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  נקודות) 33( 1שאלה 

  

פתמע רקורדס" מייצגת מספר בלתי מוגבל של אמנים (זמרים, זמרות ולהקות). חברת המוזיקה "

החברה מייצגת אמנים משני סוגים בלבד: זמר/ת ולהקה. עבור כל אמן יש לשמור את שם הבמה 

הופ -של האמן (דוגמאות: הדג נחש, שלמה ארצי) ואת שם הז'אנר אליו שייך האמן (רוק, היפ

לשמור מין וגיל ועבור להקות יש לשמור את שמות חברי הלהקה  וכו'). עבור זמרים/זמרות יש

כאשר עשוי להיות מספר בלתי מוגבל של חברים (ניתן להניח כי זמר לא יכול להיות חבר 

בלהקה). עבור כל אמן יש לשמור את האלבומים אותם הוציא האמן כאשר כל אלבום מאופיין 

מהאלבומים מכיל מספר בלתי מוגבל של  בשם, מחיר ומספר העותקים שנמכרו ממנו. כל אחד

 שירים כאשר שיר מאופיין בשם ומשך. 

 

נקודות) תארו את המערכת הנ"ל. התיאור צריך לכלול את שמות המחלקות, השדות  10(  .א

ומבני הנתונים בהם השתמשתם. בתיאור אין צורך לכתוב שיטות גישה ואין צורך לדרוס את 

 .Objectשיטות המחלקה 

  החברה מגדירה רווח לאמן כסך הרווחים מאלבומיו של האמן. 

  

המחזירה רווח לאמן. כתבו את  getRevenueנקודות) כתבו במחלקת אמן את השיטה  8(  .ב

 השינויים שיש לבצע במערכת על מנת שהשיטה תוכל לפעול.

 

המקבלת מערך של אובייקטים  calculateTotalRevenueנקודות) כתבו את הפונקציה  7(  .ג

אשר ניתן להניב מהם רווח (אלבומים, אמנים וכו') ומחזירה את סך הרווחים מכלל 

האובייקטים. תארו את השינוים שיש לבצע במערכת על מנת שניתן יהיה להשתמש 

 בפונקציה המתוארת.

 

אשר  המקבלת וקטור של אובייקטים sortedByRevenuesנקודות) כתבו את הפונקציה  8(  .ד

ומחזירה אוסף ממוין וללא כפילויות בהתאם לרמת הרווחיות של ניתן להניב מהם רווח 

האובייקטים. תארו את השינויים שיש לבצע במערכת על מנת שניתן יהיה לממש את 

 הפונקציה.

  

  

  

  

  

 __5.7.2013תאריך הבחינה:___

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 סמסטר:  ב'   מועד:  א'   2013שנה:  

 ___________שעות 3_ משך הבחינה:

 __________יחיד A4דף  חומר עזר: 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



  פתרוןן:

  סעיף א

  

  

  סעיף ב'

  :Artistבמחלקה 

    public int getRevenue() 

     { 

         int sum=0; 

         for(Album a: albums) 

          sum=sum+a.getRevenue(); 

         return sum; 

     } 

  :Albumבמחלקה 

    public int getRevenue() 

     { 

         return copies*price; 

     } 
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  סעיף ג'

  באופן הבא: Revenueableיש להגדיר את הממשק 

public interface Revenueable { 

    public int getRevenue();} 

 

 

 :RecordCompanyהפונקציה תיכתב במחלקה 
  

public static int CalculateTotalRevenue(Revenueable[] revs) 

{ 

    int totalRevenue=0; 

     

    for(Revenueable r: revs) 

        totalRevenue=totalRevenue+r.getRevenue(); 

    return totalRevenue; 

} 

  
  

 

  סעיף ד'

יש להבטיח כי  SortedSet-, מאחר ומדובר בTreeSetנגדיר כי הפונקציה המתוארת תחזיר 

כך שירש את הממשק  Revenueableועל כן נגדיר מחדש את הממשק  Comparableהאובייקטים יהיו 

Comparable:  

public interface Revenueable extends Comparable { 

    public int getRevenue();} 

 

  :RecordCompanyהפונקציה תיכתב במחלקה 

 

  public static TreeSet sortedByRevenue(Vector<Revenueable> revs) 

     { 

        

         TreeSet<Revenueable> r=new TreeSet<Revenueable>(); 

         for (Revenueable rev: revs) 

        r.add(rev); 

          return r; 

         } 

  

  

  נקודות) 33( 2שאלה 

 SortedValueMapהוחלט לפתח את המחלקה  Fatma Developersנקודות) בחברת  11(  .א

כאשר המשתמש מבקש לצפות באוסף הערכים  –עם שינוי אחד  HashMapשהיא סוג של 

פעם אחת  , תוצג בפניו רשימה חד ערכית (כל ערך מופיע ברשימהmap-המאוחסנים ב

 .SortedValueMapבלבד) וממוינת של הערכים. כתבו את המחלקה 

 

הינה מחלקה המייצגת מבנה כללי של שני מפתחות מאותו  DoubleKeyValנקודות)  7(  .ב

טיפוס וערך נוסף. מוגדר כי שני מופעים מהמחלקה שווים אם ורק אם שני המפתחות שלהם 
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שווים בהתאמה (המפתח הראשון במופע אחד שווה למפתח הראשון במופע השני והמפתח 

השני במופע הראשון שווה למפתח השני במופע השני). על המחלקה לאפשר הצבעה על כל 

(כולל  DoubleKeyValאחד מהמפתחות והערך, ועידכון (החלפת) הערך. כתבו את המחלקה 

 ).equalsהשיטה 

 

במדוייק כיצד ניתן לבנות מחלקה המאחסנת מספר לא מוגבל של  נקודות) תארו 15(  .ג

DoubleKeyVal  אשר בכולם הטיפוסים של המפתחות זהים והטיפוסים של הערכים זהים. על

כל האיברים המאוחסנים להיות שונים אחד מהשני (אין שני איברים שהמפתחות שלהם 

 שווים בהתאמה). על המחלקה לאפשר:

  

 (עם הטיפוסים התואמים בלבד!). DoubleKeyValלהוסיף  .1

 שלו. DoubleKeyValלקבל את הערך השמור בהינתן שני מפתחות ב  .2

 לקבל איטרטור גנרי שעובר על כל המפתחות (כל מפתח בניפרד). .3

 לקבל איטרטור גנרי שעובר על כל הערכים.  .4

 

 .()removeהאיטרטורים לא חייבים לתמוך בשיטה  – הערה

  

  פתרון

  סעיף א

  public class SortedValueMap<K,V>  extends HashMap<K,V> { 

 

public Collection<V> values() { 

 

                     SortedSet<V> sortedValues = new TreeSet<V>(); 

         

             for(V v : super.values()) 

                         sortedValues.add(v); 

                                      

     return sortedValues; 

            } 

    } 

 

  סעיף ב

  public class DoubleKeyVal<K,V> { 

    private   K k1; 

    private   K k2; 

    private   V v; 

        

       public  DoubleKeyVal(K k1, K k2, V v) 

       { 

           this.k1=k1; 

           this.k2=k2; 

           this.v=v; 

       } 

       public K getkey1() 

       { 

           return k1; 

       } 
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public K getkey2() 

   { 

           return k2; 

   } 

      

   public void setValue(V v) { 

   this.v=v  

 } 

 

  public boolean equals(DoubleKeyVal DKV) 

  { 

if(DKV.getkey1().equals(k1) &&  

DKV.getkey2().equals(k2)) 

     return true; 

    return false; 

       } 

   } 

  

  סעיף ג

טיפוסים גנריים בהתאם לזוג המפתחות  2להגדיר מחלקה עם  נת לענות על דרישות הסעיף יש על מ

כך  TreeSetאו  HashSet להיות מטיפוס שונה. המחלקה תכיל מאותו הטיפוס והערך אשר עשוי

שהוגדר בסעיף  equalsאיברים עם אותו צירוף מפתחות מותאם (יאכף ע"י  2שיובטח כי לא יוחזקו 

מבנה למקרה זה אינה נכונה משום שאז לא מדובר ב mapהקודם). חשוב להדגיש כי הגדרה של 

אלא בפירוק של שדות המחלקה בלבד. פתרון זה עונה על  DoubleKeyValuesנתונים המכיל 

  הסעיפים הנדרשים באופן הבא:

ומכניסה  DKVכמובן שתתאפשר באמצעות שיטה המקבלת אובייקט מסוג  DKVהוספה של  .1

 אותו לסט המוגדר. 

ועוברת על סט הערכים עד למציאת האיבר המתאים באמצעות   DKVשיטה המקבלת  .2

equals .והחזרת הערך של אותו האיבר 

 .ומחזירה איטרטור אל אותו האוסף  DKV-מתוך אוסף ה שיטה היוצרת אוסף מפתחות  .3

הקיימים במחלקה ומחזירה איטרטור לאותו  DKV-שיטה היוצרת אוסף ערכים מתוך אוסף ה .4

  האוסף.

  .נקודות) 33( 3שאלה 

ייצור, מינהלה וכספים. במחלקות הייצור  –מורכבת משלוש מחלקות  Fatma Systemsחברת 

והמינהלה יש מנהל עבודה אשר סופר את שעות העבודה של העובדים במחלקה ובסוף החודש הם 

מדווחים על שעות העבודה של העובדים לרואה החשבון במחלקת הכספים. הדיווח נעשה על ידי 

בת דו"חות עובד לתור משותף אליו כותבים מנהלי העבודה וממנו קורא רואה החשבון. על דו"ח כתי

  להכיל את שם העובד ומספר השעות שעבד החודש.

  כיתבו את המחלקות במערכת. שימו לב:נקודות)  12(  .א

 על מנהלי העבודה ורואה החשבון לרוץ במקביל. .1

  אשר מופעלת בסיום כל חודש. ()reportSalariesמחלקת מנהל עבודה מכילה שיטה  .2

 Raceעליכם לוודא את תקינות המערכת שכתבתם ללא תלות בתיזמוני ריצה (למנוע  .3

Conditions.(  

 .Busy Waitingעליכם להימנע משימוש ב  .4
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לאחר חודש של שימוש במערכת, רואה החשבון התלונן על עומס עבודה והוחלט נקודות)  8(  .ב

הודעות לטיפול בו זמנית. שנו את הקוד מסעיף א' כך שיתאים  20שהתור לא יכיל יותר מ 

 לדרישה החדשה.

 

היה צורך לממש תורים. תארו איך מימשתם את הסנכרון של התורים,  4נקודות) בעבודה  6(  .ג

 והסבירו מדוע היה נדרש לבצע סנכרון.

  

 

סנכרון זה, ים. תארו איך מימשתם Like-בניהול ה 4נקודות) סנכרון נוסף נדרש בעבודה  7(  .ד

 והסבירו מדוע הוא היה נדרש.

  

  

  פיתרון

  

  א.

  

public class Worker { 

 private String name; 

 private int ID; 

 private int hours; 

  

 public Worker(String n, int id, int h) 

 { 

  name = new String(n); 

  ID = id; 

  hours = h; 

 } 

  

 public void setHours(int h) 

 { 

  hours = h; 

 } 

  

 public int getHours() 

 { 

  return hours; 

 } 

  

 public int getID() 

 { 

  return hours; 

 } 

 

} 

public class Report { 

 private int ID; 

 private int hours; 

  

 public Report(int id, int h) 
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 { 

  ID = id; 

  hours = h; 

 } 

  

 public int getHours() 

 { 

  return hours; 

 } 

  

 public int getID() 

 { 

  return hours; 

 } 

 

} 

 

public class UnboundedBuffer<T> { 

 private ArrayList<T> buf; 

  

 public UnboundedBuffer() 

 { 

  buf = new ArrayList();   

 } 

  

 public synchronized void insert(T r) 

 { 

  buf.add(r); 

  notify(); 

 } 

  

 public synchronized T extract() 

 { 

  while(buf.isEmpty()) 

  { 

   try{ 

    wait(); 

   }catch(Exception e){} 

  } 

  return buf.remove(0); 

 } 

 

} 

 

import java.util.*; 

public class WorkManager extends Thread { 

  

 private ArrayList<Worker> workers; 

 private UnboundedBuffer<Report> ubb; 

  

 public WorkManager(ArrayList<Worker> w, UnboundedBuffer u) 

 { 

  workers = new ArrayList(w); 

  ubb = u;   

 } 

  

 private void reportSalaries() 

 { 

  for(Worker w: workers) 
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   ubb.insert(new Report(w.getID(), w.getHours())); 

 } 

  

 public void run()  

 { 

  while(true) 

  { 

   try{ 

    Thread.sleep(100000000);//sleeping a month 

   }catch(Exception e){} 

   reportSalaries(); 

  } 

 } 

 

} 

 

import java.util.ArrayList; 

public class Account extends Thread { 

  

 private UnboundedBuffer<Report> ubb; 

  

 public Account(ArrayList<Worker> w, UnboundedBuffer u) 

 { 

  ubb = u;   

 } 

  

  

 public void run()  

 { 

  while(true) 

  { 

   Report r = ubb.extract(); 

   paySalary(r.getID(),r.getHours()); 

  } 

 } 

  

 private void paySalary(int ID, int hours) 

 { 

  System.out.println("payed worker " + ID + " for " + hours 

+ "hours"); 

 } 

 

}  

  ב.

import java.util.ArrayList; 

 

public class BoundedBuffer<T> { 

 private ArrayList<T> buf; 

 private int size; 

  

 public BoundedBuffer(int s) 

 { 

  size = s; 

  buf = new ArrayList();   

 } 

  

 public synchronized void insert(T r) 

 { 

  while(buf.size() == size) 

9

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



   try{ 

    wait(); 

   }catch(Exception e){} 

  buf.add(r); 

  notifyAll(); 

 } 

  

 public synchronized T extract() 

 { 

  while(buf.isEmpty()) 

  { 

   try{ 

    wait(); 

   }catch(Exception e){} 

  } 

  notifyAll(); 

  return buf.remove(0); 

 } 

 

}  

ביצוע סנכרון התורים נעשה ע"י סנכרון שיטות ההכנסה וההוצאה מן התור על פי המופע של    .ג

 synchronized, waitהמחלקה. כך עבור כל מופע של תור קיים סנכרון נפרד.  שימוש ב 

,notify .'כמו בסעיפים א' ו ב 

. למשל במקרה בו שני Race Conditionsיש צורך בסנכרון מפני שיכולים להווצר מצבים של 

טרדים בבת אחת מוציאים איבר מהתור, כאשר ישנו רק איבר אחד בתור. במקרה הזה יכול 

ת להיות מצב ששניהם יבדקו את התנאי "האם התור ריק" באותו הזמן, ואז שניהם יוציאו א

 אותו האיבר והוא ייצא פעמיים.

ים יכול להעשות במספר דרכים. אחת הדרכים היא יצירת מחלקה Like-ביצוע סנכרון ה  .ד

המנהלת את התהליך הזה, אשר צריך לפנות לשיטה שלה על מנת לעשות לייק. בנוסף 

תהיה לה שיטה שקוראים לה לאחר שהוכנסה רשומה נוספת למאגר הנתונים. כאשר 

 על פי מופע המחלקה. synchronizedבעזרת  ו מסונכרנות בניהןהשיטות הלל

אבל עדיין אין  likeיש צורך בסנכרון מפני שיכול להיות מצב בו המשתמש רוצה לעשות 

רשומות פרסומים במאגר הנתונים. במקרה כזה המשתמש יצטרך להמתין עד אשר יהיו 

 רשומות.  

  

  

  נקודות) 5( 4שאלה 

  .Javaבמודולריות של שפת  Java Byte Codeאת חלקו של ההסבירו 

  תשובה ארוכה מחמש שורות לא תיבדק!

  

קורא   JVMבמקום לשפת מכונה. ה  Java Byte Code מתרגם את השפה ל JAVAהקומפיילר של 

תוך יצירת קשר מינימלי עם המכונה. כך, בניגוד לשפות אחרות   Java Byte Codeומריץ את ה 

כתובה באופן אחיד בלי קשר למערכת ההפעלה וניתן בקלות  JAVAאשר מתורגמות לשפת מכונה, 

  להעביר תוכנית ממערכת אחת לאחרת (כלומר היא מודולרית). 
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  נקודות) 33( 1שאלה 

  

ת מאולפים של המשטרה יש שוטרים, מאלפים וכלבים. הכלבים יכולים להיוביחידת הכלבנים 

פעילות משטרתית נקראת משימה. לכל  כל כלב בהכשרה מצוות למאלף.או בהכשרה. 

משימה יש מפקד משימה שהוא שוטר ואיתו יכולים לצאת עוד שוטרים במידה והם לא 

יכול לקחת איתו כלב מאולף,  בהתאם לצורך. מפקד משימה ,עסוקים במשימות אחרות

  במידה והכלב לא נמצא בפעילות עם שוטר אחר.

  

  שימו לב, בשאלה זו אין צורך לתמוך בריצה במקביל.

 

נקודות) תארו את המערכת הנ"ל. התיאור צריך לכלול את שמות המחלקות, השדות  10(  .א

ומבני הנתונים בהם השתמשתם. בתיאור אין צורך לכתוב שיטות גישה ואין צורך לדרוס את 

 . Objectשיטות המחלקה 

 

אשר ) DogsDepartmentבמחלקה "יחידת הכלבנים" ( takeTrainedDogהכתבו את השיט  .ב

  מפעיל כאשר הוא לוקח כלב לפעילות.  מהמפקד משי

  

קודות) למפקד היחידה נודע שחלק מהכלבים מותשים כיוון שהם משתתפים ברוב נ 8(  .ג

המפקד נתן הוראה להשוות את  .הפעילות המבצעית בעוד אחרים לא יוצאים לפעילות כלל

ומס העומסים על הכלבים המאולפים. תארו את השינויים הנדרשים במערכת על מנת שהע

שיטה ב יהיה מאוזן כולל את השינויים (אם יש צורך)  על הכלבים המאולפים

()takeTrainedDog מפעיל כאשר הוא לוקח כלב לפעילות.  אשר מפקד משימה  

 

נקודות) בכדי לשפר את ביצועי היחידה הוחלט שבסיום כל משימה, מפקד המשימה  7(   .ד

בכל שבוע השוטר והכלב שזכו בממוצע  .ימלא דו"ח שיכלול ציונים לכל המשתתפים במשימה

להוסיף במערכת על דת הצטיינות. תארו מה צריך לשנות/הציונים הגבוהה ביותר יקבלו תעו

 מנת לתמוך בכך.

 

הבאה אותה כתב אחיו הלומד פונקציה זרובבל, שוטר ביחידה, הציע להשתמש בנקודות)  8(  .ה

 כלב המצטיין והשוטר המצטיין:הנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטה, על מנת לבחור את ה

  

public static Gradable getBest(Gradable[] arr) { 

 int bestIndex = 0; 

 int bestGrade = 0; 

 for(int j = 0; j < arr.length;j++) 

  if (arr[i].getGrade() > bestGrade) { 

           bestIndex = i; 

 __7.201329.תאריך הבחינה:___

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 'בסמסטר:  ב'   מועד:     2013שנה:  

 ___________שעות 3_ משך הבחינה:

 __________יחיד A4דף  חומר עזר: 
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פתרון מרצה



   bestGrade = arr[j].getGrade(); 

  } 

return arr[bestIndex]; 

} 

  

 דרשים במערכת כדי שהצעתו של זרובבל תתאפשר.תארו את השינויים הנ .1

תבו את השיטה של מחלקת הכלבנים אשר מעניקה את תעודות ההצטיינות כ .2

  השבועיות לכלב המצטיין ולשוטר המצטיין.

  

  פיתרון:

  מחלקות:  .א

1. class DodsDepartment 

2. class Dog 

3. class Person 

4. class Trainer extends Person 

5. class PoliceMan extends Person 

6. class Mission 

  יש שדות שם, האם מאולף?, האם בפעילות? Dogבמחלקה 

  יש שדות שם, מספר זהות. Personבמחלקה 

  יש שדה רשימה של כלבים באילוף Trainerבמחלקה 

יש שדות רשימת משימות אותן הוא צריך להוציא בתור מפקד, משימה  PoliceManבמחלקה 

  פעילה.

  יש שדות: מחרוזת פעילות, מפקד, רשימת שוטרים, כלב. Missionבמחלקה 

במחלקה מחלקת כלבנים יש שדות: רשימת שוטרים, רשימת כלבים מאולפים, רשימת 

  כלבים לא מאולפים, רשימת מאלפים.

