to )הערך הגדול ביותר, לא כולל(: to -ו

ולא של משתתף במשחק, נרצה  חת  פ  מ  מכיוון שאנו מתבוננים במכונת המזל בעיניים של  ג.
לבדוק שהחישובים מתבצעים כהלכה. לשם כך כדאי להקטין את תחום המספרים 

 המוגרלים.
 .limit -ו 0, ונגריל מספרים בין 5או  4וניתן לו ערך  limitנגדיר משתנה בשם 

או לכל מספר שנרצה, מבלי  10 -ל limitכל לשנות את כשניווכח שהמשחק עובד כהלכה, נו
 לשנות את התכנית:

 

 :aspxובדף  

 

ונשים בתוכן את  "input type = "textתיבות מסוג  3טבלה שבה  strנבנה במחרוזת  ד.
 המספרים שהוגרלו.

 

 כדי שיוצג בדפדפן: res, ונשים אותו במשתנה מחרוזתי נחשב את הניקוד בתור הנוכחי ה.

 

 res -ו strצגת ההוראות ל aspxנשלב בדף  ו. 
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 .נסו מזלכםהרצת התכנית גורמת לביצוע הגרלה ראשונה, עוד לפני שלחצנו על כפתור 

 

 :   name תכונה   submitלכפתור כדי למנוע זאת, נגדיר 
 .nullא וערך הה, אחרת, נוצר אובייקט בשם זה submitכאשר לוחצים בפעם הראשונה על כפתור 

 (idוגם  nameמזהה  js. דף nameמזהה רק תכונה  cs)שים לב!  דף 

 

 , את הבדיקה הבאה:#C -ונוסיף לקוד ב

 

, הגרל את המספרים וצור את המחרוזת שתוצג submitשמשמעותה:  רק אם זוהתה לחיצה על כפתור 
 .נשארת ריקה str בדפדפן, אחרת, המחרוזת
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 תרגיל:

 ונאפשר ניקוד מגוון יותר.נשכלל את המשחק 

 הוסף את מפתח הניקוד לדף הפתיח של המשחק. .א

 הוסף הוראות לחישוב הניקוד לפי המפתח החדש. .ב

 

 

 

 