   .ב

public Dog takeTrainedDog(Mission m) { 

 Dog ans = null; 

for(Dog d: dogsList) 

 if(d.isFree) { 

  d.isFree = false; 

  m.dog = d; 

  return d; 

} 

return ans;  

}   
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 compareToלכל כלב נוסיף שדה הסופר את מספר המשימות אותן ביצע. כמו כן נגדיר את   .ג

וכך  TreeSetעל פי מספר המשימות שביצע מקטן לגדול. את הכלבים המאולפים נחזיק ב 

 תמיד הכלבים שהשתתפו בפחות משימות יילקחו קודם.

 

לכל כלב מאולף ולכל שוטר יוחזיק שדה ציון שבועי שיאופס כל שבוע. לאחר כל משימה   .ד

כלבים המאולפים ויבחרו את יעודכן הציון של השוטר או הכלב. בסיום השבוע יעברו על כל ה

הכלב עם הציון הגבוהה ביותר לקבל את תעודת ההצטיינות. באופן דומה ייבחר השוטר 

 המצטיין.

  

 intהכולל את השיטה  Gradableגם הכלבים המאולפים וגם השוטרים יממשו את הממשק   .ה

getGrade()  . 

 

public giveExcelAward() { 

 Dog d = getBest(trainedDogs); 

 PoliceMan pm = getBest(policemen); 

 giveAward(d); 

giveAward(pm); 

} 

  נקודות) 33( 2שאלה 

SortedSet על פי הממשק  הוא אוסף שבו איבר אינו חוזר פעמיים והאיברים ממויינים

Comparableאשר עובר על  . כיוון שאין אינדקסים, המיון בא לידי ביטוי בשימוש באיטרטור

האיברים מהקטן לגדול. לעיתים נרצה דווקא שהאיברים יהיו ממויינים מהגדול לקטן 

  (לדוגמא, בחיפוש סטודנטים מצטיינים מתוך קבוצה של סטודנטים).

רק שעם  SortedSetשהיא סוג של  <TwoDirSortedSet<T כתבו את המחלקה  .א

) SortedSetמקטן לגדול (כמו כל  האיתחול שלה ניתן יהיה לקבוע אם היא ממויינת

 על המחלקה לתמוך בשיטות: .או מגדול לקטן)

1. add(T) 

2. contains(T) 

3. remove(T) 

4. iterator() 

5. setAscending(boolean b ) 

השיטה איטרטור מחזירה איטרטור העובר על האיברים בהתאם לסדר המוגדר  –שימו לב 

  מאפשרת לשנות את הסר הנ"ל. setAscending. השיטה ascendingבשדה 

למחלקה הנ"ל. שימו לב, זהות האיברים אותן  ()maxו  ()minהוסיפו את השיטות   .ב

  .מחזירות השיטות האלו אינה תלויה בכיוון המיון

אשר מוציאה מהקבוצה את כל  removeSmallerThan(T t)כיתבו את השיטה   .ג

אינו חייב להיות חבר  t  שימו לב, האיבר .על פי המיון tהאיברים אשר קטנים מ 

 בקבוצה.

 וימויין על פי TwoDirSortedSetכתבו את מחלקת סטודנט אשר ניתן לאחסן ב   .ד

 .הציונים ממוצע
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  פיתרון

    .א

public class TwoDirSortedColl<T extends Comparable<T>>{ 

 

  private boolean ascending; 

  private ArrayList<T> l; 

   

  public TwoDirSortedColl() { 

   ascending = false; 

   l = new ArrayList(); 

    

  } 

   

  public TwoDirSortedColl(boolean a) { 

   ascending = a; 

   l = new ArrayList(); 

  } 

 

public boolean add(T v) 

  { 

   if(l.contains(v)) 

    return false; 

   for(int i = 0; i <= l.size(); i++) 

    if(ascending) 

     if(v.compareTo(l.get(i)) > 0) { 

      l.add(i,v); 

      return true; 

     } 

    else 

     if(v.compareTo(l.get(i)) < 0) { 

      l.add(i,v); 

      return true; 

     } 

   l.add(v); 

   return true; 

  } 

 

 

  public void setAscending(boolean a) { 

   if(a != ascending) 

    Collections.reverse(l); 

   Acending = a; 

  } 

   

   

  public boolean contains(T v) { 

   return l.contains(v); 

  } 

 

public boolean remove(T v) { 

   return l.remove(v); 

  } 

 

public Iterator<T> iterator() { 

   return l.iterator(); 

  } 
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} 

   .ב

public T min() { 

   if(!ascending) 

    return l.get(l.size()-1); 

    

   return l.get(0); 

  } 

   

  public T max() { 

   if(ascending) 

    return l.get(l.size()-1); 

    

   return l.get(0); 

  } 

 

   .ג

public void removeSmallerThan(T v) 

  { 

   Iterator<V> iter = l.iterator(); 

   While(iter.hasNext()) 

    if(v.compareTo(iter.next()) > 0) 

      iter.remove(); 

     

  } 

   .ד

public class Student extends Person implements compareTo<Student>{ 

 

  private int average; 

   

  public Student(int a) { 

   average = a; 

    

  } 

 

  public void setAverage(int a) { 

   average = a; 

  } 

 

public int getAverage() { 

   return average; 

  } 

 

   

  public int compareTo(Student s) { 

   return average – s.getAverage(); 

  } 

 

} 
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  .נקודות) 33( 3שאלה 

  .Cו  A ,G ,T ים)נוקליאוטידמורכב מרשימה של זוגות סדורים של בסיסים ( DNAגן 

הסדר בין הבסיסים  מהווים זוג. Cו  Tמהווים זוג ו  Gו  A –הבסיסים תמיד מחולקים לזוגות קבועים 

  שני). Tראשון ו  Cשני וזוגות אחרים בהם  Cראשון ו  Tבכל זוג אינו קבוע (לדוגמא יש זוגות שבהם 

  
   

אשר מייצגת גן. המחלקה  .class Gene extends Threadנקודות) כיתבו את המחלקה  8(  .א

גם סדר הזוגות צריך להיות  שימו לב, זוגות של בסיסים שייבחרו באופן רנדומי. 2000תכיל 

ר קובע את תיפקוד הגן (כלומר הוא מאוד דהס רנדומי וגם הסדר של הבסיסים בכל זוג.

  חשוב).

 

. השיטה מחברת את crossover(Gene g)את השיטה   Geneתבו במחלקה כי נקודות)  8(  .ב

ני ולהיפך. בסיום, לש gרונים של הגן אלף הזוגות הראשונים של הגן לאלף הזוגות האח

האחרונים שהיו של הגן השני לפני  זוגותהים המקוריים ואלף הגנים יהיו אלף הזוגות הראשונ

 ביצוע השיטה.

  

 במקביל.  crossoverגן אינו שותף בשתי פעולות שימו לב, עליכם לוודא ש

 

נקודות) הדמיון בין שני גנים נמדד לפי מספר הזוגות הזהים בשניהם, על פי המיקום  10(  .ג

. לעומת זאת אם (לדוגמא, אם הזוג השני בגן אחד זהה לזוג השלישי בגן שני זה לא נספר

 population ). הוסיפו שדהספרהזוג הרביעי בגן אחד זהה לזוג הרביעי בגן אחר זה כן ני

. עליכם המחזיק אותם המחזיק עשרה גנים ממויינים על פי הדמיון שלהם לגן Geneלמחלקה 

כך  Geneשנו את המחלקה  מיון.תכונת הבאוכלוסיה לא יפגעו ב crossoverלוודא שפעולות 

 שתתאים להגדרה הנ"ל.

 

 שתבטא את ההתנהגות הבאה של גן: Geneשל  ()runכיתבו את השיטה נקודות)  7(  .ד

  

  

 .בכל עשר שניות הגן מתעורר .1

 .crossoverבאוכלוסיה לעשות איתו  בוחר גן רנדומי .2

 איתו.  crossover מבצע .3

 .(ולאחר עשר שניות מתעורר שוב) חוזר לישון .4

  שימו לב, גן ישן נחשב גן פנוי.

  

  פיתרון

  

   .א

class Gene extends Thread { 

 private ArrayList<Pair<String>> g; 

 

 public Gene() { 

    g = new ArrayList(); 

  for(int i = 0; i < 2000; i++) 
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   g.add(getRandBasePair()); 

} 

 

private Pair<String> getRndBasePair() { 

 Random r = new Random(); 

 int b = r.nextInt(4); 

 if(b == 0)  

  return new Pair("A","G"); 

 if(b==1) 

 return new Pair("G","A"); 

if(b==2) 

 return new Pair("C","T"); 

return new Pair("T","C"); 

} 

public void set(int index, Pair p) { 

  g.set(index p); 

} 

public void get(int index) { 

 return g.get(index)  

} 

 

  ב.

public synchronized void crossover(Gene g2) { 

 synchronized(g2) { 

  Pair<String> temp = null; 

  for(int i = 1000; i < 2000; i++) { 

   temp = g.get(i); 

   g.set(i,g2.get(i); 

   g2.set(i, temp);  

} 

} 

} 

 crossoverהשדה יהיה רשימה ממויינת של גנים על פי הקירבה לגן המחזיק. לאחר כל   .ג

שימו לב, כיוון שהמיון תלוי בגן המחזיק, לא  נמקם את הגנים ששונו מחדש על פי המיון.

 .Comparableניתן לממש בעזרת 

  

 

18

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



   .ד

  

public void run() { 

while(true) { 

  Thread.sleep(10000); 

  Random r = new Random(); 

  crossover(population.get(r.next(population.size()); 

 } 

        } 

  

  

 

 

 

 

  נקודות) 5( 4שאלה 

  .Javaבמודולריות של שפת  Java Virtual Machine את חלקו של ההסבירו 

  תשובה ארוכה מחמש שורות לא תיבדק!

  

מריץ את הקוד שתורגם  JVMלמכונה עצמה. ה  JAVAמהווה שיכבה החוצצת בין שפת ה   JVMה

ויוצר קשר מינימלי עם המכונה עצמה. בכך הוא מאפשר  Java Byte Codeעל ידי הקומפיילר ל 

  לאותה תוכנית לרוץ בלי קשר לסוג המכונה.
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 נקודות( 33) 1שאלה 

 

וניהול התבקשה לבנות מערכת לשיבוץ יחידות משטרה )ניידות, מסוקים מהנדסת תעשיה  .1

 וכד'( למשימות משטרה. המהנדסת החלה במלאכה ובנתה את המחלקות הבאות:

public class PoliceMission extends Mission  { 
 private String description;     

  
 public Mission(int id, String description) { 
  super(id); 
  this.description = description; 
 } 

} 
 
public class PoliceCar extends  Car { 
 private int numOfPoliceOfficers; 
 
 public PoliceCar(int number, int model, int numOfPoliceOfficers) { 
  super(number, model); 
  this.numOfPoliceOfficers = numOfPoliceOfficers; 
 }  
} 

public class PoliceHelicptor extends Helicptor{ 
 public PoliceHelicptor(int id) { 
  super(id); 
 } 
} 
 

public class PoliceAllocation { 
private Vector<PoliceMission> missions; 

 private Vector<PoliceCar> cars; 
 private Vector<PoliceHelicptor> helicopters; 
} 

נקודות( כחלק מדרישות המערכת יש צורך למקם את המשימות ויחידות המשטרה  9) .א

השונות על מפה. היחידות והארועים מדווחות על מיקומם בעיר. המיקום מתבצע על פי 

 קבלת קואורדינטות רוחב ואורך של האובייקט. 

 עם החתימה: PoliceAllocationה המהנדסת מעוניינת לכתוב שיטה אחת במחלק

public void locate(Vector<…> items){} 
 

 __20132.2.תאריך הבחינה:___

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 '   מועד:  א'סמסטר:  א   2014שנה:  

 ___________שעות 3_ משך הבחינה:

       A4 דפי  שני  חומר עזר: 
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)במחלקות  את התוספות הנדרשות לקוד הקיים רקהשלימו את החתימה של השיטה וממשו 
אין צורך לממש  .השונות( על מנת שניתן יהיה להשתמש בשיטה אותה כתבה המהנדסת

 !! locate עצמה את השיטה

 
על מנת לבצע שיבוץ יעיל של הניידות למשימות, המהנדסת צריכה להתחשב נקודות(  10) .ב

לעיתים יהיה עליהן לחבור ליחידות  .בזמן ההגעה של יחידות משטרה למיקומים שונים
 אחרות ולעיתים להגיע למשימות.

ע"י יחידה )ניידת, מסוק וכד'( למיקום של יחידה אחרת או  יש צורך לחשב את זמן הגע
לחשב זמן הגעה מיחידה לכל מקום על מפה. סוגים שונים של יחידות מחשבים  משימה. ניתן

את זמן ההגעה בצורה שונה. למשל: מסוק מחשב מרחק אוקלידי )מרחק קו אוירי בין שתי 
 .נקודות על המפה( כפול מהירות, בעוד שניידת חייבת להתחשב במבנה הכבישים

. אין צורך לממש על מנת לחשב זמני הגעה הנדרשים בקוד והתוספות את השינויים פרטו
 שיטות, רק להכריז על חתימות שלהן!!

 
החליטה לממש את הקוד של רוצה להרשים את המשטרה והמהנדסת החרוצה נקודות(  9) .ג

 . התקבל הקוד הבא:pythonהבעיה גם בשפת 
 

class PoliceMission(Mission): 
    def __init__(self, id, description): 
        Mission.__init__(self, id) 
        self.description = description 
 
class PolicUnit(Car): 
    def __init__(self, id, year, numOfPoliceOfficers): 
        Car.__init__(self, id, year) 

        self.numOfPoliceOfficers = numOfPoliceOfficers 
 

class PoliceHelicopter(Helicopter): 
    def __init__(self, id): 

        Helicopter.__init__(self, id) 
 

 

 .ב'-כך שיענה על הדרישות של סעיפים א' ו pythonהתאם את קוד 

 

שלא יכולה  pythonנקודות( איזו שגיאה עלולה להתרחש בשימוש בקוד שכתבתם בשפת  5) .ד

 ?Java -מה מונע את השגיאה בקוד ב? Javaלהתרחש בקוד בשפת 

 

 פתרון:
 התוספות מסומנות באדום. .א

Public interface Locatable { 
  
 public double getLatitude(); 
 public double getLongitude();} 
 

public class PoliceMission extends Mission implements Locatable  { 
 private String description; 
 private int lat; 
 private int lon; 
 
 public PoliceMission(int id, String description, int lat, int lon) { 
  super(id); 
  this.description = description; 
  this.lat = lat; 
  this.lon = lon; 
 } 
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 public double getLatitude() { 
  return lat; 
 } 
 public double getLongitude() { 
  return lon; 
 } 
 

} 

 PoliceHelicopterובמחלקה  PoliceUnitאותם שינויים בדיוק במחלקה 
 

public void locate(Vector<Locatable> items){ 
   
} 

 התקבלו גם פתרונות נוספים, כגון שימוש במחלקה של מיקום.
 השינויים מופיעים באדום:  .ב

public interface Movable extends Locatable { 
  
 public double timeTo (Locatable l); 
 
} 
 
public class PoliceUnit extends  Car implements Movable{ 
 private int numOfPoliceOfficer; 
 private int lat; 
 private int lon; 
 public PoliceUnit(int number, int year, int numOfPoliceOfficer) { 
  super(number, year); 
  this.numOfPoliceOfficer = numOfPoliceOfficer; 
 } 
 public double getLatitude() { 
  return lat; 
 } 
 public double getLongitude() { 
  return lon; 
 } 
 public double timeTo (Locatable l) { 
  ... } } 

 .Movableממש את הממשק  PoliceHelicopterבאותו אופן גם מחלקה  
 השינויים מופיעים באדום: .ג

class PoliceMission(Mission): 
    def __init__(self, id, description, lat, lon): 
        Mission.__init__(self, id) 
        self.description = description 
        self.lat = lat 
        self.lon = lon 
    def getLongitude(self): 
        return self.lon 
    def getLatitude(self): 
        return self.lat 
         
class PolicUnit(Car): 
    def __init__(self, id, year, numOfPoliceOfficer, lat, lon): 
        Car.__init__(self, id, year) 
        self.numOfPoliceOfficer = numOfPoliceOfficer 
        self.lat = lat 
        self.lon = lon    
    def getLongitude(self): 
        return self.lon 
    def getLatitude(self): 
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        return self.lat    
    def timeTo(self, o): 
        …      
         
class PoliceHelicopter(Helicopter): 
    def __init__(self, id, lat, lon): 
        Helicopter.__init__(self, id) 
        self.lat = lat 
        self.lon = lon 
    def getLongitude(self): 
        return self.lon 
    def getLatitude(self): 
        return self.lat 
    def timeTo(self, o): 
        … 

 
 .pythonהתקבלו מספר וריאציות שונות לפתרון בשפת 

, כיוון שלא ניתן לדעת  distanceבעת השימוש בשיטה  , לדוגמא עלולה להתרחש שגיאת זמן ריצה .ד
שגיאת זו נמנעת  Javaהוא ניתן למיקום ויש לו את התכונות המתאימות. בשפת  oאם האובייקט 

 . compiler-בעזרת השימוש בממשקים וה
 .compiler-ע"י ה javaהתקבלה כל דוגמא של שגיאת זמן ריצה שהייתה נמנעת בשפת 

 

 נקודות( 33) 2שאלה 

הוחלט לפתח את המחלקה  Fatma developmentבחברת התוכנה נקודות(  15) .א

FrequenciesList אשר לה כל היכולות הקיימות ב-List  ובנוסף, ביכולתה להחזיר מבנה

נתונים המכיל את כל האובייקטים היחודיים ברשימה ואת שכיחותם. כתבו את המחלקה 

FrequenciesList. 

 

בנוסף לבניית מחלקות חדשות, החברה מעורבת בימים אלה בפרויקט בניית נקודות(  10) .ב

סיף למחלקות . החברה נתבקשה להו3אפליקציית שאלות הדומה לזו שבניתם בעבודה 

Application ,Ad ו-Session  את היכולת להוסיף תוכן. בכל אחת מהמחלקות הוספת התוכן

המשמעות היא הוספת מלל מיד לאחר סיום  Ad באה לידי ביטוי באופן שונה: במקרה של

המשמעות היא הוספת שאלה ובמקרה של  Sessionתוכן הפרסומת הנוכחי, במקרה של 

Application  המשמעות היא הוספתSession לצורך המשימה החברה בנתה את הממשק .

AddContentable :באופן הבא 

 

public interface AddContentable { 
 
    public void addContent(Object o);} 

 
 

לאחר בניית הממשק התקבלו תלונות מרובות משאר המעורבים בפרויקט, הנוגעות לאופן 

השימוש המסורבל בממשק. בפרט השותפים התלוננו על הצורך להשתמש פעמים רבות ב 

casting 

. בנוסף, כתבו casting-כתבו את הממשק מחדש כך שניתן יהיה להשתמש בו ללא שימוש ב

וציינו את השינויים הנוספים אותם יש לבצע במחלקה  Adה במחלק addContentאת השיטה 

 בעקבות עדכון הממשק.
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נושא נוסף בו אמורה החברה לטפל במסגרת הפרויקט הוא ניהול הגדרות נקודות(  8) .ג

 משתמשים. להזכירכם, הגדרת משתמש מתבצעת באמצעות הבנאי הבא:

public User(String email, String fName, String lName, int age, boolean female) 

אחת מדרישות התוכנית היא למנוע את האפשרות להגדיר משתמש שהאימייל שלו לא מכיל 

. תאר במילים כיצד ניתן לענות על דרישה זו. שימו לב כי לא 10-ושגילו נמוך מ '@'את התו 

 ניתן להגדיר משתמש עם ערכי ברירת מחדל.

 

 פתרון: 

  .א
package question; 
import java.util.*; 
 
public class FrequenciesList<E> extends Vector<E> { 
  
public HashMap<E,Integer> getFrequencies() 
{ 
 HashMap<E,Integer> frequencies=new HashMap<E,Integer>(); 
 for(int i=0; i<this.size(); i++) 
 { 
  if(!frequencies.containsKey(this.get(i))) 
   frequencies.put(this.get(i), 1); 
  else 
  { 
   int newValue=frequencies.get(this.get(i))+1; 
    
   frequencies.put(this.get(i),newValue); 
  } 
 } 
 return frequencies; 

} 
 ב.

public interface AddContentAble<T> { 
  
 public void addContent(T t); 
 
} 
 
public class Ad implements ContentAble<String> { 
  
 . . .  
  
 public void addContent(String s) 
 { 
  this.content+=s; 
 } 

 
 ג.

 פתרון: 

  הגדרת מחלקהNonValidUserException  שתירש אתException. 

 הגדרת הבנאי כ-throws NonValidUserException. 

  .זריקת החריגה שהוגדרה במידה והקלט לא עומד בתנאים  
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 .נקודות( 33) 3שאלה 

בשדה תעופה גדול במרכז הארץ הוחלט להחליף את מגדל הפיקוח במערכת שתנהל תורים 

להמראות. המערכת תאפשר למטוסים הממתינים להמראה להיכנס לתור ההמראות ממנו ישלוף 

ויעביר אותו למסלול ההמראה. המסלול יכול להיות תפוס או  מפעיל המערכת את המטוס הבא בתור,

פנוי. אם הוא תפוס המטוס ממתין שיתפנה. כאשר המסלול מתפנה המטוס ממריא, והמפעיל ממתין 

עד שהוא מסיים את תהליך ההמראה לפני שהוא מעביר מטוס נוסף מתור ההמראה למסלול. שימו 

 עילי מערכת שונים )כלומר מתורים שונים(.לב, מסלול ההמראה יכול לקלוט מטוסים ממפ

בכדי לחסוך בכספי ציבור, פנתה רשות שדות התעופה לזוג סטודנטים במחלקה להנדסת תעשייה 

וניהול על מנת שיעצבו ויתכנתו מערכת לניהול מסלול ההמראה. הסטודנטים החלו לכתוב את 

 המערכת, אך טרם הספיקו לסיימה. זה מה שהם כתבו עד כה:

public class Operator extends Thread { 
  
 private Runway rw; 
 private PlaneQueue pq; 
  
 public Operator(Runway rw, PlaneQueue pq) { 
  this.rw = rw; 
  this.pq = pq; 
  start(); 
 } 
 
 public void run() { 
  while(true) { 
   Plane p = pq.remove(); 
   rw.departure(p); 
  } 
 } 
} 
 
public class Runway{ 
  
 private int runwayNum; 
  
 public Runway (int runwayNum) { 
  this.runwayNum = runwayNum; 
 } 
   
 public void departure(Plane p) { 
  p.departure(); 
  Thread.sleep( 0111*01 ); 
 } 
} 
 
public class Plane { 
 
// Assume plane's attributes and methods are written here. 
 
 public Plane() { 
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  //... 
 } 
 
 public void departure() { 
  //...  
 } 
 
 public void land() { 
  //...  
 } 
 
  
}  

public class Airport { 
 
 public static void main (String args[]) { 
  Runway rw = new Runway(5); 
  PlaneQueue pq = new PlaneQueue(); 
  Operator DS = new Operator (r,PQ); 
 } 
  
} 

שמכילה תור של מטוסים הממתינים להמראה.  PlaneQueueנתונה המחלקה נקודות(  8) .א

)שמסירה מטוס מהתור  remove-)שמוסיפה מטוס חדש לתור( ו addהשלימו את השיטות 

ומחזירה את המטוס אותו הסירה(. שימו לב שייתכן ותידרשו בשיטות אלה להשתמש 

כמו כן שימו לב שהתור הוא תור לא חסום אבל כאשר  כיוון שייתכנו מספר מפעילים. בסנכרון

 התור ריק השיטה שמסירה מטוס מהתור ממתינה עד שהיא יכולה להשלים את הפעולה.

public class PlaneQueue { 
  
 private Vector<Plane> planes_in_line; 
  
 public PlaneQueue() { 
  planes_in_line = new Vector<Plane>();  
 } 
  
 // add and remove method should come here. 
} 

בשל שיפוצים נרחבים בשדה התעופה נסגר מסלול הנחיתות בשדה התעופה, נקודות(  8) .ב

הטיסות הנוחתות מופנות למסלול ההמראה. על כן, הוחלט לשדרג את המערכת כך וכל 

שתתמוך גם בנחיתות. טיסות נוחתות יתופעלו ע"י מפעיל משלהן. המטוסים הנוחתים ירשמו 

בתור משלהם לנחיתה. משך הנחיתה זהה למשך ההמראה, ועל המפעיל להשגיח על 

 ה המחלקה הבאה:המטוס בעת הנחיתה. לצורך פתרון הבעיה הוצע

public class ArrivalOperator extends Operator{ 
  
 public ArrivalOperator (Runway rw, PlaneQueue pq) { 
  super (rw,pq); 
 } 
  
 public void run() { 
  while(true) { 
   Plane p = pq.remove(); 
   rw.landing(p); 
  } 
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 } 
} 

)שמבצעת את הנחיתה בפועל(, וכן בצעו  landingאת השיטה  Runwayכתבו במחלקה 

במחלקה את השינויים הנדרשים, בכדי להשלים את פתרון הבעיה. שימו לב, עליכם לוודא 

 שאין המראות ונחיתות בו זמנית על המסלול.

בכדי למנוע מצב בו מטוס משוטט באוויר זמן רב עד שיוכל לנחות, מצב שעולה נקודות(  9) .ג

לחברות התעופה, הוחלט שלמטוס נוחת תהיה עדיפות על המסלול על פני מטוס  כסף רב

 ממריא. עדכנו את המחלקות כך שתהיה עדיפות למטוס הממתין בתור לנחיתה.
 הניחו שיש תור יחיד המכיל את המטוסים לנחיתה ומתפעל אחד המטפל בנחיתות.

 רמז: כדאי לאפשר בירור אם יש מטוסים הממתינים לנחיתה.  

 

בשל גודלו הקטן יחסית של השטח האווירי מעל שדה התעופה, הנהלים קובעים נקודות(  8) .ד

שמותר שרק חמישה מטוסים ימתינו לנחיתה בכל רגע נתון. כאשר ישנם יותר מחמישה 

מטוסים ממתינים לנחיתה מפנים את האחרונים שהגיעו לשדה תעופה אחר. תארו כיצד ניתן 

 לממש זאת.
 

 פתרון

 א.

public class PlaneQueue { 
  
 private Vector<Plane> planes_in_line; 
  
 public PlaneQueue() { 
  planes_in_line = new Vector<Plane>(); 
 } 
  
 public synchronized Plane remove() { 
  while (planes_in_line.size()==0) 
   wait(); 
  return planes_in_line.remove(0); 
 } 
  
 private synchronized void add(Plane p) { 
  planes_in_line.add(p); 
  notifyAll(); 
 } 
 
} 

 

 ב.

public class Runway{ 
  
 private int runwayNum; 
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 public Runway (int runwayNum) { 
  this.runwayNum = runwayNum; 
 } 
   
 public synchronized void departure(Plane p) { 
  p.departure();  

Thread.sleep(1000*15); 
 } 
  
 public synchronized void landing(Plane p) { 
  p.land();  

Thread.sleep(1000*15);  
 } 
} 
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 ג.

public class Runway{ 
  
 private int runwayNum; 
 private ArrivalOperator ao; 
  
 public Runway (int runwayNum, ArrivalOperator ao) { 
  this.runwayNum = runwayNum; 
  this.ao = ao; 
 } 
   
 public synchronized void departure(Plane p) { 
  while (arrivals()) 
   wait(); 
  p.departure();  

Thread.sleep(1000*15); 
 } 
 
 private boolean arrivals() { 
  if (ao.arrivalWaiting()) 
    return true; 
  return false; 
 } 
  
 public synchronized void landing(Plane p) { 
  p.land();  

Thread.sleep(1000*15);  
 } 
} 

public class ArrivalOperator extends Operator{ 
  
 private Plane p;  
  
 public ArrivalOperator (Runway rw, PlaneQueue pq) { 
  super (rw,pq); 
 } 
 
 public boolean arrivalsWaiting() { 
  return  pq.size() > 0 || p != null; 
 } 
  
 public void run() { 
  while(true) { 
   p = pq.remove(); 
   rw.landing(p); 
   p = null; 
   synchronized(rw) { 
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    notifyAll(); 
   } 
  } 
 } 
} 

 ד. 

public class LandingQueue extends PlaneQueue{ 
 
 protected synchronized boolean add (Plane p) { 
  if (planes_in_line.size()>5) 
   return false; 
  else { 
   planes_in_line.add(p); 
   notifyAll(); 
   return true; 
  } 
 } 
} 
 
public class Plane { 
  
 private PlaneQueue departingQueue; 

private LandingQueue landingQueue; 
  
 public Plane(PlaneQueue d, PlaneQueue l) { 
  departingQueue = d; 
  landingQueue = l; 
 } 
  
 public void LeaveGate() { 
  departingQueue.add(this);  
 } 
 

public void ApproachAirport() { 
  while(!landingQueue.add(this)) 
   landingQueue = seekAnotherLandingQueue();  
 } 
 
 public LandingQueue seekAnotherLandingQueue(){…} 
 
 
} 

 
 

 

 נקודות( 5) 4שאלה 

 .Javaבמודולריות של שפת  Java Byte Codeאת חלקו של ההסבירו 
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 ארוכה מחמש שורות לא תיבדק!תשובה 
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  נקודות) 33( 1שאלה 

  

פרוייקטי סיום. ל יש צורך במערכת לניהול הרישום תעשיה וניהולבמחלקה להנדסת  .1

המערכת צריכה לאפשר שכל פרוייקט יילקח על ידי לא יותר משלושה סטודנטים. לכל 

שהוא מרצה במחלקה. לכל פרוייקט מוגש דו"ח אמצע  אחד לכל הפחות פרוייקט יש מנחה

ואפשרות לתת ציון בין אחד  אותם על מנת לבדוק ודוח סופי. המנחה צריך גישה לדוחות אלו

 60%הציון לדו"ח ביניים ו  40%למאה עבור כל דו"ח. לכל פרוייקט הציון הסופי מורכב מ 

 הציון לדו"ח הסופי.

 

תארו את המערכת הנ"ל. פרטו את המחלקות, השדות, השיטות הפומביות והקשרים בין   .א

 המחלקות.

(עבודות מחקר לצורך  תיזות גם לניהולפרופסור זרובבל הציע להשתמש במערכת   .ב

תיזה נעשית על ידי סטודנט אחד בלבד, יש לה הצעת מחקר  לתואר שני. קבלת תואר)

אילו התאמות צריך לעשות כדי  מהציון. 80%מהציון והעבודה עצמה שווה  20%השווה 

 שהמערכת תתמוך בכך? תארו במילים.

ת של הפרוייקטים על פי פרופסור שלומציונה ביקשה ממתכנתת המערכת רשימה ממויינ  .ג

ציוני הפרוייקטים. המתכננת טענה שאינה מכירה אלגוריתמים למיון. פרופסור 

 הידע באלגוריתמים למיון לא נדרש.שלומציונה טענה ש

a. .הסבירו מדוע פרופסור שלומציונה צודקת  

b. .תארו את השינויים במערכת הנידרשים כדי ליישם את הבקשה 

c. שמחזירה את  ,את המערכת ת המייצגתבמחלקה הראשי כיתבו את השיטה

 הרשימה הממויינת.

המתכנתת כתבה שיטה במחלקה "מרצה" אשר מקבלת פרוייקט ומחזירה את מידת   .ד

 .100ל  1העיניין של המרצה בו כמספר בין 

שהמתכנתת תכתוב שיטה שמקבלת מרצה, משתמשת בשיטה פרופסור זרובבל ביקש 

י מידת העיניין של על פ קטים אשר ממויינתחזירה רשימה ממויינת של הפרוייומ הנ"ל

. המתכנתת טענה שזו משימה קשה הרבה יותר מהמשימה הקודמת. המרצה בפרוייקט

 האם היא צודקת? נמקו.

   

 __20132.3.תאריך הבחינה:___

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 ''   מועד:  בסמסטר:  א   2014שנה:  

 ___________שעות 3_ משך הבחינה:

       A4 דפי  שני  חומר עזר: 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



  פתרון

  סעיף א

Project

private String[] studentsNames

private String[] supervisors

private int midReportGrade

private int finalReportGrade 

public int getProjectGrade()

public void setMidReportGrdge(int g)

public void setFinalReportGrade(int g)

ProjectsSystem

private Project[] projects

-memberName

  

  

  הערות:

אפשר לדעתי באותו אופן להגדיר מחלקה של מנחה כאשר לכל מנחה יש שם ופרויקטים  •

 אותם הוא מנחה.

 לא ברור מהסעיף אם צריך לממש את השיטות. •

  לא ברור אם צריך גם לכתוב בנאי. •

  

  סעיף ב

יש להפוך את המחלקה "פרויקט"  למחלקה אבסטרקטית הכוללת את אותם שדות כמו  •

. השיטה StudentsNamesבמחלקה המתוארת בסעיף א' פרט להשמטת השדה 

getProjectGrade שאר השיטות לא ישתנו.תוגדר כאבסטרקטית , 

"פרויקט תזה". בפרויקט - יש להגדיר שתי מחלקות אשר ירשו את "פרויקט": "פרויקט גמר" ו •

כפי  ProjectGradeגמר נגדיר כשדה מערך של שמות הסטודנטים ונממש את השיטה 

שמתואר בסעיף א. בפרויקט תזה נגדיר כשדה את שם הסטודנט המבצע את התזה ונממש 

 בהתאם לתיאור בסעיף ב'. ProjectGradeאת השיטה 

  סעיף ג'

.a  פרופ' שלומציונה צודקת מאחר וביכולתנו להשתמש במסגרת האוספים אשר לצד ממשקים

ומימושם, מספקת לנו גם מימושים לאלגוריתמים שונים וביניהם אלגוריתמי מיון המתאימים לבעיה 

  המתוארת בסעיף.
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b נגדיר כי המחלקה .project מממשת את comparable  ונממש את השיטהcompareTo  לפי הציון

  treeSetהסופי של הפרויקט. במחלקה הראשית נגדיר כי השדה השומר את הפרויקטים הוא מסוג 

c .  

Public TreeSet<Project> getSortedProjects() 

{ 

Return projects; 

} 

באמצעות אחת  treeSet-ל אופציה נוספת: לא לשנות את השדה ולבצע בתוך השיטה המרה ממערך

  .Collectionsהפונקציות של 
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  נקודות) 33( 2שאלה 

הוחלט לפתח את המחלקה  Fatma developmentבחברת התוכנה נקודות)  10(  .א

FrequenciesMap אשר לה כל היכולות הקיימות ב -Map נה ובנוסף, ביכולתה להחזיר מב

ואת שכיחותם. כתבו את המחלקה  היחודיים )values( נתונים המכיל את כל הערכים

FrequenciesMap. 

 

אבל שתמויין על פי  SortedMapהלקוח מבקש שהמחלקה החדשה תהיה נקודות)  15(  .ב

ו  headMap(int s)על פי המפתחות. באופן מעשי, הלקוח דורש לממש שיטות הערכים ולא 

tailMap(int s)  המחזירותsortedMap  (מהסוג החדש) המכיל אתs  הזוגות הראשונים

 ) על פי מיון הערכים.tailMapבמקרה של () או האחרונים headMap(במקרה של 

  תארו בפירוט כיצד ניתן לממש את המחלקה.

  

 :כיתבו שיטהנקודות)  8(  .ג

public void  switchToRegular() 

לאחר הפעלת  רגילה.  SortedMapל כפי שהוגדרה בסעיף ב',  SortedMap אשר הופכת  

יטה המיון יהיה על פי המפתחות ולא על פי הערכים. אם יש צורך בעידכונים נוספים הש

  במחלקה, ציינו אותם.

  

  פתרון

  

public class FrequenciesMap<K,V> extends HashMap<K,V>{ 

  

 public Map uniqueValues() { 

  Collection<V> c = values(); 

  HashMap<V,Integer> hm = new HashMap<V,Integer>(); 

  for (V v : c) 

   if (hm.containsKey(v)) 

    hm.put(v,hm.get(v)+1); 

   else 

    hm.put(v,1); 

  return hm; 

 } 

  

} 

. נכתוב SortedMap, כך שיהיו לה התכונות של TreeMapב. ראשית נגדיר את המחלקה כיורשת של 

על כל הצמדים במבנה הנתונים (באמצעות  את השיטות המבוקשות כך, שיהיה איטראטור שעובר

for(Map.Entry<K,V> entry : entrySet())  ומכניס אל מבנה הנתונים החדש רק את הרשומות (

  ).compareToשלהם גדול/קטן מהערך המבוקש (באמצעות  Value-שערכי ה

  

  תוספות ושינויים מסומנים בצהוב:ג. 

public class FrequenciesMap<K,V extends Comparable> extends TreeMap <K,V>{ 

  

 private boolean valueSort; 

  

 public FrequenciesMap () { 
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  valueSort = true; 

 } 

  

 public Map uniqueValues() { 

  Collection<V> c = values(); 

  HashMap<V,Integer> hm = new HashMap<V,Integer>(); 

  for (V v : c) 

   if (hm.containsKey(v)) 

    hm.put(v,hm.get(v)+1); 

   else 

    hm.put(v,1); 

  return hm; 

 } 

  

 public void switchToRegular() { 

  valueSort = false; 

 } 

  

  

public SortedMap<K,V> headMap(Object to) { 

  if (!valueSort) 

   return super.headMap((K)to); 

  FrequenciesMap<K,V> fm = new FrequenciesMap<K,V>(); 

  for (Map.Entry<K,V> entry:entrySet()) 

   if (entry.getValue().compareTo((V)to)<0) 

    fm.put(entry.getKey(), entry.getValue()); 

  return fm; 

 } 

  

 public SortedMap<K,V> tailMap(Object from) { 

  if (!valueSort) 

   return super.tailMap((K)from); 

  FrequenciesMap<K,V> fm = new FrequenciesMap<K,V>(); 

  for (Map.Entry<K,V> entry:entrySet()) 

   if (entry.getValue().compareTo((V)to)>0) 

    fm.put(entry.getKey(), entry.getValue()); 

  return fm; 

 }  

} 
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  .נקודות) 33( 3שאלה 

. לכל תחנה יש מספר הפועלות במקביל )Transmittersברשת תקשורת יש תחנות העברת מידע (

תחנות שכנות. כל תחנה יכולה להיות מקור למידע והיא יכולה לקבל מידע מתחנות שכנות ולהעביר 

ר ) אשר יכולה לשדTמידע לתחנות שכנות ברשת התקשורת. קיימת תחנה אחת ברשת (התחנה 

. לפיכך, כל תחנה ברשת, Tללוויין לכן חשוב מאוד לכל תחנה לדעת איך לשלוח את המידע לתחנה 

  :Tמפעילה את האלגוריתם הבא למצוא את השכן דרכו שולחים מידע לתחנה  Tלמעט התחנה 

 = אין סוף. )T-(ל מרחק .1

 שכן נבחר = אני. .2

 :לנצח בצע .3

a.  אם לאחד השכנים שליT':המרחק קטן מהמרחק שלי , 

i. המרחק של  עדכן את המרחק שלי להיותT' .ועוד אחד 

ii.  עדכן את השכן הנבחר להיות השכןT' .  

  ו שכן נבחר = אני. 0נשאר קבוע ש: מרחק =  Tאצל התחנה 

  אשר בה קיימת השיטה:  Transmiter extends Threadכיתבו את המחלקה   .א

public void update()   

האלגוריתם. כיתבו במחלקה שדות בנאים ושיטות  אשר בה מעודכנים המרחק והשכן על פי 

הנידרשים לצורך מימוש האלגוריתם (אין צורך לממש שדות ושיטות הממשות העברת 

  מידע).

 כיתבו את המחלקה שכתבתם בסעיף א' בשפת פייטון.  .ב

על מנת שניתן יהיה להוסיף ולהסיר במחלקה שכתבתם בסעיף א' תארו מה צריך לשנות   .ג

 שנוצרה.תחנות ברשת לאחר 
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  פתרון

    .א

  

public class Transmiter extends Thread { 

 private int distanceToT; 

 private Vector<Transmiter> neighbors; 

 ;neighborToTTransmiter  private 

  

 public Transmiter(Vector<Transmiter> neighbors) { 

  this.neighbors = neighbors; 

  distanceToT = Integer.MAX_VALUE; 

  neighborToT = null; 

 } 

 

  

 public void run(){ 

  while(true){ 

   update(); 

  } 

 } 

  

 public void update() { 

  for (Transmiter t : neighbors) { 

   if(t.getDistanceToT()<distanceToT){ 

    neighborToT = t; 

    distanceToT = t.distanceToT+1; 

   } 

    

  } 

   

 } 

 public double getDistanceToT() { 

  return distanceToT; 

 } 

    .ב

import threading 

class Transmiter(threading.Thread): 

 

    def __init__(self,neighbors): 

        self.neighbors = neighbors 

        self.distanceToT = 1000000 

        self.neighborToT = None 

     

     

    def run(self): 

        while(True): 

            self.update() 

     

    def update(self): 

        for item in self.neighbors: 

            if item.getDistance()<self.distanceToT: 

                self.distanceToT = item.getDistance()+1 

                self.neighborToT = item 
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    def getDistanceToT(self): 

        return self.distanceToT 

     .ג

  :Transmiterשיטות במחלקה  2יש צורך להוסיף 

public void destory(){ 

  for (Transmiter t : neighbors) { 

   t.deleteNeighbor(this); 

    

  } 

 } 

 public void deleteNeighbor(Transmiter t){ 

  neighbors.remove(t); 

 public void addNeighbor(Transmiter t){ 

  neighbors.add(t); 

 

   

 } 

.  השיטה destroyולהשתמש בשיטה  דרכהכאשר נרצה להסיר תחנה מסויימת נצטרך לעשות זאת 

  אצל השכנים. עצמהעוברת על כל השכנים של התחנה שרוצים להסיר ומוחקת את 
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 נקודות( 33) 1שאלה 

התבקש לכתוב מחלקה המייצגת סטודנט. סטודנט מאופיין ע"י  Fatma Developersמתכנת מחברת 

 2שם, רשימת מקצועות אותם הוא לומד הציון בכל מקצוע והממוצע ציונים שלו. השוואה בין 

סטודנטים מתבצעת על סמך ציונם הממוצע. לאחר כתיבת המחלקה נדהם המתכנת לגלות כי הקוד 

 מפילציה. להלן המחלקה אותה כתב המתכנת:אינו עובר קו

public class Student implements Comparable { 
 
 private String name; 
 private Map<String,Integer> subjects; 
 private double averageGrade; 
   
 public Student(String name, Map<String,Integer> subjects) { 
  this.name = name; 
  this.subjects = new HashMap(subjects); 
  this.averageGrade = calcAverage(); 
 } 
 
 public double getAverage() 
 { 
  return this.averageGrade; 
 } 
 
 public int compareTo(Student s) { 
  if(this.getAverage() > s.getAverage()) 
   return 1; 
  if(this.getAverage() < s.getAverage()) 
   return -1; 
  return 0; 
 } 
 
 private double calcAverage() { 
  int sum = 0; 
  for(String s: subjects.keySet())  
   sum = sum + subjects.get(s); 
  return sum/subjects.size(); 
 } 
 
} 

)על התיקון לשמור על פונקציונאליות  שיעבור קומפילציההצע למתכנת תיקון לקוד כך נקודות(  8)א. 

 המחלקה ולעמוד בעקרונות תיכנות מונחה עצמים כפי שנילמדו בקורס(.

המקבלת  (…)getHighest לכתוב פונקציה המתכנת התבקש לאחר תיקון המחלקה,נקודות(  6ב. )

 כיוון שהמתכנת .מבניהם המקסימאלי עם ממוצע הציונים ומחזירה את הסטודנט סטודנטים מערך של

 הוא כתב את הפונקציה הגנרית הבאה: ,רקציה זה חשובטלמד שאבס

 

 __4.7.2016תאריך הבחינה:___

 , סופי אמאדוררועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 סמסטר:  ב'   מועד:  א'   2014שנה:  

 ___________שעות 3_ משך הבחינה:
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public static <T> T  getHighest(T[] v) 
 { 
  T max=v[0]; 
  for(int i = 1; i < v.length; i++) 
   if(v[i].compareTo(max) > 0) 
    max=v[i]; 
  return max; 
 } 

 
public static void main(String[] args) { 
   
  Students[] = new Students[10]; 
  … 
   
  Student excellent = getHighest(students); 
 } 

על התיקון לשנות אך  .מדוע והציעו תיקון רו בפירוטהסבי .גם הפעם הקוד הנתון לא עבר קומפילציה

שנשלח students רך הניחו שהמע (.main)ולא את פונקציית ה  (…)getHighestורק את הפונקציה 

 סטודנטים.לפונקציה מלא במצביעים ל

כיתבו מחלקה המייצגת קורס. לקורס יש שם, רשימה של שמות קורסים שהם תנאי נקודות(  8)ג. 

קדם לקורס, סילבוס )מחרוזת(, מרצה, מתרגל ורשימת סטודנטים. על המחלקה לכלול שיטה 

בכל קורס שהוא  55מד בתנאי הקדם )כלומר יש לו ציון מעל שרושמת סטודנט לקורס אך ורק אם ע

)לאחר  Student במחלקה םי. אם יש צורך בשינוי65מוגדר כקדם לקורס הזה( וציונו הממוצע מעל 

 , הסבירו אותם במילים.התיקון בסעיף א'(

 . Pythonבשפת  כיתבו את המחלקה שכתבתם בסעיף ג'נקודות(  11)ד. 

 

 נקודות( 33) 2שאלה 

מה כזו, לא ניתן ומרגע יצירת רש .Tuple, )רשומה( קיימת רשימה בלתי משתנה  Pythonבשפת 

על מנת למטרות קריאה בלבד ו איברים בתוכהכנה בשום צורה. ניתן לגשת לועוד לשנות את ת

 .יברלברר מיקום של א

. )רשומה( ליצור רשימה עם אותן תכונות Javaעזרו למתכנתים בשפת נקודות(  9) .א

 .Javaבשפת  Tupleשו את המחלקה ממ

 ניתן לבצע מעבר על רשומה בעזרת הקוד הבא:   pythonבשפת נקודות(  6) .ב

t = ("a", "b", "c", "d") 

for item in t: 
      print item 

ממשו את השינויים הנדרשים למחלקה שכתבתם כך שהמחלקה תתמוך באותה 
 .Javaבשפת  (דומה forה בעזרת לולאת רשימברים בי)מעבר על הא פעולה

 המייצגממשק  Javaאנו מעוניינים להוסיף למסגרת האוספים של נקודות(  9) .ג

 ,Collection, List, Map)רשומה( בדומה לממשקים  רשימה שלא ניתנת לעריכה

Set הסבירו במילים האם ניתן לשלב את הממשק במסגרת האוספים של .java ?

 ואם כן כיצד?
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ממויינים.  יבריםוניינת שהמחלקה תחזיק את האות מעאחת המתכנתנקודות(  9) .ד

 שהאיברים במחלקה יהיו ממויינים ממשו את השינויים בקוד שכתבתם בסעיף א' כך

 ילר יתריע על שימוש לא תקין.יהקומפו

  

 נקודות( 33) 3שאלה 

ל כול רשימה של משימות שעליו לבצע. חלק מהמשימותבמשרד ניהול חשבונות לכל רואה חשבון יש 

שליחת הודעה לרואה חשבון אחר. רואה חשבון שמקבל הודעה מוסיף את הטיפול בהודעה לרשימת 

 המשימות שלו.

רואי החשבון מבצעים את  ,כדי שיוכלו במשרד להעריך את הזמן הנידרש לעמוד במשימות

 האלגוריתם הבא לסינכרון שעונים ביניהם:

 .0מאותחל ל  iשעון של רו"ח  .1

 מבצע הוא מקדם את השעון באחד. iלאחר כל משימה שרו"ח  .2

 שולח הוא כולל את ערך השעון הנוכחי שלו. iבכל הודעה שרו"ח  .3

מעדכן את השעון שלו לערך המקסימלי מבין הערכים  (i)רו"ח   הוא jבקבלת הודעה מרו"ח  .4

 .שכלול בהודעה שהתקבלה jבשעון שלו ובשעון של סוכן 

מימוש חלקי של המחלקה "רואה כן חלקות המייצגות הודעה ומשימה ונתונות מנקודות(  16) .א

תממש את האלגוריתם המחלקה חשבון". השלימו את החלקים בהם כתוב "השלימו" על מנת ש

 שימו לב, ישנם חמישה קטעי קוד להשלים והם ממוספרים. הנ"ל. 

public class Massage { 
 private int clock; 
 private String msg; 
 
 public Massage(int clock, String msg) { 
  this.clock = clock; 
  this.msg = msg; 
 } 
  

public int getClock() { 
  return clock; 
 } 
  

public String getMsg() { 
  return msg; 
 } 
} 
 
public class Task { 
 private String details; 
 
 public Task(String d) { 
  details = d; 
 } 
 
 public String getDetails() { 
  return details; 
 } 

} 

public class Account extends Thread { 
 private int id; 
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 private List<Task> tasks; 
 "השלימו 1" 
 
 
 public Account(int id, List lt) { 
  this.id = id; 
  tasks = List list = Collections.synchronizedList(new 
LinkedList(new LinkedList(lt)); 
 "השלימו 2"  
 } 
  
 public void addTask(Task ta) { 
  tasks.add(ta); 
   
 } 
 public void run() { 
  while(tasks.size() > 0){ 
   Tasks ta = tasks.remove(0); 
   performTask(ta); 
 "השלימו 3"   
  } 
 } 
  
 public void receiveMassege(Massage m){ 
    " 4"השלימו   
  processMessage(m); 
 } 
  
 private void sendMessage(String msg, Account to) { 
  Message m = "5 השלימו" 
  to.recieveMessage(m); 
 
 } 
 
 private void processMessage(Message m){…}  
 private void performTask(Task t){…} 

 

 

לקבל הודעה ממספר רואי חשבון  iעל מנת לבצע משימות מסויימות על רו"ח נקודות(  17) .ב

לשם כך הוא צריך לשלוח לכל אחד מהם הודעה המבקשת מהם לשלוח מידע מסויים  אחרים.

 לפני שהוא יכול להשלים את המשימה.  אליו ולהמתין להודעות התשובה שלהם שישלחו אליו,

צריך לקבל הודעה, שולחת לכל  iכיתבו שיטה אשר מקבלת את רשימת רואי החשבון מהם רו"ח 

 אין צורך לפרט את תוכן ההודעות.  אחד מהם הודעה וממתינה עד שהודעות התשובה מהם יגיעו.

ת הודעה. אם ישנם שינויים שימו לב, ייתכן שתצטרכו לממש מבנה נתונים שיתעדכן עם כל שליח

 בשאר חלקי הקוד שנדרשים על מנת שהשיטה תעבוד, תארו אותם במילים.

 

 

 

 

 

 נקודות( 5) 4שאלה 
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 מחלקות גנריות.  Pythonשפת הסבירו מדוע לא ניתן ליישם ב

 תשובות ארוכות מחמש שורות ייקבלו אפס נקודות.שימו לב! 

 

 

. 
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 נקודות( 33) 1שאלה 

היא יחידה מיוחדת המתפעלת משגרי "כיפת ברזל", ואחראית לספק מטרייה  "Fatma364"יחידת 

אווירית לתושבי הדרום בכלל, ולסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון בפרט. היחידה מורכבת 

ממשגרים, צוותים, וחיילים. קיימים חיילים משני סוגים: מפקדים ומפעילים. היחידה ביקשה 

ל באוניברסיטת בן גוריון לפתח מערכת שתסייע בניהול היחידה מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהו

 וציינה את הפרטים הבאים:

, מפקד, משגר ומפעילים. שיעור דיוק כל צוות יש מספר ייחודיכאשר יש צורך מבצעי מוקם צוות. ל

( מחושב על ידי מכפלת הדיוקים של המשגר והמפעילים שצוותו 1-ל 0הפגיעה של צוות )מספר בין 

(. 1-ל 0(, ושיעור דיוק פגיעה )מספר בין 10-ל 1. לכל מפעיל יש מספר אישי, דרגה )מספר בין אליו

(. לכל מפקד יש מספר אישי, 1-ל 0לכל משגר יש מספר סידורי, שם ושיעור דיוק פגיעה )מספר בין 

לים הצוותים עליהם פיקד, )מספר, מפעי (, ויש לשמור עבורו פרטים אודות10-ל 1דרגה )מספר בין 

 .ומשגר(

 על לענות המערכת על. ל"הנ התסריט את המתארת אובייקטים של מערכת נקודות( תכננו 9) .א

 את לכתוב צורך אין) בשרטוטבמילים ו המערכת את תארו. אבסטרקציה ומודולריות עקרונות

 שלהם(. ביניהם, את השדות ומבני הנתונים האובייקטים, הקשרים את לתאר רק, המחלקות

 .אבסטרקטיות להיות יכולות מחלקות אילו לציין יש *

 * יינתנו מספר מועט של נקודות לפתרונות שלא ייעשו שימוש בכלים הנלמדים בקורס.

, הבונה צוות חדש ביחידה, ושומרת אותו בתוך "Fatma364"נקודות( כתבו שיטה במחלקת  8) .ב

שיבות לאופן הבחירה(, רשימת הצוותים הפעילים של היחידה. לכל צוות ייבחר מפקד אחד )אין ח

עם שיעור הדיוק הגבוה ביותר מתוך  . שלושת המפעילים והמשגר יהיומפעילים ומשגר אחד 3

עבור המפעילים והמשגר יש חשיבות לאופן הבחירה(. אם נדרש לבצע (אלו שלא צוותו עד כה 

 שינויים/לממש שיטות במחלקות השונות עליכם לציין זאת )אין צורך לממש(.

  .ג

 .3מעבודה  Companyמתוך מחלקת  getMinות( לפניכם מימוש של הפונקציה נקוד 8)

 public static Comparable getMin(Vector<Comparable> l){ 
  Comparable a=l.get(0); 
  for(int i=1;i<l.size();i++) 
   if(a.compareTo(l.get(i))==1) 
    a=l.get(i); 
  return a; 

לא תשווה בין אובייקטים מטיפוסים שונים )לקוחות  getMinכיצד ניתן לוודא שהפונקציה 

הפונקציה כך שתענה על הדרישה כיתבו מחדש את וחיילים(?  משגריםומכשירים ניידים / 
אם נדרש לבצע שינויים/לממש שיטות במחלקות השונות עליכם לציין זאת )אין החדשה. 

 צורך לממש(.
 

מפקד היחידה גילה שכדי לממשק את המערכת עם המערכות של "כיפת ברזל", המימוש צריך  .ד

, וענו על Python. הניחו שהמחלקות שתכננתם בסעיף א' מומשו בשפת Pythonלהיות בשפת 

 הסעיפים הבאים:

 __9.2.2015תאריך הבחינה:___

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 סמסטר:  א'   מועד:  א'   2015שנה:  

 .A4חומר עזר: שני דפי 
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, המחזירה את הצוות "Fatma364"למחלקת  Pythonבשפת  שיטהנקודות( כתבו  4) .1

 ידה )צוות "בכיר" הוא צוות פעיל עם סכום הדרגות הגבוה ביותר(.ה"בכיר" ביותר ביח

 

המקבלת משגר חדש , "Fatma364"למחלקת  Pythonבשפת  שיטהכתבו ( נקודות 4) .2

ליחידה. המשגר החדש יצוות לצוות שהמשגר הנוכחי שלו הוא עם שיעור הדיוק הנמוך 

 .המשגר שהוחלף יועבר לרשימת המשגרים הלא מצוותיםביותר. 

 

 פיתרון:
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 :  Measurableממשק 

- getAccuracy שיטה שמחזירה את הדיוק פגיעה של האוביקט : 

 :  Comparableממשק 

- compareTo שיטה שמאפשרת להשוות את האובייקט לאובייקט אחר : 

 של מצביעים מטיפוס מפעילים, מפקדים, משגרים וצוותים. ים-TreeSetמחלקה המכילה : FATMA364מחלקת 

ממומשת ע"פ  equalת השיט( Comparable -ו Measurableמחלקה המממשת את הממשק מחלקת צוות: 

מצביעים מטיפוס מפעילים, משגר, מפקד, שם תאריך ודיוק  של TreeSetומכילה את השדות: השם של הצוות( 

 פגיעה.

ומכילה את השדות: שם, מספר  Comparable -ו Measurableמחלקה המממשת את הממשק מחלקת משגר: 

 סידורי ודיוק פגיעה.

 מחלקה אבסטרקטית המכילה את השדות: מספר אישי ודרגה.מחלקת חייל: 

. Comparable -ו Measurableאת הממשק ומממשת  חיילמחלקה היורשת את מחלקת מחלקת מפעיל: 

 מכילה את השדה: דיוק פגיעה.

של מצביעים מטיפוס צוותים,  TreeSetומכילה את השדה:  חיילמחלקה היורשת את מחלקת מחלקת מפקד: 

 את פרטי הצוותים עליהם פיקד המפקד.המתעדת 

 . ב

public void SettingUpATeam(String name, String date){ 
  Set <Operator> assignedO = new TreeSet<>(); 
  for (int i=0; i<3; i++){ 
   Operator o=Collections.max(this.operators); 
   this.operators.remove(o); 
   assignedO.add(o); 
  } 
  Launcher assignedL=Collections.max(this.launchers); 
  this.launchers.remove(assignedL); 
  Commander assignedC=this.commanders.iterator().next(); 
  this.commanders.remove(assignedC); 

teams.add(new Team(name, date, assignedO, assignedL, 
assignedC)); 

 } 
 

במידה ושמרתם את האובייקטים באוסף ממוין אין צורך להשתמש בשיטה או 

מקסימלי, ובמידה והאוסף לא ממוין השימוש  אובייקטפונקציית עזר שמחזירה 

המחזירה  בפונקציהבמידה ולא השתמשתם  בשיטה או פונקציה כזו הוא הכרחי.

מקסימום השמורה באחת המחלקות בג'אווה, היה עליכם לממש אותה. פתרון נוסף 

הוא להשתמש בשדה בינארי שמציין האם האובייקט מצוות או לא מצוות, במקרה 

 כזה אין צורך להסיר מהרשימה.

 

 ג. 
פתרונות אפשריים: 2. באמצעות גנריות נוכל לוודא שהאובייקטים מאותו הטיפוס. 1  

 פתרון א' – פונקציה שמחזירה את טיפוס האובייקט:
 public static <T extends Comparable> T getMin(Vector<T> c){ 
  T a=c.get(0); 
  for(int i=1;i<c.size();i++) 
   if(a.compareTo(c.get(i))==1) 
    a=c.get(i); 
  return a; 
 } 

 פתרון ב' – פונקציה שמחזירה את טיפוס הממשק הגנרי: 
 public static <T> Comparable<T> getMin(Vector<Comparable<T>> c){ 
  Comparable<T> a=c.get(0); 
  for(int i=1;i<c.size();i++) 
   if(a.compareTo((T) c.get(i))==1) 
    a=c.get(i); 
  return a; 
}  

שיש לממש ממשק גנרי במחלקות הרלוונטיות*עבור פתרון זה נדרש לציין   
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 טעויות שחזרו על עצמם:
 הנחיות השאלהבלא פתרון שעומד  – instance of -שימוש ב .1
לא  – הפונקציהבתוך הקלט של הפונקציה ולא בחתימה  T extends Comparableשימוש בביטוי  .2

 עובר קומפילציה
 –שימוש בהגדרות גנריות באמצעות '?' יכול היה לשמש כפתרון נוסף, במידה והוא נכתב כמו שצריך  .3

 לא נלמד בקורס אבל התקבל במידה והיה נכון
 

 ד. 

1 . 

def seniorTeam (self): 

seniorTeam = self.teams[0] 

max = seniorTeam.sumRanks() 

for team in self.teams: 

 if team. sumRanks() > max: 

  seniorTeam=team 

  max = team. sumRanks() 

return seniorTeam 

 נוסיף את השיטה הבאה: Teamלמחלקת 

def sumRanks (self): 

sum = self.commander.getRank() 

for operator in self.operators: 

sum = sum + operator.getRank() 

return sum 

 

2 .  

def addNewLuncher (self,L): 

minTeam = self.teams[0] 

minL = minTeam.getLuncher() 

for team in self.teams: 

 if team. getLuncher().getAccuracy() < minL. getAccuracy(): 

  minL= team. getLuncher() 

minTeam=team 

minTeam.setLuncher(L) 

self.Lunchers.append(minL) 

return true 

 

 
 

 נקודות( 33) 2שאלה 

, שהוא אוסף נתונים מסוג תור ששליפת ScoredQueueפיתחה את  FatmaDevelopersחברת 

האיברים ממנו נעשית לפי עדיפות של ציון הניתן לכל איבר. כל איבר יכול להופיע פעם אחת בתור, 

 לאוסף התכונות הבאות: ציון הוא מספר שלם. ואין חזרות.

  שיטהadd  המקבלת כקלט את האיבר שרוצים להכניס ואת הציון ההתחלתי שלו, ומכניסה

אם לא. במידה  false-אם ניתן להכניס אותו לתור ו trueמצביע שלו לתור. השיטה תחזיר 

 .0-בל ציון התחלתי, יעודכן ציון ההתחלתי לולא מתק

  שיטהupgrade ותוספת  שמעדכנת ציון לאיבר מסוים. היא מקבלת כקלט את האיבר

אם הפעולה  true. השיטה תחזיר לציון הנוכחי שלוהנקודות המתווספות לו, ומוסיפה אותם 

 אחרת )אם מנסים לעדכן ערך של איבר שלא קיים בתור(. false-בוצעה בהצלחה ו
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  שיטהextract  שמסירה ומחזירה את האיבר עם הציון הגבוה ביותר. אם התור ריק, היא

 .nullמחזירה 

  השיטהclone השיטה מחזירה תור זהה עם אותם מצביעים לאיברים ואותם ערכי ציון לכל .

 איבר. )אין צורך לשכפל את האיברים עצמם(

  על המחלקה להיותIterable – ללא תמיכה ב-remove שימו לב שהממשק( .Iterable  הינו

ממשק גנרי, וניתן להגדיר מה סוג האובייקטים עליהם הוא רץ(. המחלקה צריכה לאפשר 

 למשתמש לעבור על האיברים שלה ביחד עם הציון שלהם.
 

נסיונות של הכנסת  הלא לאפשר יותר מעשרהוחלט  FatmaDevelopersבחברת נקודות(  7)  .א

המערכת  עשר-יפי(. בניסיון האחד)באופן כללי, לא לגבי איבר ספצ איברים כפולים לתור

. צריכה להפסיק את התוכנית עם הודעה מתאימה שתבהיר למשתמש מה התקלה שקרתה

 .השינויים הנידרשים בקוד את כיתבו

 

הוחלט לאפשר ריבוי איברים בתור, כלומר, כל איבר  FatmaDevelopersבחברת נקודות(  8) .ב

תעדכן את כל  upgradeשונה. השיטה כל פעם עם ציון  –יכול להופיע יותר מפעם אחת 

תארו במילים אילו שינויים יש לבצע במחלקה בכדי לאפשר לה  .האיבר בתורהמופעים של 

 לעמוד בתנאי החדש.

 פתרון

  .א

public class ScoredQueue <T> implements 

Iterable<Map.Entry<T,Integer>>{ 

  

 private Map<T,Integer> data; 

  

 public ScoredQueue() { 

  data = new HashMap<T,Integer>(); 

 } 

  

 public boolean add (T t, Integer s) { 

  if(data.containsKey(t)) 

   return false; 

  data.put(t, s); 

  return true; 

 } 

  

 public boolean add (T t) { 

  return add(t,0); 

 } 

  

 public boolean upgrade (T t, Integer more) { 

  if (!data.containsKey(t)) 

   return false; 

  Integer s = data.get(t)+more; 

  data.put(t, s); 

  return true; 

 } 

 

  

 public T extract() { 

  if (data.isEmpty()) 

   return null; 

  Set<Map.Entry<T,Integer>> s = data.entrySet(); 

  Map.Entry<T,Integer> max = null; 

  for (Map.Entry<T,Integer> e : s) { 
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   if (max==null) 

    max = e; 

   if (e.getValue()>max.getValue()) 

    max = e; 

  } 

  data.remove(max.getKey()); 

  return max.getKey(); 

 } 

  

 public ScoredQueue <T> clone() { 

  ScoredQueue <T> r = new ScoredQueue <T>(); 

  r.data.putAll(data); 

  return r; 

 } 

  

 public Iterator<Map.Entry<T,Integer>> iterator() { 

  return data.entrySet().iterator(); 

 } 

} 

רה עבור איבר מסוים את הציון שלו, ואת השיטה שמחזי getScore(T)יש להוסיף את השיטה  .ב

contains(T)  שמחזירהtrue  אם איבר קיים בתור. התקבלו גם מימושים המוסיפים שיטות

 אחרות למחלקה.

public static <T> ScoredQueue<T> joinQueues (ScoredQueue <T> q1, 

ScoredQueue <T> q2) { 

  ScoredQueue <T> newQ = new ScoredQueue <T>(); 

  for (Map.Entry<T,Integer> e : q1) 

   newQ.add(e.getKey(),e.getValue()); 

  for (Map.Entry<T,Integer> e : q2) { 

   if(!newQ.contains(e.getKey()))  

    newQ.add(e.getKey(),e.getValue()); 

   else { 

    Integer cur = newQ.getScore(e.getKey()); 

    if (cur<e.getValue()) 

     newQ.upgrade(e.getKey(), e.getValue()-

cur); 

   } 

  } 

  return newQ; 

} 

 

 השינויים מסומנים בצהוב: .ג

public class MoreThan10TrialsException extends RuntimeException{} 

 
public class ScoredQueue <T> implements 

Iterable<Map.Entry<T,Integer>>{ 

  

 private Map<T,Integer> data; 

 private int trials; 

  

 public ScoredQueue() { 

  data = new HashMap<T,Integer>(); 

  trials = 0;  

 } 
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 public boolean add (T t, Integer s) { 

  if(data.containsKey(t)) { 

   trials ++;  

   if (trials >10)  

    throw new MoreThan10TrialsException();  

   return false; 

  } 

  data.put(t, s); 

  return true; 

 } 

  

 public boolean add (T t) { 

  return add(t,0); 

 } 

  

 public boolean upgrade (T t, Integer more) { 

  if (!data.containsKey(t)) 

   return false; 

  Integer s = data.get(t)+more; 

  data.put(t, s); 

  return true; 

 } 

 

  

 public T poll() { 

  if (data.isEmpty()) 

   return null; 

  Set<Map.Entry<T,Integer>> s = data.entrySet(); 

  Map.Entry<T,Integer> max = null; 

  for (Map.Entry<T,Integer> e : s) { 

   if (max==null) 

    max = e; 

   if (e.getValue()>max.getValue()) 

    max = e; 

  } 

  data.remove(max.getKey()); 

  return max.getKey(); 

 } 

  

 public ScoredQueue <T> clone() { 

  ScoredQueue <T> r = new ScoredQueue <T>(); 

  r.data.putAll(data); 

  return r; 

 } 

  

 public Iterator<Map.Entry<T,Integer>> iterator() { 

  return data.entrySet().iterator(); 

 } 

 

שמכילה מצביע מסוג האובייקט של התור  DoubleElementניצור מחלקה חדשה מסוג  .ד

של התור שלנו יהיה מסוג  Map-ומספר סידורי של האובייקט בתור. המפתחות ב

DoubleElement<T> בכל פעם שנכניס איבר לתור נבדוק בכמה .DoubleElement  הוא

טור על סט המפתחות. אם הוא לא מופיע באף אחד מהם, מופיע באמצעות מעבר של איטר

ביחד עם  Map-, ונכניס אותו ל1עם הערך הסידורי  DoubleElementניצור מופע חדש של 

הציון של אותו איבר. אם הוא כבר קיים, נבדוק מהו הערך הסידורי הגבוה ביותר שלו, וניצור 

מהערך הגבוה ביותר, ואותו  1-עם ערך סידורי הגדול ב DoubleElementמופע חדש של 

נכניס לתור עם הציון. בכל פעם שנחזיר את האיבר מהתור נחזיר את האיבר עצמו ולא את 
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-נפעיל את ה, upgradeבו הוא מופיע. כאשר ננסה לבצע  DoubleElementהמופע של 

upgrade ועד הערך הסידורי הגבוה  1-המקורי עבור כל ערך סידורי של האיבר המבוקש מ

. שימו לב שמעדכנים את הציון של אותו איבר ולא את ערך המספר יותר של אותו איברב

 הסידורי שלו.
 

 + פיתרון נקודות( 33) 3שאלה 

במכירה פומבית "מחיר ראשון", מוצר מוצע למכירה למספר משתתפים. המכירה מנוהלת באופן 

 אוטומטי ע"י מערכת ממוחשבת.

לכל משתתף יש מחיר מקסימלי אותו יהיה מוכן לשלם עבור המוצר. כל המשתתפים מנסים לגשת 

ולהגיש הצעה. לפני שמשתתף מגיש הצעה, הוא בודק תחילה מה ההצעה הכי  בו זמניתלמערכת 

(, 0גבוהה שהתקבלה עד כה במכירה )במידה ולא התקבלו עדיין הצעות תוצאת הבדיקה תהיה 

 5-ל  1 הגבוהה מההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה במספר רנדומלי שלם ביןומציע הצעה חדשה 

 )בהסתברות אחידה(, בתנאי שגובה ההצעה לא יעלה על הסכום המקסימלי אותו הוא מוכן לשלם. 

כל משתתף שהגיש הצעה ימתין עד שתוגש הצעה אחרת, ורק אז ינסה שוב להגיש הצעה משלו אך 

 מהמחיר המקסימלי שלו. בשום אופן לא יגיש הצעה גבוהה

 המכרז מסתיים כאשר לא מתקבלות הצעות נוספות במשך חמש שניות.

כאשר מסתיימת המכירה משתתפים לא יגישו יותר הצעות. המערכת מודיעה לכל משתתף  

 שהגיש בקשה אם זכה או לא.

 נתונות המחלקות הבאות

 

public class Buyer implements Runnable{ 
 
 
  private Auction auction; 
  private int maxPrice; 
 
  public Buyer(Auction auction,int maxPrice){  

this.maxPrice = maxPrice; 
 this.auction = auction; 
 Thread t = new Thread(this); 
 t.start();  
  } 
 
  public void run(){ 
 while(auction.isActive()){ 
  int nextBid = auction.getCurrentBid()  + (int)(Math.random()*5 +1); 
  if(nextBid < maxPrice) { 

  auction.placeBid(nextBid,this); 
} 
   
else 

   break;  
 

}//end while 
  }  
 
  public void youWin() { System.out.println("Yeepee, I won");}  
  public void youDidNotWin() {  

System.out.println("Didn't want this lousy product anyhow"); 
  } 
} 
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public class Auction implements Runnable { 
 
 private int highestBid; 

private boolean iaActive; 
pirvate Buyer winner; 
Set<Buyer> bidders; 
boolean newSubmission; 

 
 public Auction(){ 
  
  highestBid=0; 
  isActive = true; 
  winner = null; 
  bidders = new HashSet<Buyer>(); 
  newSubmission = true; 
  Thread t = new Thread(this); 
  t.start(); 
 } 
 
 public synchronized int getCurrentBid() { 
  return highestBid; 
 } 
 
 
 public void run(){ 
  while(newSubmission) { 
    newSubmission = false; 
    Thread.sleep(5000); 
   
  isActive=false; 
  announceWinner(); 
 } 
 
 private void anounceWinner() { 
         for(Buyer b: bidders) { 
  if(b.equals(winner)) 
   b.youWin(); 
  else 
   b.youDidNotWin(); 
   } 
 }  
   
} 

 

במחלקה  placeBid(int bid, Buyer b) voidנקודות( כיתבו את השיטה  10) .א

Auction, את ההצעה שלו. שימו לב, עליכם למנוע מצב בו   אשר מקבלת ממשתתף

שני משתתפים יוכלו להגיש הצעה בו זמנית, ולעדכן שהוגשה הצעה במהלך חמש 

 השניות שהמערכת ממתינה להצעות חדשות.

public synchronized void placeBid(int Bid, Buyer b){ 

 

if(isActive==true){  

highestBid=bid;  

 newSubmission=true  

winner =b; 

bidders.add(b);   

}   

} 
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נקודות( עדכנו את הקוד כך שמשתמש לא יגיש בקשה חדשה כל עוד לא הוגשה  10) .ב

של  runבשיטה   waitשימוש בשימו לב, טעות נפוצה הייתה . הצעה גבוהה משלו

Buyer לא ניתן להשתמש בשיטות .wait  ו-notify  בקטע קוד לא מסונכרן, זוהי

אלא רק  waitשגיאה לוגית וגם שגיאת קומפילציה. בנוסף, אם אין שימוש ב

 . הפתרון:Busy Waiting    בדיקת תנאי, יתרחש מצב של

public synchronized void placeBid(int Bid, Buyer b){ 

 

if(isActive==true){  

notifyAll(); 

 

highestBid=bid;  

 newSubmission=true  

winner =b; 

bidders.add(b);  

while(winner.equals(b)) 

 wait(); 

}//if  

} 

 

טוענת שבמצב הנוכחי )הקוד הנתון(, כתוצאה מבעיית סנכרון,  נקודות( שלומציונה 5) .ג

. הסבירו (highestBidייתכן ומשתתף יגיש הצעה נמוכה מההצעה הגבוהה הנוכחית )

 היכן הבעיה מתרחשת וממה היא נובעת.בקצרה, , במילים

. במצב הנוכחי קונה תופס את המפתח כדי Buyerשל  runנכון,הבעיה בשיטה 

הנוכחי במכרז באמצעות השיטה המסונכרנת  לברר מה המחיר

getCurrentBid() אך לאחר מכן הוא מחזיר את המפתח, וקובע את גובה ,

ההצעה שלו בהתאם. אין הבטחה שכאשר יגש לנסות לתפוס את המפתח כדי 

הוא יהיה הראשון שיתפוס את המפתח,  placeBidלהגיש את ההצעה עם 

קומו אז כשהוא כבר יצליח לתפוס את ובמידה וימתין ומישהו יגיש הצעה במ

המפתח ההצעה שלו עלולה להיות נמוכה מההצעה הנוכחית בפועל. נדרש 

לדאוג שהן יהיו "טרנזקציה", ויתרחשו ברצף ללא  -לסנכרן בין שתי הפעולות

  החזרה של המפתח.

 

 נקודות( כיתבו את השינויים הנדרשים בקוד על מנת לפתור את הבעיה.  8)  .ד

שה באמצעות סינכרון על אובייקט המכרז, אך לא על השיטות. במצב הפתרון יע

מיותר. יש לשים לב לא להכניס לסנכרון  auctionזה הסנכרון על השיטות של 

 אחרת רק משתתף אחד יזכה להשתתף במכרז. whileאת הלולאת 

  public void run(){ 
 while(auction.isActive()){ 
 synchronized(auction){ 
  int nextBid = auction.getCurrentBid()  + (int)(Math.random()*5 +1); 
  if(nextBid < maxPrice) { 

  auction.placeBid(nextBid,this); 
} 
   
else 

   break;  
} 

}//end while 
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 נקודות( 5) 4שאלה 

ניתן ליצור מצביע לפונקציה סטטית. הסבירו כיצד ניתן להתגבר על  פייטוןבשפת בניגוד לג'אווה, 

 המיגבלה הזו בג'אווה.

 תשובות ארוכות מחמש שורות לא ייבדקו.

 

 פיתרון:

במקום פונקציה סטטית נכתוב שיטה ונעטוף אותה במחלקה. נאתחל מופע של המחלקה ואת 

 דא את מימוש השיטה הרצויה.המצביע נשלח לפונקציה שתשתמש בה. ניתן להגדיר ממשק שיוו
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 נקודות( 33) 1שאלה 

כתובת, מספר טלפון, ורישום של  שם ייחודי,  יש יש מספר מלונות. לכל מלון   FATMALלרשת מלונות 

 נפשות ומעלה( או יחידים.  2סך ההכנסות )כמספר(. לקוחות המלון הם או משפחות )

 לכל אדם יחיד יש ת.ז שם פרטי, מספר טלפון, ומשפחה במידה והוא משתייך לאחת כזאת.

 ומעלה(. 2לכל משפחה יש שם משפחה, והיא מורכבת מאוסף לא מוגבל של אנשים יחידים )

בניינים  -במלון יש מספר בניינים. לכל בניין יש מספר סידורי ושם. יש רק שני סוגים של בניינים

ים דים יש בריכה למבוגרילמשפחות  ובניינים ליחידים. בבניין למשפחות יש בריכה לילדים, ובבניין ליח

)גדולה יותר(. בכל בניין יש מספר חדרים, כאשר בבניין למשפחות החדרים מתאימים למשפחות 

 בלבד ובבניין ליחידים החדרים מתאימים ליחידים בלבד.

לכל חדר יש גודל במ"ר, מחיר ללילה, ומספר קומה בה הוא נמצא. כאמור, כל חדר יכול להכיל או 

 ת בין חדרים, משווים ביניהם לפי המחיר.כאשר רוצים להשוו משפחה או אדם יחיד.

לכל בריכה יש מחיר שימוש ללילה )מתחילת יום עד היום שאחריו( שעבורו כל המשפחה/יחיד יכולים 

להשתמש בה, ומספר נפשות מקסימלי שהיא יכולה להכיל. בכל בריכה לילדים יש גם אדם העובד 

 ה ביחד.כמציל. יש לשים לב כי אין חובה כי משפחה תכנס לבריכ

 ענו על הסעיפים הבאים בהתייחס לסיפור:

תארו בתרשים/שרטוט את מערכת האובייקטים שבסיפור. ציינו את כל  (ודותנק 12) .א

ת בלבד. המחלקות, והשדות שהמחלקות כוללות )שם טיפוס( בנוסף, ציינו שיטות עיקריו

ם, והגדרות שה בין המחלקות במידה ויש, ממשקים נדרשירהובנוסף ציינו קשרי הכלה ו

 אבסטרקציה וגנריות. 

מומלץ לקרוא  -מלבד הגדרת שדות, שיטות, ממשקים אין צורך לרשום קוד. הערה -שימו לב

 את הסיפור בעיון פעם נוספת לפני שניגשים לפתרון.

 

מנהל המלון מעוניין שתהיה אפשרות נוחה לשלם עבור השהות במלון. לצורך  (קודותנ 7) .ב

. הגדירו את (…)public void PayForStayעם החתימה  טהשי הוא מבקש שתכתבוכך, 

הקלט, וכיתבו את השיטה. שימו לב, ייתכן ואדם ירצה לשלם עבור כמה חדרים וכמה 

שימושים בבריכות שונות )למשל כאשר ירצה לשלם עבור משפחה גדולה(. ניתן להניח כי 

. כאשר הוא ומשפחתוו ור כל החדרים והבריכות בהם השתמשמספר הלילות יהיה זהה עב

אדם משלם עבור חדר/בריכה, נוסף להכנסות המלון סכום השימוש הכולל )מספר הלילות 

כפול המחיר ללילה(. במידה ואתם מגדירים אלמנטים נוספים במערכת )גם שדות במחלקות 

 הקיימות(, ציינו זאת במפורש. 

 __20157.14.תאריך הבחינה:___

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 '   מועד:  א'בסמסטר:     2015שנה:  

 .A4חומר עזר: שני דפי 
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Text Box
פתרון מרצה



למציאת החדר עם המחיר חדרים ניתנים להשוואה על פי המחיר שלהם. כאמור,  (ודותנק 7) .ג

 ללילה הגבוה ביותר, נכתבה פונקציה סטטית שחתימתה: 

public static Room findMax(Collection<Room> rooms ) 

טוענת שלפעמים האוסף מכיל רק חדרים בטיפוס ספציפי )לדוגמא "חדר שלומציונה 

ירצו לשלוח  . כיתבו מחדש את חתימת הפונקציה, כך שתתאים לשימוש גם כאשרמשפחה"(

 .חדרים מטיפוס ספציפי בלבד לה אוסף שבתוכו

 נק'(. 7אין צורך לכתוב את תוכן הפונקציה, אלא את החתימה בלבד ) -שימו לב

 

מנהל המלון רוצה להעביר את מערכת המידע שלו לשפת פייתון. לצורך כך, אתם  (ודותנק 7) .ד

רתם בסעיף ג' )זו מתבקשים לכתוב בשפת פייתון את הפונקציה שאת חתימתה הגד

שמתאימה לכל סוג של אובייקט(. הסבירו במילים, בקצרה, את ההבדלים העיקריים בין 

 נק'( 7מימוש שיטה זו בפייתון לג'אווה, בדגש על העקרונות הנלמדים בקורס. )

 
 :1פתרון שאלה 

 

 א.
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  הערות לתרשים:

  לכלול.שימו לב שזהו פתרון מוצע בלבד, היו שדות נוספים שניתן היה 

 .התקבלו פתרונות נוספים, בתנאי שהיו נכונים וענו על כל התנאים 

  נדרשו במפורש שני סוגי בניינים בלבד )ולכן מחלקת בניין אבסטרקטית(, ונדרש שבכל

בניין יהיו רק חדרים מתאימים. בכדי לאכוף את זה נדרש חדר אבסטרקטי עם שני סוגי 

. שימו לב שכל סוג חדר צריך סוג המתאיםרק מהחדרים, כאשר כל בניין מכיל חדרים 

 להכיל או יחיד או משפחה.
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  טעות נפוצה הייתה לעשות מחלקת בריכה אבסטרקטית, עם יורש אחד המרחיב )כולל

מחלקת בריכה רגילה הינה למבוגרים )לא  –מציל( ויורש שני ריק. זה מיותר, ואין סיבה 

) במקרים מסויימים כאשר הוסיפו עוד אבסטרקטי(, ויורש יחיד כולל מציל כבריכת ילדים 

שדות שלא צוינו בדרישות ושדות נוספים אלה הצדיקו שני סוגי בריכות ובריכה 

 הפתרון התקבל ( –אבסטרקטית 

 ב.

. את הממשק יממשו בריכה ()public double getPriceעם השיטה  Payableנגדיר ממשק 

 וחדר.

לילות השתמש בבריכות ובחדרים, בנוסף שיציין כמה  numberOfNightsנוסיף לאדם שדה 

 .getלשיטת 

בחתימת השיטה נקבל וקטור של מצביעים מטיפוס הממשק שהגדרנו לצורך קבלת 

 המחירים, ומצביע לאדם המשלם לצורך קבלת מספר הלילות.

public void payForStay(Person p, Vector<Payable> v) { 

for (Payable p: v) 

revenues=revenues+v.getPrice()*p.getNights(); 

} 

 

היו פתרונות נוספים שהתקבלו, חלקם הרבה יותר מסובכים. מרבית הפתרונות  הערות:

שעבדו התקבלו, אך הורדו מעט נקודות למי שלא השתמש בממשק אלא פשוט קיבל הרבה 

ממשק מאוד מפשט את התהליך. בנוסף הורדו נקודות למי  -פרמטרים בחתימה למשל

 לום עבור חדר יחיד ושימוש בבריכה יחידה.שאיפשר תש

 

 אלה מרבית הפתרונות שהתקבלו: .ג

 

public static Room findMax(Collection<? extends Room>  rooms)  

public static <T extends Room> T findMax(Collection<T> rooms )  

 

רושמים רק בחוץ ולא  extendsאת ה -שימו לב להגדרה הנכונה של פונקציה גנרית הערות:

, אך שימו לב שהיה Comparableבתוך הסוגריים. היו פתרונות נוספים שהתקבלו שקיבלו 

 ולא להשאיר אותו ללא טיפוס. <Comparable<Room -צריך להגדיר טיפוס

 

בפייתון אין טיפוסים ואין קומפיילר. אין צורך בפונקציה גנרית בכדי לאפשר קבלה של  ד.

לטוב  –יפוסים, מכיוון שמראש אין הגבלה והפונקציה יכולה לקבל כל דבר אוסף עם מספר ט

 ולרע )אם ישלח משהו לא מתאים, זה על אחריות המשתמש(.

@static method 

def findMax(itemList): 

… maxRoom=itemList[0] 

… for i in range(0,len(itemList)): 

…  if itemList[i].getPrice()>maxRoom.getPrice(): 

…   maxRoom=itemList[i] 

… return maxRoom 

בפונקציה   selfואין שימוש ב selfהפונקציה בסעיף ג' הינה פונקציה סטטית. לא מקבלים  הערות:

 סטטית, וצריך להכריז עליה כפי שנכתב כאן.
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 נקודות( 33) 2שאלה 

MultiValueMap  הוא סוג שלMap  בו כל מפתח שמור פעם אחת בלבד, אך לכל מפתח יכול להיות

אם המפתח שמנסים  falseשמור יותר מערך אחד. כאשר מנסים להכניס מפתח מסוים, מוחזר 

ורים עבור המפתח, אחרת להכניס כבר קיים והערך אותו מנסים להכניס הוא אחד הערכים שכבר שמ

. על Set את כל הערכים השייכים למפתח בתוךם מקבלי get. כאשר משתמשים בשיטה true יוחזר

צמדים כל הערכים לאפשר לעבור על הנתונים השמורים בו כך שלכל מפתח מו MultiValueMap -ה

. שימו לב שעל כל המפתחות להיות מטיפוס אחד ועל כל הערכים להיות מטיפוס Set השייכים לו ב

 .)לאו דווקא אותו הטיפוס כמו של המפתחות( אחד

 להוסיף בסעיף זה מחלקות נוספות אין. MultiValueMapאת המחלקה  נקודות( כתבו 10) .א

שלא קיימות בג'אווה. מספיק לוודא שהבנאי וכן שהשיטות הבאות (  MultiValueMap )מלבד

, containsKey ,containsValue ,entrySet ,get ,keySet ,put –כתובות בצורה תקינה 

values . 

 

הוחלט שבעת החזרת אוסף הערכים של מפתח  Fatma Developmentבחברת נקודות(  5) .ב

בהתאם.  MultiValueMapאת המחלקה  תו אוסף יוחזר בצורה ממוינת. עדכנומסוים, או

 .Set ו דווקא, ולאלהחזיר את אוסף הערכים באמצעות אוספים אחריםכעת ניתן שימו לב, 

 

הוחלט לאפשר שאופן המיון של הערכים של כל  Fatma Developmentבחברת נקודות(  10) .ג

. Map-מפתח יהיה שונה בין מפתח למפתח, וייקבע עם ההכנסה הראשונה של כל מפתח ל

בהתאם. אם יש צורך בשינויים ו/או תוספות בקוד ו/או במחלקות, תאר  putעדכן את השיטה 

 אותם במילים.

 

את כמות הערכים שאפשר  וחלט להגבילה Fatma Developmentבחברת נקודות(  8) .ד

כל מפתח. המספר המקסימלי יוגדר ע"י המשתמש בבנאי. אין לאפשר הגדרה  להכניס עבור

. עדכן את הבנאי בהתאם. אם Multi-value, שכן אז זה לא יהיה יותר 2-של מספר הקטן מ

 יש צורך בשינויים ו/או תוספות בקוד ו/או במחלקות, תאר אותם במילים.

 :2פתרון שאלה 

 .א

public class MultiValueMap <K,V>{ 

  

 private Map<K,Set<V>> m;  

  

 public MultiValueMap() { 

  m = new HashMap<K,Set<V>>(); 

 } 

  

 public boolean put (K k, V v) { 

  if (m.containsKey(k)) 

   return m.get(k).add(v); 

  m.put(k, new HashSet<V>());  

  m.get(k).add(v); 

  return true; 

 } 

  

 public Set<V> get(K k){ 

  return m.get(k); 

 } 
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 public boolean containsKey (K k) { 

  return m.containsKey(k); 

 } 

  

 public boolean containsValue (V v){ 

  Collection<Set<V>> values = m.values(); 

  for (Set<V> s : values) 

   if (s.contains(v)) 

    return true; 

  return false; 

 } 

  

 public Collection<V> values() { 

  Vector<V> v = new Vector<V>(); 

  Collection<Set<V>> values = m.values(); 

  for (Set<V> s : values) 

   for (V v1 : s) 

    v.add(v1); 

  return v; 

 } 

  

 public Set<K> keySet() { 

  return m.keySet(); 

 } 

  

 public Set<Map.Entry<K,Set<V>>> entrySet() { 

  return m.entrySet(); 

 } 

 

} 

 , ואין צורך במימוש איטראטור.Map-מאפשרת מעבר על ה entrySetשימו לב שהשיטה 

 שינויים מסומנים בצהוב.ב. 

 יש לעדכן את הגנריות בחתימה של המחלקה:

public class MultiValueMap <K,V extends Comparable> 

 ל: mנעדכן את החתימה של 

private Map<K,SortedSet<V>> m; 

 :ובהתאם גם את הבנאי ל

m = new HashMap<K,SortedSet<V>>(); 

 :putובשיטה 

public boolean put (K k, V v) { 

 if (m.containsKey(k)) 

  return m.get(k).add(v); 

 m.put(k, new TreeSet<V>());  

 m.get(k).add(v); 

 return true; 

} 

 :getלאחר מכן נעדכן את השיטה 
 

public SortedSet<V> get(K k){ 

 return m.get(k); 
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} 

, כל עוד הותאמה גם הגנריות Collections.sort-וב List-ב נכוןהתקבל גם פתרון שעשה שימוש 

  בהתאם.

 

 ג. 

נשים לב שכל הערכים הם מאותו סוג, וכך גם כל המפתחות. לכן אין לנו יכולת להניח שיהיה להם 

compareTo  שונה, וכמובן שלנו אין יכולת לשנות אותו. התשובה הנכונה תהיה באמצעות

Comparator .נשתמש בשינוי ל-SortedSet  כפי שנעשה בסעיף ב', ונעדכן את השיטהput  להיות

 בצורת העמסה:שתי שיטות 

  

public boolean put (K k, V v) { 

 if (!m.containsKey(k)) 

  return false; 

 return m.get(k).add(v);; 

} 

 

public boolean put (K k, V v, Comparator<V> c) { 

 if (m.containsKey(k)) 

  return put(k,v); 

 m.put(k, new TreeSet<V>(c)); 

 m.get(k).add(v); 

 return true; 

} 

 

 ד. 
 נוסיף למחלקה את השדה:

private int max;  

 public class LessThan2ValuesException extends Exceptionנגדיר את החריגה 

 ונעדכן את הבנאי: {…}
public MultiValueMap(int max) throws LessThan2ValuesException{ 

 m = new HashMap<K,Set<V>>(); 

 if (max<2) 

  throw new LessThan2ValuesException(); 

 this.max=max; 

} 

התקבל פתרון  כמובן נעדכן את שיטות ההוספה כך שלא ניתן יהיה להוסיף איברים מעל למקסימום.
 .RuntimeExceptionשיורש גם את 

 

 נקודות( 33) 3שאלה 

מערכת בחירות, פנה  חבילת התוכנה לניהול – 3לאחר הטמעת המערכת שפיתחתם בעבודה מספר 

שוב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אל המחלקה להנדסת תעשייה וניהול וביקש לבצע שינויים 

 בתהליך ספירת הקולות של מערכת הבחירות הכלליות כך שתעמוד בדרישות הבאות:

 שעות מעת מועד פתיחת הקלפי, לאחר פרק זמן זה לא 14ההצבעה לבחירות הכלליות תתקיים במשך  -

 יהיה ניתן להצביע.

 בוחרים יכולים להצביע באמצעות פתקי הצבעה, אותם הם יכניסו לתוך הקלפי )קיים קלפי יחיד(. -
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בודקים יספור את הקולות ויתחיל לעבוד בו זמנית מיד לאחר מועד פתיחת הקלפיות ועד לסיום  5צוות של  -

הפתקים מכיוון שיכולים להגיע עוד ספירת הקולות )כל עוד הקלפי פתוח הבודקים לא סיימו לספור את 

 פתקים(.

 שניות ולא מחזיר אותו חזרה לקלפי. 2כל בודק מוציא את הפתק שהוא סופר מהקלפי, סופר אותו במשך  -

 כאשר נסגר הקלפי תופיע הודעה על סיום הבחירות. -

 כאשר הבודקים סיימו לספור את כל הקולות תופיע הודעה על סיום ספירת הקולות. -

 : 3תזכורת מעבודה 

 : מייצגת מפלגה במערכת הבחירות Partyמחלקת

 : מייצגת פתק הצבעה במערכת הבחירותVoteמחלקת 

 : מייצגת מצביע במערכת הבחירות Voterמחלקת

 : מייצגת את מערכת הבחירות ומכילה את כל ההצבעות, הבוחרים והמפלגותElectionSystemמחלקת 

 של יושב ראש הועדה: לדרישותיו חלקילפניכם פתרון 

 (:קלפי = קופסה שבה שמים את פתקי ההצבעהמחלקה המייצגת את הקלפי )

public class Kalpi { 
 private ArrayList<Vote> votes; 
 private boolean active; 
  
 public Kalpi(){ 
   this.votes = new ArrayList<Vote>(); 
   this.active=true; 
 } 
 
 public void closeTheKalpi() { 
  this.active=false; 
 } 
  
 public void InsertNewVote(Vote v){ 
  votes.add(v); 
 } 
  
  
 public Vote ExtractVoteToCheck(){ 
  while (votes.isEmpty()){} 
  return votes.remove(0); 
 } 
 
 public boolean moreVotesToCount() { 
  if (this.active==false && this.votes.isEmpty()) 
   return false; 
  return true; 
 } 
} 
 

 מחלקה המייצגת בודק )סופר הקולות(:

 

public class Checker implements Runnable{ 
 private HashMap <Party, Integer> results; 
 private Kalpi kalpi; 
 
 public Checker (Kalpi kalpi, HashMap<Party, Integer> results){ 
  this.kalpi=kalpi; 
  this.results=results; 
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 } 
 
 public void run() { 

Vote currentVote; 
  while (this.kalpi.moreVotesToCount ()) 
   currentVote = kalpi.ExtractVoteToCheck(); 
   Thread.sleep(2000); 
   if (results.containsKey(currentVote.getParty())){ 

results.put(currentVote.getParty(),    
        results.get(currentVote.getParty())+1); 

   } 
   else 
    results.put(currentVote.getParty(),1); 
    
 } 
} 
 

עבור אובייקטים מסוג פתקי הצבעה של הבחירות הכלליות   Party מחזירה אובייקט מסוג   getParty() שיטה*  
 

 מחלקה המייצגת את יושב ראש ועדת הבחירות:

public class Chairman implements Runnable { 
 private Kalpi kalpi; 
  
 public Chairman (Kalpi k){ 
  this.kalpi=k; 

Thread t = new Thread(this); 
  t.start(); 
 
 } 
 
 public void run(){ 

activateKalpi () 
System.out.println("The Kalpi is open"); 
Thread.sleep(504000000); 

  this.kalpi.closeTheKalpi(); 
System.out.println("The Kalpi is closed"); 
System.out.println("Votes counting is completed"); 

 } 
 
 

private void activateKalpi () { 
 HashMap<Party, Integer> r = new HashMap<>(); 
 openKalpi(); 
 Thread Tarray []= new Thread[5]; 
 Checker Carray []= new Checker[5]; 
 for (int i=0; i<5; i++) { 
  Carray[i]=new Checker(k,r); 
  Tarray[i]=new Thread(Carray[i]); 
  Tarray[i].start(); 
 } 

} 
 
 

 * חלק מהסעיפים תלויים אחד בשני ולכן מומלץ לקרוא את כל הסעיפים לפני שמתחילים לענות עליהם 

 א.

, בצעו את Kalpiשקיים בקוד של מחלקת  Busy waiting-נקודות( זהו את מצב ה 5( )1 

 השינויים בקוד כדי למנוע אותו.

 

. ציינו היכן נידרש Kalpiנקודות( שלומציונה שמה לב שיש צורך בסינכרון במחלקה  4( )2

 ואיך ניתן להוסיף סינכרון.
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ציינו מהו   – Checkerבקוד של מחלקת  Race Condition-נקודות( זהו את מצב ה 9) .ב

המשאב/ים עליו/עליהם יכולה להיות תחרות ומיהם המתחרה/ים עליו/עליהם. בצעו את 

 השינויים בקוד כדי למנוע את מצב התחרות.

 

 –נקודות( האם הודעת יושב הראש על סיום ספירת הקולות תופיע לפי הדרישות? אם לא  5) .ג

 נמקו מדוע.  -בצעו שינויים בקוד כדי לוודא שאנו עומדים בדרישות, אם כן 

 

נקודות( יושב הראש ביקש מהסופרים לשמור את הפתקים שניספרו לביקורת. כמו כן,  5) .ד

ם אלו על מנת שיוכל לספור בעצמו אם יהיה מעוניין בכך. הוא מעוניין שתהיה לו גישה לפתקי

 עדכנו את המחלקות בהתאם. ודאו שאתם מסנכרנים היכן שנידרש.
 , מלבד הפתקים בקלפי, אין שמירה/תיעוד של ההצבעות3*שימו לב, בניגוד למימוש של עבודה 

 

 ון.נקודות( כיתבו את מחלקת יושב הראש )ללא העדכונים מסעיף ד'( בפייט 5) .ה

 

 :3פתרון שאלה 

 מתקיים בשורה: Busy waiting (1 .א
while (votes.isEmpty()){} 

 ניתן למנוע אותו על ידי השינוים הבאים:

public synchronized Vote ExtractVoteToCheck(){ 
while (votes.isEmpty()){ 
      wait(); 
} 

return votes.remove(0); 
} 
 
public synchronized void InsertNewVote(Vote v){ 

votes.add(v); 
notifyAll(): 

} 
 

באיזה חדר שינה הוא  – לא מסונכרנים קוד בקטעי (notifyAll) ו"להעיר" (wait) "להרדים"הערה חשובה: לא ניתן 
 בנוסף, אם "מרדימים", נא "להעיר" במקום הנכון. בדרך כלל, זה לא יהיה הגיוני "להעיר" ישן? את מי הוא מעיר?

 .באותו קטע קוד, אלא בקטע קוד אחר שמסונכרן על אותו המפתח
. 

 נדרש לסנכרן לפי שיטות: (2

public class Kalpi { 
 private ArrayList<Vote> votes; 
 private boolean active; 

  
public Kalpi(){ 
 this.votes = new ArrayList<Vote>(); 
 this.active=true; 
} 
 
public synchronized void closeTheKalpi() { 
  this.active=false; 
} 
  
public synchronized void InsertNewVote(Vote v){ 

votes.add(v); 
notifyAll(): 

}  
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public synchronized Vote ExtractVoteToCheck(){ 
while (votes.isEmpty()){ 
      wait(); 
} 

return votes.remove(0); 
} 
 
public synchronized boolean moreVotesToCount() { 
 if (this.active==false && this.votes.isEmpty()) 

  return false; 
 return true; 
} 

} 
מבנה הנתונים(, תקרה במקביל ולכן נסנכרן את כל השיטות, וכך שתנה הבוליאני/מהאובייקט )האסור שגישה לשדות 

  נמנע ריצה במקביל שלהן.
 
 
 
 
 
 
 
 

, משאב נוסף HashMap))מסוג results הבודקים הם המתחרים, המשאב הוא מבנה הנתונים  5 .ב

שמתחרים עליו הוא הקלפי/הפתקים בקלפי אך בעיה זו פתרנו בסעיף א'. במצב הקיים כל 

באותו הזמן, נרצה לסנכרן את הגישה אליו כדי למנוע ספירה results הבודקים יכולים לגשת ל

לא נכונה של הקולות. מכיוון שזהו מבנה נתונים קיים )כלומר שלא ניתן לשנות את הקוד שלו( 

והוא אינו מסונכרן, נבחר לסנכרן את הגישה אליו באמצעות אובייקט משותף לכל הבודקים 

 (.results)במקרה הזה האובייקט גם יהיה 

public class Checker implements Runnable{ 
 private HashMap <Party, Integer> results; 
 private Kalpi kalpi; 
 
 public Checker (Kalpi kalpi, HashMap<Party, Integer> results){ 
  this.kalpi=kalpi; 
  this.results=results; 
 } 
 
 public void run() { 

Vote currentVote; 
  while (this.kalpi.moreVotesToCount ()){ 
   currentVote = kalpi.ExtractVoteToCheck(); 
   Thread.sleep(2000); 

synchronized(results){   
if (results.containsKey(currentVote.getParty())){ 

results.put(currentVote.getParty(),    
       results.get(currentVote.getParty())+1); 

    } 
    else 
     results.put(currentVote.getParty(),1); 

} 
} 

    
 } 
} 

 
 

 הערות לסעיף:
גשו למבנה הנתונים באותו הזמן ולכן נרצה לסנכרן את הגישה אליו באמצעות מפתח יהרעיון הוא שהבודקים לא י -

 .משותף
 :פתרונות נפוצים -
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o  מי שבחר לסנכרן באמצעותsynchronized(this) ,זה לא פותר את הבעיה כי לכל בודק יש מפתח משלו ,

 ולכן זהו לא מפתח משותף. 
o  מי שבחר לסנכרן לפיsynchronized(kalpi) זה אכן מפתח משותף לבודקים אך זהו פתרון לא מודולרי ,

מי שעשה את זה  –ה שמוריד מהמקביליות של התוכנית מכיוון שגם שיטות של קלפי מסונכרנות על המפתח הז
 קיבל חלק מהנקודות. 

o  .מי שזיהה את הבעיה אך פתר אותה לא נכון גם קיבל חלק מהנקודות 
o  מי שסינכרן לפי אובייקט חדש שנוצר בתוך קוד המחלקהsynchronized(O) זהו גם לא אובייקט משותף ,

 ואז הוא כן משותף.מכיוון שלכל בודק יש אוביקט אחר, אלא אם כן הוא סטטי של המחלקה בודק 
o  מי שסינכרן לפי המפתח של המפלגהsynchronized(currentVote.getParty()) זהו גם פתרון ,

כי יש גישה במקביל  ()getPartyאפשרי שקיבל את כל הנקודות, אך חשוב לשים לב שיש לסנכרן את השיטה 

 אך לא לרשומה ספציפית.  -resultsל במקרה כזה תהיה גישה מקבילית –אליה של הבודקים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא, מכיוון שההודעה יכולה להופיע לפני שהבודקים מסיימים את ספירת הקולות. באמצעות  .ג

נוודא שההודעה תופיע לאחר סיום ספירת הקולות. נצטרך להוסיף שדה נוסף  joinהשיטה 

 .runבמחלקה כדי שתהיה גישה למערך הטרדים של הבודקים מתוך השיטה 

public class Chairman implements Runnable { 
 private Kalpi kalpi; 
 private Thread Tarray []; 
 

… 
 

 public void run(){ 
activateKalpi () 
System.out.println("The Kalpi is open"); 
Thread.sleep(504000000); 

  this.kalpi.closeTheKalpi(); 
System.out.println("The Kalpi is close"); 

 for (int i=0; i<5; i++)  
  Tarray[i].join(); 

System.out.println("Votes counting is completed"); 
 } 
 

private void activateKalpi () { 
 HashMap<Party, Integer> r = new HashMap<>(); 
 Tarray = new Thread[5]; 
 Checker Carray []= new Checker[5]; 
 for (int i=0; i<5; i++) { 
  Carray[i]=new Checker(k,r); 
  Tarray[i]=new Thread(Carray[i]); 
  Tarray[i].start(); 
 } 
} 

} 
 
 

 הערות לסעיף:
שלא תודפס ההודעה על סיום ספירת הקולות לפני שהטרדים של הבודקים מסיימים את פעילותם, הרעיון הוא  -

ולכן  runשל היושב ראש לחכות לבודקים. יש לשים לב שאין גישה למערך הטרדים מתוך השיטה  treadולכן על 

 נוסיף שדה גישה אליו.
 :פתרונות נפוצים -

o  מי שקרא לשיטהjoin  עבורCarray[i] ,אך לא ירדו על זה נקודותהם לא טרדים -זהו אי דיוק ,. 
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o  מי שכתבThread.join –  .זו טעותjoin  של אובייקט מחלקת  שיטהזוThread  של  פונקציה סטטיתולא

 .Threadהמחלקה 
o מי שהשתמש ב - sleep לספור את  יקח לבודקים לסיים זמן פתרון לא מתאים מכיוון שאיננו יודעים כמה וזה

 .זמן , או שהוא יחכה יותר מדיזמן ראש לא יחכה מספיקהקולות ולכן או שהיושב 
o מי שניסה להשתמש בwait וnotify  ,כדי ל"הרדים" את היושב ראש לפני ההודעה על סיום ספירת הקולות

זהו אכן פתרון אפשרי! מי שניסה לרוב לא הצליח כי זה  –ו"להעיר" אותו כאשר הבודקים סיימו לספור אותם 
יבל מי שניסה ק –מסובך יחסית לדאוג להרדים ולהעיר במקום הנכון שצריך להיות מסונכרן על פי אותו המפתח 

 חלק מהנקודות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נוסיף מבנה נתונים ליושב הראש שבו ישמרו הקולות הספורים, ונדאג לסנכרן את ההכנסה  .ד
 אליו:

public class Chairman implements Runnable  
… 

 private ArrayList<Vote> countedVotes; 

 … 
 
 public synchronized void insertCountedVote(Vote v){ 
  countedVotes.add(v); 
 } 
 …    
 } 
} 

כך שלאחר ספירת הפתק, נכניס אותו למבנה הנתונים דרך  Checkerנשנה את הקוד במחלקת 

 שדה גישה חדש ליושב הראש:

public class Checker implements Runnable{ 
 private HashMap <Party, Integer> results; 
 private Kalpi kalpi; 
 private Chairman chair; 
 
 
 
 public Checker (Kalpi kalpi, HashMap<Party, Integer> results, Chairman c){ 
  this.kalpi=kalpi; 
  this.results=results; 
  this.chair = c; 
 } 
 
 public void run() { 

Vote currentVote; 
  while (this.kalpi.moreVotesToCount ()){ 
   currentVote = kalpi.ExtractVoteToCheck(); 
   Thread.sleep(2000); 

synchronized(results){   
if (results.containsKey(currentVote.getParty())){ 

results.put(currentVote.getParty(),    
       results.get(currentVote.getParty())+1); 

    } 
    else 
     results.put(currentVote.getParty(),1); 
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} 
this.chair.insertCountedVote(currentVote); 

} 
    
 } 
} 
    

 הערות לסעיף:
הכוונה היתה ליצור מבנה נתונים נוסף אצל יושב הראש כדי שהוא ישמור את הפתקים ולסנכרן את ההכנסה  -

 מכיוון שלא היה ברור כי מבנה הנתונים צריך להיות אצל יושב הראש, התקבלו גם פתרונות אחרים. אליו.
 :פתרונות נפוצים -

o  יש לדאוג לסנכרן את ההכנסה אליו. –מי שבנה מבנה נתונים נוסף במחלקת קלפי זהו גם פתרון אפשרי 
o  גם פתרון אפשרי. במקרה כזה אין צורך לסנכרן את  –מי שבנה מבנה נתונים לכל בודק והכניס אליו את הפתקים

 ההכנסה אך יש ליצור שדה גישה אל הבודקים במחלקת יושב הראש.
o  מי שהוסיף שדה גישהresults  אצל יושב הראש זהו פתרון שלא מתאים להנחיות. התבקשתם לשמור את

הקולות, ולא הפתקים המקוריים  הפתקים לתיעוד. אם הם לא נשמרים במבנה נתונים נשאר לנו רק התוצאות של
  עצמם.

 

 

 

 

 

 ה.

import time 

import threading 

class Chairman (threading.Thread) { 

    def __init__(self, kalpi): 
      threading.Thread.__init__(self) 
      self.kalpi = kalpi 
      start() 
 
    def activateKalpi (self): 

results = {} 
Clist=[] 
for i in range(5) 

c=Checker(kalpi,results) 
c.start() 
Clist.append(c) 

  
    def run(self): 

activateKalpi () 
print "The Kalpi is open" 

      time.sleep(504000000) 
self.kalpi.closeTheKalpi() 
print "The Kalpi is close" 
print "Votes counting is completed" 

 
 

  Thread*בפתרון זה גם בודק יורש את  

 

 הערות לסעיף:

 activateKalpi)יש לשים לב ששיטות עזר בפייטון יופיעו לפני הקריאה אליהם )כמו במקרה של  -
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. הדרך שלמדנו java, כמו שעשינו בrunאובייקט בעל השיטה שלו ולשלוח בבנאי  treadבפייטון לא ניתן ליצור  -

. מי שעשה את זה בדרך נוספת Threadולכן גם הבודקים ירשו את מחלקת   Threadשל מחלקתהיא הורשה 

 .לא ירדו לו נקודות –אפשרית בפייטון שלא למדנו 
- Self תמיד יתקבל בקלט של שיטה, אך לא שולחים אותו בקריאה לשיטה 
 אין טיפוסים וממשקים בפייטון! -
- Sleep  החבילה היא פונקציה שלtimeשל אובייקט , לא שיטה 

 

 

 נקודות( 5) 4שאלה 

הסבירו את המשפט הבא: "בפייטון בניגוד לג'אווה אין אפשרות להפריד בין האחריות של המעצב של 

 אובייקט לאחריות המשתמש בו".

 תשובות ארוכות מחמש שורות לא ייבדקו.
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 2015פתרון מבחן מועד ב', סמסטר ב' 

 1שאלה 

 

 

חיצים מסמלים ירושה. שימו לב שזהו פתרון מלא, וגם פתרונות שלא כללו חלק מהשדות הרשומים כאן/  .א
 את המחלקה סטטוס קיבלו ניקוד מלא. 

המחזירה רשימת פרסומים,  getArticlesעם השיטה  Researchableממשק  –בנוסף נעשה שימוש בשני ממשקים 
 .Researchableשל לפי  Comparableושימוש ב
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. פתרונות שהניחו כי כבר קיים וקטור researchersבתנאי שהוסבר כיצד נוצר הוקטור ב. הפתרון הבא התקבל 
הנחה מקלה מדי עבור השאלה, זוהי  ()Collections.sortהמכיל את כל החוקרים וכל שנדרש זה רק לבצע לו 

הוקטור שהאוניברסיטה מכילה הינו וקטור  .Comparableבנוסף בפתרון זה חייבים לממש  ולכן הורדו נקודות.
 המכיל סוגים שונים של עובדים, שאינם בהכרח חוקרים: 

public static Collection<Researchable> getSortedResearchers(){ 

Collection<Researchable> ans=new TreeSet<Researchable>(); 

for(Researchable r: researchers) 

ans.add(r); 

return ans; 

} 

 

(ללא קאסטינג) באמצעות מעבר על כל וקטור  ניתן ליצור Universityשיישמר במחלקה  researchersאת הוקטור 
ים שהינו גם חוקר, לכל סוג עובד. במידה והסוג הינו אחד מהטיפוס instanceof     וביצוע בדיקות Employeesה

 זמני והכנסתו לוקטור. Researchableאיחסונו תחת מצביע של 

 שימו לב שהקוד הבא לא מתקמפל:

for(Employee e:Employees)  

 ans.add(e) 

 .Wildcardsהתקבלו גם פתרונות שעשו שימוש ב

 

  Collections.sortלקבל לחתימת הפונקציה קומפרטור, ולהשתמש ב -ג. נדרש לעשות שימוש בקומפרטור

לפי סעיף ב'. לא הורדו נקודות נגררות, ומי שעשה שימוש נכון בקומפרטור  researchersגם כאן, יצירת הוקטור 
 קיבל את מלוא הנקודות

public static Collection<Researchable> getSortedResearchers(Comprator c){ 

… 

Collections.sort(researchers,c); 

return researchers; 
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ד. שימו לב שבסעיף זה נדרשתם לכתוב קומפרטור כפי שנלמד בהרצאה. המשמעות היא כתיבת השיטה 
compareולהראות כיצד מבצעים בה שימוש , 

class AdministratorComprator implements Comparator{ 

    public int compare(Object o1, Object o2){ 

     return(((Administrator)o1).getSeniority() – ((Administrator)o2).getSeniority()); 

 } 

} 

 הקריאה לפונקציה הממיינת תהיה כך: •

Collections.sort(researchers, new AdministratorComparator()); 

 

 

 2שאלה 

 א.

public class CupSet { 
 private Set<Cup> cups; 
 private int size; 
 
 public CupSet (int size){ 
  if (size<0) 

throw new IllegelArgumentException(); 
this.cups=new HashSet<>(); 
this.size=size; 

 }  
 
 
 public boolean cupBroke (){ 
  if (cups.isEmpty()) 
   return false; 
  Iterator<Cup> it=cups.iterator(); 
  it.next(); 
  it.remove(); 
  return true; 

} 
 
 public void renewSet (){ 
  while (cups.size<this.size) 
   cups.add(new Cup()); 
 } 
 

public Set<Cup> getSet (){ 
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  return this.cups; 
 } 
 
} 

 הערות:
נתונים, פתרון של הורשה הוא לא נכון במקרה הזה מהרבה סיבות בין השאר כי סט של כוסות הוא לא סוג של כוס או מבנה  -

 ולכן הפתרון הנכון הוא לבחור הכלה של מבנה נתונים.
נא לשים לב להבדל בין הגדרת טיפוס גנרי, לבין השימוש בו. הגדרת חלק גנרי היא שימוש באות/אותיות באנגלית שמייצגות  -

וש, הוא טיפוס לא מוג בשלב כתיבת המחלקה/קוד שיוגדר בשלב מאוחר (הגדרת המצביע במקרה של מחלקה). השימ
 הגדרת הטיפוס הזה שלא הוגדר בשלב יותר מאוחר. 

שימוש בטיפוס גנרי במקום לא רלוונטי: –טעות נפוצה בסעיף   
public class CupSet < Cup> 
 

כאשר מבקשים מאיתנו "לעצור" את הבנאי בהינתן קלט לא חוקי, נדרשת זריקה של חריגת זמן ריצה. זריקה של חריגה  -
או "זריקה למעלה", כלומר הגדרת "זריקה" בחתימת הבנאי (ולא בחתימת המחלקה). במקרה ומדובר על אחרת תחייב טיפול 

חריגה שהיא לא מסוג "זמן ריצה", לא "נעצור" את פעולת הבנאי ולכן זה לא עונה לדרישות. במקרה ו"זרקנו למעלה" לא ניצור 
 אובייקט עם קלט חריג אך זה לא בדיוק מה שביקשו בסעיף.

ורקים חריגה חדשה שלא קיימת בג'אווה, יש להגדיר אותה עם שם הגיוני. אם החריגה כבר קיימת בג'אווה, אז אין צורך אם ז
 להגדיר אותה (כמו החריגה שמופיעה בפתרון).

 
 ב.

public static fillCups(CupSet cups){ 
 for (Cup c: cups.getSet()){ 
  c.emptyCup(); 
  c.fillWithColdDrink(); 
 } 
}  

 ג.

public class CupSet implements Iterable<Cup>{ 
 
 … 
 … 

public Iterator<Cup> iterator() { 
 return cups.iterator(); 
} 

 
} 

 
 ד.

public class CupSet implements Iterable<Cup>{ 
 
 private Cup[] cups; 
 private int size; 
 
 public CupSet (int size){ 
  if (size<0) 

throw new IllegelArgumentException(); 
this.cups=new Cup[size]; 
this.size=size; 

 }  
 
… 
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… 
  

public Iterator<Cup> iterator() { 
 return new CupsArrayIterator(cups); 
} 

 
} 
 
public class CupsArrayIterator implements Iterator<Cup>{ 
 
 private Cup[] cups; 
 private int index; 
 
 public CupsArrayIterator (Cup[] cups) { 
  this.cups=cups; 
  this.index=-1; 
 } 
 
    public boolean hasNext() { 
      return index < this.cups.length()-1; 
    } 
 
    public Dog next() {  
  index++; 
      return dogs[index]; 
    } 
 
    public void remove() {  
     throw new UnsupportedOperationException(); 
    } 
} 

 3שאלה 

 א.

 public synchronized void insert (T t) { 
  q.add(t); 
 } 
  
 public synchronized T extract() { 
  return q.remove(0); 
 } 

 

, הקורית כאשר מנסים להוציא איבר מתור ריק. ArrayOutOfBoundsExceptionב. השגיאה שיכולה להיווצר היא שגיאת 
 .notifyAll-וב wait-הפתרון הוא באמצעות שימוש ב

 public synchronized void insert (T t) {  
  q.add(t); 
  notifyAll();  
 } 
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 public synchronized T extract() {  
  while (q.isEmpty())  
   try { 
    wait(); 
   } catch (InterruptedException e) {   } 
  return q.remove(0); 
 } 

 

המכניס נתונים להיות מסוגל בכל  Thread-על ה –בסעיף זה התקבלו מספר פתרונות שענו על דרישות הסעיף ג. 
 שמוציא נתונים או לא. דוג' לפתרון אפשרי: Thread-הכנסה להחליט אם הוא מסונכרן עם ה

 מהמנגנון. notifyAll-וה wait-יש להסיר את ה �
המכניס אינו מעוניין להיות מסונכרן הוא ישתמש בשיטת ההכנסה  Thread-נעשה שימוש בהעמסה. אם ה �

 המקורית, אחרת הוא ישתמש בשיטת ההכנסה הבאה:

 public void insert (T t, Object o) { 
  synchronized(o) { 
   q.add(t); 
  } 
 } 

 המכניס: Thread-ה �

public class InsertThread<T> extends Thread{ 
  
 private MyQueue<T> q; 
  
 public InsertThread (MyQueue q) { 
  this.q = q; 
 } 
  
 public void run() { 
  T t; // the value to insert. 
  // insert with synchronization: 
  q.insert(t,q); 
  // insert without synchronization: 
  q.insert(t); 
 } 
 
} 

 המוציא: Thread-ה �

public class ExtractThread<T> extends Thread { 
  
 private MyQueue<T> q; 
  
 public ExtractThread (MyQueue q) { 
  this.q = q; 
 } 
  
 public void run() { 
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  T t = q.extract(); 
 } 
 
} 

להחליט אם הוא רוצה להיות  Thread-צודקת. אמנם הפתרון בסעיף ג' היא יותר גמישה (מאפשרת לשלומציונה ד. 
מסונכרן או לא), אך היא פחות מודולרית. מודולריות דורשת קשר מינימלי בין רכיבים של המערכת ע"י יצירת קשר 

נדרש לדעת  Thread-יף ג' היותר כללי בין הרכיבים השונים והתאמה של אותם רכיבים לשימושים שונים. בסע
שיש אופציה לבחור את הסנכרון ולנקוט בפעולה אקטיבית כדי להיות מסונכרן. דרישה זו מתאימה לפחות 

 שימושים ולכן פחות מודולרית.
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  נקודות) 33( 1שאלה 

בקיבוץ "שדה פתמע" יש פינת חי. בפינת החי שטח פתוח ועשרה כלובים. לכל חיה יש 

חיה יכולה להיות או בשטח (או כלוב).  אזוררשימה של חיות שאסור שתהיה איתן באותו 

בשטח  לכל כלוב יש מספר מקסימלי של חיות שמותר שיהיה בתוכו.הפתוח או בכלוב. 

  החיות.הפתוח אין מגבלה על מספר 

 נקודות) תארו בעזרת תרשים את מערכת האובייקטים המייצגת את התיאור הנ"ל. 7(  .א
ממשקים ו/או מחלקות יש לציין שמות מחלקות, קשרים בין המחלקות (כולל 

 , שדות וחתימות של שיטות.אבסטרקטיות

 

נתונים: מבני  2כלובים. לכן, לפינת החי יש  10- לפינת חי יש מספר אזורים בשטח הפתוח ו

 – יחידאזור  הוא שטח הפתוחשכל ה רשימת האזורים הפתוחים והכלובים. גם מי שקבע

  תרשים בעמוד הבא.       תשובתו התקבלה.

  

  

   

 __6.2018.17תאריך הבחינה:___

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 'ב'   מועד:  בסמסטר:     2016שנה:  

 .A4חומר עזר: שני דפי 
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LivingCorner 

Vector<OpenArea> openSpace  

Vector<Cage> Cages 

int numOfCages 

 

boolean addAnimal() 

  

Animal  

Vector<Animal> enemies 

boolean openSapce 

 

Vector<Animal> getEnemies() 

boolean isOpenSpace()  

  

Cage  

int maxSize 

 

boolean addAnimal(Animal a) 

Abstract AnimalLivingSpace  

Vector<Animal> animals 

 

abstract boolean addAnimal(Animal a)  

 Vector<Animal> getAnimals() 

  

OpenArea 

boolean addAnimal(Animal a) 

  

  הורשה

  

  הכלה
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שיטה המקבלת חיה חדשה לפינת החי ומשבצת אותה במקום  כתבונקודות)  10(   .ב

השיטה תחזיר ערך בוליאני  .בהתאם לאילוצים שפורטו בפתיח לשאלה מתאים לה

 שיבוץ החיה בפינת החי. הצלחתהמעיד על 

  

כל חיה צריכה להיות מוצבת באזור פתוח או בכלוב. החלטה זו נקבעת על ידי תכונה בוליאנית של 

  פתרונות נוספים התקבלו.החיה, גם 

  שיטת הוספת חיה לפינת החי:

 public boolean addAnimal (Animal a){ 

  if (a.isOpenSpace()){ 

   for (OpenArea o : openSpace) 

    if (o.addAnimal(a)) 

     return true; 

  } 

  else{ 

for (Cage c : cages) 

    if (c.addAnimal(a)) 

     return true; 

} 

  return false; 

 } 

 בנוסף נממש שיטות הוספת חיה למחלקות כלוב/אזור פתוח:

 מחלקת כלוב:

 public boolean addAnimal(Animal a1) { 

  if (this.animals.size()>=this.cageSize) 

   return false; 

  for (Animal a2: a1.getEnemies()) 

   if (this.getAnimals().contains(a2)) 

    return false; 

  this.animals.add(a1); 

  return true; 

 } 

 מחלקת אזור פתוח:

 public boolean addAnimal(Animal a1) { 

  for (Animal a2: a1.getEnemies()) 

   if (this.getAnimals().contains(a2)) 

    return false; 

  this.animals.add(a1); 

  return false; 

 } 

  

  

על מנת שוטרינר יוכל לבדוק את כל החיות בפינת החי, עדכנו את הקוד כך נקודות)  10(  .ג

, כלומר תאפשר לוטרינר להשתמש באיטרטור כדי לבדוק את Iterableשהמחלקה תהיה 

 . שימו לב, אין להשתמש בקאסטינג.השנייההחיות בפינת החי אחת אחרי 
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בסעיף זה היה צורך להחזיר איטרטור על כל החיות בפינת החי. לצורך כך היה אפשר ליצור אוסף 

חדש, להכניס אליו את כל החיות, ולהחזיר את האיטרטור של האוסף הזה. במידה וכבר בסעיף א' 

יצרתם וקטור כזה, ותמכתם בכך בסעיף ב' (הכנסתם חיה לכלוב/אזור פתוח וגם לוקטור שמצביע על 

כל החיות) היה ניתן להחזיר איטרטור לאוסף שמכיל את כל החיות ללא יצירת אוסף חדש. שימו לב-  

 לא נדרשתם לכתוב איטרטור בעצמכם.

public class AnimalZone implements Iterable<Animal>{ 

 … 

 public Iterator<Animal> iterator() { 

  Vector<Animal> v = new Vector<Animal>(); 

  for (Cage c : cages) 

   v.addAll(c.getAnimals()); 

  for (OpenArea o : openSpace) 

   v.addAll(o.getAnimals()); 

  return v.iterator(); 

} 

}  

  ' בפייטון.בנקודות) כיתבו את התשובה לסעיף  8(  .ד

  שיטת הוספת חיה לפינת החי:

 def addAnimal (self, a): 

  if (a.isOpenSpace()): 

   for o in openSpace: 

    if (o.addAnimal(a)): 

     return TRUE 

  else: 

for c in cages: 

    if (c.addAnimal(a)): 

     return TRUE 

  return FALSE 

 בנוסף נממש שיטות הוספת חיה למחלקות:

 מחלקת כלוב:

 def addAnimal(self, a1): 

  if (self.animals.size()>=self.cageSize): 

   return FALSE 

  for a2 in a1.getEnemies(): 

   if a2 in self.getAnimals(): 

    return FALSE 

  self.animals.append(a1) 

  return TURE 

 מחלקת אזור פתוח:

 def addAnimal(self, a1): 

  for a2 in a1.getEnemies(): 

   if a2 in self.getAnimals(): 

    return FALSE 

  self.animals.append(a1) 

  return TURE 

 

 

תיכנות טופ  שימו לב: בכל הסעיפים יש להקפיד על עקרונות פיתוח תכנה מונחה עצמים

  ! פיתרונות אשר לא יממשו עקרונות אשר נלמדו בקורס יזכו לציון נמוך.דאון
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  )ודותנק 33( 2שאלה 

כל אובייקט יכול להיות , 2017החדשה של ג'אווה שתצא לאור בינואר  בגרסה) נקודות 7(   .א

ווץ תופס פחות מקום על הדיסק, אך שמירתו לוקחת יותר כ). אובייקט מCompressed(ווץ כמ

ווץ או כמנגנון שמאפשר לכותב אובייקט בג'אווה לבחור אם האובייקט מ תארו במיליםזמן. 

  עצמו). יווץ כהלא (אין צורך לפרט את הפרטים הטכניים של 

המנגנון לאפשר הוא לכותב האובייקט להודיע למערכת שהוא מעוניין רמז: כל שעל 

 שהאובייקט יהיה מכווץ.

 

יאפשר למשתמש הכותב אובייקט חדש  Compressibleהפתרון הינו כמובן ממשק. ממשק 

או לא. הממשק לא מבצע בעצמו כיווץ ולכן  implemnts Compressibleלהחליט האם לבצע 

דרך עבור המשתמש להכריז שמדובר באובייקט מכווץ  אין לממשק שיטות, הוא רק

  (המשתמש יצטרך לדאוג לכיווץ בעצמו).

   

מוצפן יש צורך בשיטות  יהיו גם מוצפנים. לאובייקטווצים כהמ חלק מאובייקטים) ודותנק 7(  .ב

שמאפשרות בדיקה ועידכון של סיסמא. בדיקת סיסמא מקבלת מחרוזת ובודקת אם היא 

ידכון סיסמא מקבל סיסמא קודמת וסיסמא חדשה, ואם יש התאמה זהה לסיסמא שמורה. ע

הציעו מנגנון שמאפשר לכותב אובייקט  בסיסמא הקודמת, שומר את הסיסמא החדשה.

 בג'אווה לבחור אם האובייקט מוצפן או לא.

גם כאן הפתרון הינו ממשק. מכיוון שנתון שחלק מהאובייקטים המכווצים הם מוצפנים, ניצור 

שיטות:  2. לממשק זה יהיו Compressibleאשר ירש את הממשק  Encryptableממשק 

  בדיקת סיסמה ועידכון סיסמה:

Interface Encryptable extends Compressible { 

public boolean updatePassword(String newPass); 

public boolean checkPassword(String checkPass); 

} 

לא נתון צורך כזה בשאלה. היה חשוב  -אחד מהממשקים יהיה גנרי שימו לב, אין סיבה שאף

לציין כמובן את טיפוס ההחזרה של השיטות והארגומנטים, אך כיוון שמדובר בממשק אין 

  צורך לממש אותן.

אשר האיברים בו כולם קבצים  Setשהיא סוג של  EncryptedSetנקודות) כיתבו מחלקה  10(  .ג

 מוצפנים.

  

 : Set, נבחר לרשת מימוש של ממשק Setהוא סוג של  EncryptedSetונים מכיוון שמבנה הנת

HahsSet נרצה שמבנה הנתונים יהיה גנרי, אך עם הגבלה מסוימת: האובייקטים בתוך הסט יהיו .

 מוצפנים ולכן נאכוף זאת באמצעות הקומפיילר, ע"י חתימת המחלקה:

 HashSet<T> extendsEncrypable>  extendsEncryptedSet<T  class public 
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מוצפנים ורשימת  צייה סטטית המקבלת רשימה של אובייקטיםנקודות) כיתבו פונק 9(  .ד

מחרוזות ומחזירה ערך בוליאני העונה לשאלה, האם כל מחרוזת ברשימת המחרוזות, היא 

שימו לב, על  הסיסמא המתאימה לקובץ המוצפן באותו אינדקס ברשימת הקבצים המוצפנים.

 הפונקציה לתמוך בכל סוג של רשימות של אובייקטים מוצפנים.

 

טיפוס - בכל אובייקט שממש את הממשק (ולכן ל Encryptableשל הממשק  נוכל להשתמש בשיטות

  שעושה אקסטנדס לממשק יהיו את השיטות הנ"ל) Tהגנרי 

public static <T extends Encrypable> boolean passCheck 

(Vector<T> v, Vector <String> pass){ 

  for (int i=0;i<pass.size();i++) 

   if (!v.get(i).checkPassword(pass.get(i))) 

    return false; 

  return true; 

 } 

  

  

  :נק') 33( 3שאלה 

) הפועלות במקביל. לכל תחנה יש מספר Transmittersברשת תקשורת יש תחנות העברת מידע (

לשדר באחד  צריכה לבחור כל תחנה נמוך בינוני וגבוה.  –תחנות שכנות. ישנם שלושה תדרי שידור 

. השאיפה היא שתחנה תשדר בתדרים שונים , ובתדר זה לשדר באופן קבועמשלושת התדרים

 עה בשידור. כדי לבחור תדרמהשכנים שלה, כיוון שתדרים זהים של תחנות סמוכות גורמים להפר

כל  .updateהן על התדר שבחרו בעזרת השיטה הנתונה שכנות שלשידור תחנות יכולות להודיע ל

  :על מנת לבחור תדר שידור אחת מהתחנות מפעילה (במקביל) את האלגוריתם הבא

 .באופן אקראי בחר תדר שידור .1

 .בתדר שבחרת השכניםעדכן את  .2

 לנצח בצע: .3

a. עם הכי מעט שכנים שבחרו את אותו התדר.השלוש-ן המצא את התדר (מבי ( 

b.  0.7בהסתברות של  שמצאתעבור לתדר. 

c. .עדכן את השכנים בתדר שבחרת 

  יכול גם להיבחר התדר הנוכחי של התחנה. aשימו לב, בשלב 

  המקבלת הודעה.

 אשר בה קיימת השיטה:  Transmitter extends Threadאת המחלקה  כתבונקודות)  10(   .א

Public synchronized void update (Transmitter t, Frequency f) { 

 neighbors.put(t,f); 

} 

  על המחלקה שאתם כותבים להכיל את השיטה:

Public synchronized void select() {…}  
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ה בוחרת התחנה את תדר השידור על פי האלגוריתם. כיתבו במחלקה שדות עזרתהאשר ב

לצורך מימוש האלגוריתם (אין צורך לממש שדות ושיטות  בנאים ושיטות  הנידרשים

  הממשות העברת מידע שאינה קשורה לאלגוריתם).

הינו תדר  1, כאשר Int -מכיל מספר שלם  Frequencyנלקחה ההנחות הבאות: האובייקט 

ומשנה את  1-3בין  intשמקבלת  setByIntגבוה. למחלקה יש שיטה  3בינוני,  2נמוך, 

  ).1-3שמחזירה את ערך התדירות ( getIntValueהתדר, ושיטה 

  

משמשת לעידכון שכן בודד. אין משמעות להפעיל את השיטה  pdateUהשיטה  שימו לב:

וכו'  t2, t3שרוצה לעדכן את התחנות השכנות עליי לעבור על  t1על עצמי, אם אני תחנה 

רשימת השכנים  ). ככה כל אחד מעדכן אתthis, myFעם המידע שלי ( t2.updateולבצע 

  של השכנים שלו.

import java.util.*; 

 

public class Transmitter extends Thread{ 

 

 private Map<Transmitter,Frequency> neighbours; 

 private Frequency myF; 

 

 public Transmitter(Map<Transmitter,Frequency> neighbours){ 

 

  this.neighbours=neighbours; 

  myF=new Frequency(); 

  start(); 

 } 

 

 public void run(){ 

  chooseRandomFrequency(); 

  updateNeighbours(); 

  while(true){ 

   select(); 

   updateNeighbours(); 

  } 

 

 } 

 

 public synchronized void update(Transmitter t, Frequency f){ 

  this.neighbours.put(t, f); 

 } 

 

 public void updateNeighbours(){ 

  for (Transmitter t: neighbours.keySet()) 

   t.update(this, this.myF); 

 } 

 

 public void chooseRandomFrequency(){ 

  double r=Math.random(); 

  if( r<=0.33) 

   myF.setByInt(1); 

  if(r>0.33 && r<=0.67) 

   myF.setByInt(2); 

  if (r>0.67 && r<=1) 

   myF.setByInt(3); 

 

 } 
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 public synchronized void select(){ 

  int Fmin=findMinimalFrequency(); 

  if(Math.random()<0.7) 

   this.myF.setByInt(Fmin); 

 } 

 

 

 public int findMinimalFrequency(){ 

  int f1=0, f2=0, f3=0; 

 

  for (Frequency f: neighbours.values()) 

   switch (f.getIntValue()){ 

   case 1: 

    f1++; break; 

   case 2: 

    f2++; break; 

   case 3: 

    f3++; break; 

 

   } 

 

  return Math.min(f1, Math.min(f2, f3)); 

 } 

 

} 

  

 נקודות) כיתבו את הפיתרון לסעיף א' בשפת פייטון. 8(  .ב

יש להשתמש במילון,  mapהפתרון פשוט תרגום של קוד הג'אווה. שימו לב שבפייטון במקום 

של פייטון כאשר רצים על מילון רצה רק על המפתחות. בנוסף כדי להגדיר  for-ולולאת ה

יש להגדיר לכל תחנה אובייקט משלה ולסנכרן בהן לפיו   select-ו  updateסנכרון לשיטות 

  ).self.lock (לאובייקט זה קראנו

  
import threading.thread 

 

class Transmitter(threading.Thread): 

    def __init__(self,neighbours): 

        self.neighbours=neighbours 

        self.lock=threading.Lock() 

        self.myF=Frequency() 

 

    def update(self, t, f): 

        self.lock.aquire() 

        self.neighbours[t]=f 

        self.lock.release() 

 

    def updateNeighbours(self): 

        for t in self.neighbours: 

            t.update(self,self.myF) 

 

    def findMinimalFrequency(self): 

        import math 

        f1 = 0 

        f2 = 0 

        f3 = 0 

        for t in self.neighbours: 

            if self.neighbours[t].getIntValue() == 1: 

                f1 = f1 + 1 
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            if self.neighbours[t].getIntValue() == 2: 

                f2 = f2 + 1 

            if self.neighbours[t].getIntValue() == 3: 

                f3 = f3 + 1 

 

        return min(f1, f2, f3) 

 

    def select(self): 

        import random 

        self.lock.aquire() 

        Fmin = findMinimalFrequency() 

        if random.random() < 0.7: 

            self.myF.setByValue(Fmin) 

 

    def chooseRandomFrequency(self): 

        import random 

        r=random.random() 

        if r<=0.33: 

            self.myF.setByValue(1) 

        if r>0.33 and r<=0.67: 

            self.myF.setByValue(2) 

        if r>0.67 and r<=1: 

            self.myF.setByValue(3) 

 

    def run(self): 

        chooseRandomFrequency() 

        updateNeighbours() 

        while True: 

            select() 

            updateNeighbours() 

 

 

באלגוריתם, תחנה תחכה לקבל  cעדכנו את הפיתרון ל א' כך שלאחר שלב נקודות)  8(  .ג

 .aעידכון מכל השכנים לפני שתבצע שוב את 

 

לגרום להם לחכות בעצם לכולם לאחר כל סבב, לפני כל קבוצת שכנים בעצם נרצה עבור 

שימו לב  – oשממשיכים. לצורך כך נגדיר אובייקט לסנכרון עבור כל התחנות (אובייקט 

וון שהיא אינה משותפת ואם רוצים לפתור כך שסנכרון על הרשימת שכנים הינו בעייתי כי

אשר יגיד איזה סבב היא  roundבשם  intהפתרון קצת מסובך). לכל תחנה נגדיר משתנה 

  .0- ביחס לשכנים שלה. המשתנה יאותחל ב

. לאחר מכן תבדוק האם כל 1- כל פעם שתחנה תסיים סבב, היא תעלה את המשתנה ב

תלך לישון ותמתין שכן. כאשר תחנה תגיע  - ולא השכנים שלה הגיעו לאותו סבב, ובמידה

, היא תעיר את כולם. שימו לב השכנים שלהותגלה שכולם כבר סיימו והיא האחרונה מבין 

משותף לכולם, כאשר תחנה תעיר את כל השכנים שלה היא גם תעיר את כל  o- שמכיוון ש

יכות להתעורר, ולכן כמובן שהאחרות נמצאות בקבוצת שכנים אחרת ולאו דווקא צר האחרות.

  ויבדקו אם גם הן השתוו לשכנים שלהן. while-הן יחזרו לתנאי ה

לא ירדו  - צריכה לעבוד ולא כתב אותה checkAllDoneהערה: גם למי שהסביר כיצד השיטה 

  לו נקודות על כך.

  

  השינויים הם:
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private Object o; 

private int round; 

 

 public Transmitter(Map<Transmitter,Frequency> neighbours, 

Object o){ 

  round=0; 

 this.o=o; 

…. 

} 

 

public void run(){ 

  chooseRandomFrequency(); 

  updateNeighbours(); 

  while(true){ 

   select(); 

   updateNeighbours(); 

 

   synchronized(o){ 

    round++; 

    while (checkAllDone()==false) 

     o.wait(); 

     

    o.notifyAll(); 

   } 

 

  } 

 

 } 

 

 

public boolean checkAllDone(){ 

  for (Transmitter t: neighbours.keySet()) 

   if( t.getRound()!=this.round) 

    return false; 

  return true; 

 } 

 

 

 

 

 

 

נקודות) באלגוריתם הנתון ייתכן ששתי תחנות שכנות מחליפות תדר במקביל. הציעו  7(  .ד

שינוי לאלגוריתם שימנע זאת (כאשר תחנה מחליפה תדר, התחנות השכנות לא יחליפו עד 

 שיעודכנו בהחלפה).

  

מבטיח שכאשר אני (תחנה כלשהי) משנה תדר   select-ו  updateיש לשים לב שהסנכרון על 

  לגבי התדר שלו.  update, אף אחד (מהשכנים שלי) לא יבצע לי עדכונים עם  tselecעם 

משמע, אף שכן לא יעדכן אותי שהוא שינה תדר אם אני כרגע סופר כמה יש מכל תדר 

  לשכנים.

עם זאת, אין מניעה ששתי תחנות שכנות יספרו את התדרים של השכנים ויבצעו שינויים בו 

  שלה בו זמנית).  select-ות יכולות לבצע כל אחת את השתי תחנות שכנ -זמנית (משמע

  

144

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



יחיד משותף  oמשמע שליחת אובייקט  –תחילה, ניתן לחשוב שפתרון כמו בסעיף ג' יעבוד 

ואז אנחנו כביכול מבטיחים שאף תחנה לא תבצע  – oגם לפי   selectלכולם וסנכרון של 

קביל, כי מנענו גם מתחנות לא . עם זאת, אז לא נקבל בכלל ריצה במselectבמקביל את 

שכנות לבחור במקביל (לעומת הפתרון בסעיף ג', בו מנענו מהתחנות רק לבדוק את הסבב 

  במקביל, שהינו רק חלק מאוד קטן ושולי ולא עיקר האלגוריתם).

  

תהיה מסונכרנת עם כל אחד מהשכנים שלנו. לכן לכל זוג שכנים   select-נרצה בפועל ש 

יהיה אובייקט משותף. מכיוון שלכל תחנה יש כמה שכנים, לכל תחנה יהיה ווקטור של 

אובייקטים, כאשר יש בתוכו אובייקט עבור כל אחד מהשכנים שלה (ולכל שכן מתאים יש 

 3תחנה לתחנה (לי יכול להיות מצביע אליו). נשים לב שגודל הוקטור יכול להשתנות מ

  שכנים, ולשכן שלי יכולים להיות רק שניים).

  שלי: )v( על כל אחד מהאובייקטים בוקטור synchronizedתהיה   selectהשיטה 

  

  
public synchronized void select(){ 

  synchronized(v.get(0)){ 

   synchronized(v.get(1)){ 

    synchronized(v.get(2)){ 

  

     …… 

    } 

   } 

  }  

 

 הינו לדוגמה, כמות בלוקי הסנכרון תהיה ככמות השכנים. 2כמובן שכאן 

 

 

  :נק') 5( 4שאלה 

של פייטון דומה יותר בפעולתה? הסבירו. שימו  for - בג'אווה, לולאת ה for- לאיזה משתי לולאות ה

  לב, תשובות ארוכות מחמש שורות לא יבדקו.

 

בג'אווה. בשתי הלולאות אנחנו "רצים" על רשימה  For each-בפייטון דומה ללולאת ה For-לולאת ה

, foreach  של פייטון, בלולאת  for-של אובייקטים ולא על רשימה של אינדקסים. בנוסף, בדומה ל

  ועוצרים רק כשסיימנו לעבור על הכל.ברשימה,  אנחנו "רצים" על כל האובייקטים

  

, הפונקציה (…)for i in rangeבפייטון ב:  (…)rangeשר משתמשים בפונקציה שימו לב שגם כא הערה:

רץ על איברי הרשימה הזאת. זאת  iבעצם מחזירה רשימת מספרים (כמו מערך/וקטור), והאינדקס 

לעומת הלולאה הרגילה בג'אווה שבה יש פשוט אינדקס מספרי שאנו בוחרים האם להעלות/להוריד 

  ובכמה.
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ציון : 89השני הגבוה במועד(97 לאחר פקטור)
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט

  

165

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Placed Image


	2013, סמסטר ב, מועד א, זיוון, פתרון מרצה
	2013, סמסטר ב, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה
	2014, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון מרצה
	2014, סמסטר א, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה
	2014, סמסטר ב, מועד א, אמאדור, זיוון, פתרון סטודנט
	שאלון
	פתרון

	2014, סמסטר ב, מועד ב, אמאדור, זיוון, פתרון סטודנט
	שאלון
	פתרון

	2015, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון מרצה
	2015, סמסטר ב, מועד א, זיוון, פתרון מרצה
	2015, סמסטר ב, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה
	שאלון ערוךך באמת
	פתרון מרצה מוכן

	2016, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון סטודנט
	פתמע טופס מבחן א א 2016
	פתרון

	2016, סמסטר ב, מועד א, זיוון, פתרון סטודנט
	2016, סמסטר ב, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה
	2017, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון סטודנט

	subject: פיתוח תוכנה מונחה עצמים
	department: www.bgu4u.co.il
	txtYear: 2018
	txtIndex: 2013, סמסטר ב, מועד א, זיוון, פתרון מרצה.......................22013, סמסטר ב, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה.......................122014, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון מרצה.......................202014, סמסטר א, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה.......................322014, סמסטר ב, מועד א, אמאדור, זיוון, פתרון סטודנט.............402014, סמסטר ב, מועד ב, אמאדור, זיוון, פתרון סטודנט.............552015, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון מרצה.......................662015, סמסטר ב, מועד א, זיוון, פתרון מרצה.......................772015, סמסטר ב, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה.......................922016, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון סטודנט.....................1012016, סמסטר ב, מועד א, זיוון, פתרון סטודנט.....................1162016, סמסטר ב, מועד ב, זיוון, פתרון מרצה.......................1352017, סמסטר א, מועד א, זיוון, פתרון סטודנט.....................146
	מספר_קורס: 364-1-1421
	name2: באדיבות רכזות בנק הבחינות והסיכומים
	תוכן: תוכן עניינים:


