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pגוריון בנגב-אוניברסיטת בן  
  המחלקה להנדסת מערכות מידע

  ט" תשססתיוסמסטר                 
  'אבחינת סיום מועד                 
   שעות3 :משך הבחינה                

  8.3.09: מועד הבחינה
  ארז שלום, אבנר חצק: יםמרצ

  

  "תכנות ויזואלי"בחינה בקורס 
372-1-2104  

 . שאלות5בבחינה  -
  .ף הבחינהמשקל כל שאלה רשום בגו -
 2 - ו1 ות שאלחובה לענות על -
 . השאלות האחרות3 מתוך 2 יש לבחור -
  ).התבסס על חומר הלימודיםב( תשובותיך  י/נמק -
  !בהצלחה -

  
  

   חובה- )' נק16 (1 שאלה
  

  : הבאותשתי השאלות בקצרה על י/הענ
 
 .י בקצרה את מרכיביו העיקריים/ תארNET Framework.? -מהו ה) ' נק8(  .א
  

.Net Framework הינה סביבה כוללת לבניה והרצה של אפליקציות מבוססות .Net וכוללת את 
  :המרכיבים העיקריים הבאים

 . ושפות חיצוניות נוספות#C# ,VB ,C++ ,Jכגון , תמיכה במספר שפות תכנות  .א
 .MSILלשפת ביניים הנקראת ) קומפילציה(בניית הקוד   .ב
חרים של רכיבים הנקראת וסוגים א, מבנים, של מחלקות, מספקת ספרייה רחבה  .ג

.Net Class Library 
 שונים כגון ם אשר מספק שירותיCLR –מנוע ההרצה / מכילה את סביבת   .ד

Garbage Collection 
 

 
, delegateלהכרזה על ) בקוד( דוגמא י/ב כת.delegate את המושג י/הגדר) ' נק8(  .ב

 .ולאתחול של מופע שלו
 

delegateע על פונקציה עם חתימה מסוימת יש להכריז על כדי להצבי.  זה מצביע לפונקציה
delegateפ החתימה המתאימה ולאתחל אותו תוך הצבעה לפונקציה ספציפית" ע.  

  
   :מהדוג

delegeate int MyDemoDelegate(int x, int y); 
 
int Minus(int x, int y) 
{ 

return x-y; 
} 
 
MyDemoDelegate mdd = Minus; 
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  בה חו- )' נק24 (2שאלה 
  

  :) אפשר פחות, עד חצי עמוד לתשובה ( הבאותהשאלות  6 מתוך 4 בקצרה על י/הענ
  

 ? מבוססות אינטרנט ומה תפקידו בפיתוח מערכות XMLמה זה ) ' נק6(  .א
  

 XML בינלאומי של שפת תגיות היררכי להעברה וייצוג של מידע על   הוא פורמט-
 . גבי רשת האינטרנט

 כמו שפת (לא את התצוגה שלה תפקידו להביע את מבנה המידע וHTML .(  
 לדוגמא. כינון נכון וכל תג ונפתח נסגר,  לכל מסמך צריך שיהיה שורש:  

  
<Book name=”VP> 
 <Chapter id=”1” name=”c#”> <Pages from=”2”  to=”10”/> <Chapter/> 
</Book> 

  כל התשתית שלDOTNET  היא מבוססת XML 
  

 :  רשת תפקידו בפיתוח מערכות מבוססות
  כיוון שהוא טקסטואלי ועובר בHTTP הוא עובר FIREWALL דבק"  ומשמש "

 פיתוח של מערכות מבוססות רשת של טכנולוגיות ל
 בפרט מממש כאמור את טכנולוגיית ה  WEBSERVICES ,SOAP ו WSDL. 
  העברת מידע בXML מה שמממש את ,  מאפשרת גמישות בפיתוח צד המשתמש

 .מודל השכבות
 
  
ציין והסבר לפחות שלושה חידושים של טכנולוגיה זו לעומת  ? WPFזה ה מ) 'ק נ6(  .ב

 . Windows Formsטכנולוגיית 
  

WPF – Windows Presentation Foundation . הטכנולוגיה החדשה מבית מיקרוסופטזוהי 
כחלק ' וכו, מולטימדיה, אנימציה , Documentation שמשלבת יכולות 2006שיצאה ב 
עד עכשיו אי אפשר לפתח , כלומר .CLR- ו Frameworkומאחורי כל זה יש , מהאפליקציה

    codeאפליקציה שמשלבת אלמנטים אלו כפרוייקט אחד עם 
   Managed.  

WPF כוללת יכולות פיתוח מתקדמות כמו תמיכה בפקדים ואובייקטים לפיתוח מימשק גראפי 
המאפשרות חווית שימוש " בסטיותרו"דבר זה מאפשר לפתח אפליקציות יותר  . ,מימדי- תלת

 לפיתוח בסביבה XML שזהו פורמט של XAMLמאחורי כל מודל זה יש שמוש ב . יותר מתקדמת
  )היה צריך לפחות לומר את זה. (זו המאפשר גמישות בפיתוח

,  XAML , Triggers ,Attached Property,StoryBoard ,CANVAS: חידושים 
PropertyBounding    תבמצג( ועוד(   

 
  

 ?מתי נבחר להשתמש בו, MDIטופס מה זה ) ' נק6(  .ג
  

MDI –Multiple Document Interface   .– אנו .  טפסים להכילכלומר טופס שיכול בעצמו
למשל , נשתמש בו כאשר יש לנו במערכת מצב שבו אנו רוצים לייצר כמה מופעים של אותו טופס

ה יש טופס אב וכל טופס בן שנפתח צריך במצב ז. כאשר רוצים לערוך כמה מסמכים או תמונות
למשל רק טופס אחד יכול , לבן -מצב זה יוצר תלות בין האב. Propertyלהיות מקושר אליו דרך ה

כשנרצה לפתח אפליקציה שהיא , לכן . ואם האב נסגר יסגרו גם כל הבנים, וז בפוקוס"להיות ב
 .MDIנשתמש ב , עם יותר מטופס אחד
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מתי ? שיטות לא סטאטיים/ שיטות סטאטיים למשתנים / שתנים מה ההבדל מ) ' נק6(  .ד
 .יש לרשום דוגמא טובה, נבחר להגדיר משתנה סטאטי

  
כלומר מקבלים ערך אחד עבור כל האובייקטים של , משתנים סטאטיים הם משתנים מחלקתיים

  .יםשיטות סטאטיות הם שיטות מחלקתיות ויכולות לפעול אך ורק על משתנים מחלקתי. המחלקה
  

, עבור כל מופע של אובייקט במחלקה) שונה(משתנים לא סטאטיים הם משתנים המקבלים ערך 
שיטות לא סטאטיות הם שיטות שאנו מפעילים על אובייקטים והן מכירות ועובדות עם המשתנים 

שיטות לא סטאטיות יכולות גם להשתמש במשתנים והשיטות הסטאטיים מכיוון . של כל אובייקט
  .ים לכל המחלקהשאלו מוכר

  
הריבית זהה לכל , שיעור הריבית זה משתנה שיוגדר סטאטי במחלקה לחשבון בנק: דוגמא

גם בגלל , םהאובייקטים של החשבונות ולכן יהיה טעות להחזיק אותה בכל אחד מהאובייקטי
כל פעם שנרצה לעדכן ריבית צריך לעדכן את כל (פגיעה בביצועים , ןבזבוז מקום בזיכרו

). אפשרות לשכוח לעדכן את הריבית אצל חשבון מסוים(וגם בגלל מקור לטעויות ) טיםהאובייק
 עבור כל ןמצב החשבון מצד שני הוא משתנה לא סטאטי ועליו לקבל ערך שונה ומקום בזיכרו

  . השוניםםאחד מהאובייקטי
  
  
ניתן לשלוח אליה פרמטרים בשלושה אופנים , כאשר מגדירים שיטה חדשה) ' נק6(  .ה

  ? מה ההבדלים בין אופנים אלו. in, out, ref: הבאים
  

 ישפיע על הערך אצל שינוי בשיטה לא, נשלח העתק של המשתנה: inשליחת פרמטר 
  השולח

  שינוי בשיטה ישנה את הערך אצל השולח, נשלח מצביע על המשתנה: refשליחת פרמטר 
לא , ך של השולחשינוי בשיטה ישפיע על הער, נשלח מצביע למשתנה: outשליחת פרמטר 

  ) רק לכתוב(ניתן לקרוא את הערך בתוך השיטה 
  

, Command מהמחלקה טתאר את שלוש השיטות שניתן להפעיל על אובייק) ' נק6(  .ו
)Sql או Oledb( ,כדי להפעיל את פקודת ה-SQLעבור איזה סוג . מול בסיס הנתונים 

  ?של שאילתות נשתמש בכל אחת מהן
  

ExecuteNonQuery :שאליתות שלא מחזירות ערכים ביצוע של )delete,update,insert(  
ExecuteScalar : כמו החזרת המשכורת (ביצוע של שאילתות שמחזירות ערך יחד

  )הממוצעת של כל העובדים בטבלת עובדים
ExecutReader :ביצוע שאילתות שמחזירות DataReader  שמאפשר קריאה של רשומות
  .במבנה של טבלה
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  )' נק30 (3שאלה 
  

 ?מהם השגיאות בקטעי הקוד הבאים) ' נק15(  .א
 

 
  

  :טעויות
  אפשר להגדיר שיטה אבסטרקטית רק במחלקה אבסטרקטית )1
 )יש להוריד את הסוגריים המסולסלים(אי אפשר לרשום מימוש לשיטה אבסטרקטית  )2
אפשר לתקן ). Method-מימוש ל (IThird צריכה לממש את כל השיטות של Thirdהמחלקה  )3

 . למחלקה אבסטרקטית ואז לממש את השיטה שםIThirdי שינוי " עשגיאה זו גם
  
 
יש לכלול הסבר לכל ?  של קטע הקוד הבאMain-מה יהיה הפלט של הרצת ה) ' נק15(  .ב

 .שלב  בתשובה
  

  

  :הפלט

 D : אותחל כטהאובייק -D והמצביע D ,אין שום סיבה להדפיס משהו אחר 

 D :  מחלקהD דורסת את המימוש של C) override( 

 B :  מחלקהC רק מסתירה את המימוש של B  והמצביע הוא מסוגB  

 B :  מחלקהB דורסת את המימוש של A)  שובoverride(  
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  )' נק30 (4שאלה  
 

  
פרט כל פריט  ?  DataBinding - המרכיבים את מודל הNET.מהם הרכיבים ב ) ' נק8(  .א

 .יש להשתמש  בתרשים מתאים. והסבר
  

   : מרכיבים עיקריים3יש 
1. DATASOURCE   - מקור הנתונים )COLLECTION ( שאליו רוצים לעשות

binding למשל DATATABLE  או DATASET 
2. BINDING OBJECT   - מנהל את ה DATABINDING  
3. - Control    ה" צרכן"הוא פקדDATABINDING  

  .תשובות אחרות שביטאו באופן אחר דברים אלו גם התקבלו
  

  
  
  

  
 ? ומה תפקידו BindingManagerמהו ) ' נק6(  .ב
  

BindingManager   - הוא למעשה המקשר בין ה DATASOURSE ל  CONTROL . 
כאשר אנו , למשל . DATASOURCE עם השתנות של הלסנכרן את התצוגהתפקידו 

 ליצור   BindingManager תפקיד ה, DATASOURCEבטבלא שהיא ה ה" מדפדפים"
 כל פעם TEXTBOXת שם הלקוח ב למשל להחליף א(תצוגה חדשה במימשק למשתמש 

 DATASOURSE הוא פר   BindingManager. ו'מחיקות וכ, ולנהל עדכונים)שעוברים לקוח
יש להסביר גם את  .   BindingManager יכולים להיות אותו  CONTROLSכלומר לכמה , 
  : הסוגים 2
1. Propoery Managaer – עבור Bindingשל מופע אחד  
2. Currency Managaer -  עבורBinding של Collection 

 
 

 
 , בטופס כלשהוDatabindingהמתאר , פ קטע הקוד הבא"ע) ' נק8(  .ג

 ?למה?   יש בטופס   BindingManagersמהכ
  

, )label1(תוית , )names (Stringמערך של , )textBox1(הטופס מכיל תיבת טקסט 
  ).imageList1.Images(מערך של תמונות , )pictureBox1(תיבת תמונה 

  
string[] names ={ "Fax", "Cd", "Camera", "Keys" }; 
 
private void SimplestBinding_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

Binding bnd = new Binding("Text", names, null); 
      textBox1.DataBindings.Add(bnd); 
             
      label1.DataBindings.Add("Text", names, null); 
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      pictureBox1.DataBindings.Add("Image", imageList1.Images, null); 
} 
 

לכל אחד מהם יש  . imageList1 ו COLLECTIONS : names 2 כי יש –יש שניים 
BindingManager    תלויים-שהם מנוהלים בנפרד והם בלתי.  

  
  
הקטע , מקום העבודה החדש שלךי מתכנת בכירה ב"קטע הקוד הבא נכתב ע) ' נק8(  .ד

 - שנמצאת בEmployeesמתאר שיטה למחיקה של רשומת עובד מתוך טבלת 
DataSet empDataSet  ,המשמש ל-DataBindingבטופס . 

  
 ?כיצד ניתן לתקן זאת? מה הבעיתיות בקטע קוד זה

  
private void buttonDelete_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
   BindingManagerBase bndMngr = this.BindingContext[empDataSet,  

"Employees"]; 
       
      empDataSet.Tables[0].Rows[bndMngr.Position].Delete();     
} 

  
מחיקה . פשוט יעבור להצביע על העובד הבא שלא מחוק   POSITION אחרי המחיקה ה

ב " הלוגי"שהוא המיקום  POSITION ותמחק לפי ה DATASETנוספת תיגש ל 
BindingManager    . י המיקום "יש למחוק עפ. העובד כבר נמחק ולכן לא יקרה כלום, אך

את התשובה המלאה ניתן לראות ).   שלוIDלמשל ( כלומר לפי מזהה של העובד -הפיזי  
 .DATABindingולהריץ במעבדה של ה
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  )' נק30 (5שאלה 
 

ח פקד שכולל פיתובראיון נתבקשתם לבצע מבחן מעשי . ת אקסלוסיביבחברההגעתם לראיון עבודה 
) גם הן אקסלוסיביות(המאפשר לעובדים להזמין ארוחות ממסעדות שונות , UclOrderFoodשנקרא 

  . שבאזור מקום העבודה
  :פקד מכיל  משתנים פרטייםה

  תיבת טקסט לקליטת שם העובד- TextBox textBoxEmployeeName 
 שמחזיק את שעת ההזמנה  משתנה -DateTime orderTime  
 משתנה שמחזיק את שם המסעדה  - string resturantName 
 משתנים נוספים שאינם רלוונטים לשאלה זו . 

  
ובסוף התהליך , מנות מתוך רשימה שנמצאת בבסיס הנתוניםהפקד מאפשר למשתמש לבחור 

 כפתור זה מפעיל ארוע .הזמנהכדי לבצע את ה ,buttonOrder המשתמש לוחץ על כפתור
MakeOrderבהפעלת האירוע הפקד שולח לשיטות הרשומות אליו אוביקט עם הנתונים ,  של הפקד

  )שעת ההזמנה ושם המסעדה, שם העובד: לצורך השאלה(הרלונטים להזמנה 
  
  

 כתבו .MakeOrderכתבו מחלקה להעברת הארגומנטים למטפל של האירוע ) ' נק6(  .א
  .לקהבנאי מתאים למח

  
public class OrderFoodEventArgs : EventArgs 
{ 
        public string employeeName; 
        public string resturantName; 
        public DateTime orderTime; 
  
        //consutructor 

  public OrderFoodEventArgs(string employeeName,  
string resturantName,  
DateTime orderTime) 

        { 
            this.employeeName = employeeName; 
            this.resturantName = resturantName; 
            this.orderTime = orderTime; 
        } 
} 
 

היכן כדאי למקם את קטע , ביצוע ההזמנה מתאים לאירוע של  delegateכתבו ) ' נק6(  .ב
  ?ד זהקו

  
  . של הקודnamespace-כדאי למקם קטע קוד זה בתוך ה

  
public delegate void MakeOrderEventHandler(OrderEventArgs e); 
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הקוד צריך להכיל את הגדרת המחלקה , כתבו את הקוד של הפקד שלכם) ' נק12(  .ג

 :ומימוש של הדברים הבאים
  הגדרת האירועMakeOrder. 
 Propertyשם המסעדהון של  לשליפה ועדכ. 
  מבצע אשר מטפלת בלחיצת הכפתור שבו המשתמש הבאה מימוש של השיטה

 .את ההזמנה
 
private void buttonOrder_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
   if (MakeOrder != null) 
   { 
      OrderFoodEventArgs ofe = new OrderFoodEventArgs(EmployeeName,  

textBoxResturant.Text, 
DateTime.Now); 

      MakeOrder(ofe); 
   } 
} 

  
ציינו  .בסוף המבחן המעשי ביקשו מכם להשתמש בפקד שלכם באחד הטפסים) ' נק6(  .ד

שיש לכתוב כדי להשתמש באירוע מהם שני הדברים ) אין צורך לכתוב קוד(במילים 
MakeOrderשל הפקד ?  

   
  .)=+בעזרת  ( לארוע של הפקדsubscriber-ם אותה כיש לכתוב שיטה שתטפל באירוע ורשו

 
 
 
 
 
 

  !!!בהצלחה
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 המחלקה להנדסת מערכות מידע
 372-12104 תכנות ויזואלי

 מרצה: אליהו חלסצ'י

 מתרגלים: לירון סממה, קובי שמרקוביץ

 תשע"ד סמסטר ב' מועד א'

 הקדמה:

לצפות ולערוך אירועים וכן לקבל התראות כאשר אירוע ברצוננו לממש יומן משותף בו המשתתפים רשאים 
 כך תיראה האפליקציה עבור המשתמש: קרב.

בחירה של תאריך בלוח השנה תציג בצד 
 של אירועים.) ListBox(ימין רשימה 

בחירה של אירוע ברשימה תציג את תוכנו 
 .)TextBox( בשדה הטקסט התחתון

לחיצה על הכפתור תערוך את האירוע 
 שנבחר.

במידה ולא נבחר אירוע מהרשימה, 
את התוכן של לחיצה על הכפתור תוסיף 

שדה הטקסט כאירוע חדש בתאריך 
 שנבחר בלוח השנה.

כל האירועים נשמרים בשרת. כל 
הלקוחות יכולים באמצעות האפליקציה 

 הזו לצפות ולערוך אירועים.

במבחן זה עליכם לממש חלקים שונים 
 .MVVM מאפליקציה זו ע"פ ארכיטקטורת

 בהצלחה.

 המודל –חלק א' 

 נתון הממשק הבא:

   interface ICalendarConnection 
    { 
        void connect(string ip, int port); 
        void updateEvent(DateTime dt, string name, string content); 
        string getEvent(DateTime dt); 
        Boolean readUpdates(); 
    } 

מתחברת לשרת בעל  connect. הפעולה כראוי שמימשה אותו CalendarConnectionוכן נתונה המחלקה 
בתאריך  contentעם התוכן  nameמעדכנת בשרת אירוע בשם  updateEvent. הפעולה portוה  ipהכתובת 

 dtתבצע שאילתה בשרת. בהינתן תאריך  getEvent. הפעולה DateTimeאובייקט מסוג  - dtהמיוצג ע"י 

 ________13.07.14תאריך הבחינה: ____

 _____אליהו חלסצ'י____ שם המרצה:  

 _______תכנות ויזואלי__ שם הקורס:  

 _________12104-372_ מספר הקורס:

 סמסטר:  ב'   מועד:  א'   2014שנה:  

 ____________שעתיים_ משך הבחינה:

 אין________________ חומר עזר:
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

תוחזר מחרוזת המכילה שרשור של כל האירועים בתאריך זה. השרשור מורכב משם האירוע ומתוכן האירוע 
 לדוגמא: ., מופרדים ע"י תו ירידת שורהברצף

Event Name: A 

Event Details:  A details… 

Event Name: B 

Event Details:  B details… 

עד אשר השרת מחזיר תשובה שקיים עדכון. אופן  המתנהמופעלת מתבצעת  readUpdatesולה הפעכאשר 
אז נשתמש  CalendarConnectionהוא אובייקט מסוג  iccהשימוש במתודה זו הוא בתוך לולאה. לדוגמא אם 

 במתודה זו כך:

ICalendarConnection icc = new CalendarConnection(); 
Boolean UpdatesAvailable; 
 
while (true) 
{ 
    // no updates yet... 
    UpdatesAvailable = icc.readUpdates(); // this waits for updates 
    // an update is now available 
} 
 

 נקודות) 5( סעיף א:

 ICalendarConnectionהמוגדרות ב נתבקשנו ליצור מודל עבור האפליקציה שלנו המאפשר בנוסף לפעולות 
ממשק בשם  כתבושרת. מהגם להעביר נוטיפיקציה לשאר השכבות באפליקציה שלנו שקיימים עדכונים 

ICalendarModel  .המאפשר זאת 

 רמז: ניתן להגדיר אותו בשורת קוד אחת בלבד.

 שובה:ת

 :ירש את שני הממשקיםיפשוט הממשק שלנו 

interface ICalendarModel : ICalendarConnection, INotifyPropertyChanged 

 נצטרך להגדיר את כל המתודות שלו מחדש. IcalendarConnectionאת  נירשאם לא 

 נקודות) 15( סעיף ב':

 .ICalendarModelהמממשת את  MyCalendarModelכתבו מחלקה בשם 

 ,מחלקה זו תפעיל לולאה כמו זו הנתונה לעיל readUpdatesמכיוון שבמימוש של הפעולה   �
שמפעילה פקודה שממתינה, אז כל האפליקציה שלנו תיתקע בהמתנה זו. לכן לולאה זו צריכה 

 לקרות בת'רד נפרד.
שבתוך הלולאה) על שאר  readUpdatesמהפעולה  true(חזר   בכל פעם שקיים עדכון מהשרת �

 שכבות באפליקציה שלנו לקבל עדכון.ה

הנתונים לעיל בתבונה עבור המימוש  CalendarConnectionוב  ICalenderConnectionהשתמשו ב  טיפ:
 מונחה עצמים. design. חישבו MyCalendarModelשל 
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 .dINotifyPropertyChange: היזכרו ב טיפ נוסף

 תשובה:

    class MyCalendarModel : ICalendarModel // ('1 נק) נממש את 
    { 
        ICalendarConnection _icc; // (2 נק') נעשה שימוש ב 
        // initiate in the CTOR 
        public MyCalendarModel(ICalendarConnection icc)  // בבונה נאתחל אותו  
        { 
            _icc = icc; 
        } 
 

 yChangedInotifyPropertכך שתתריע על שינויים בעזרת מימוש ה  updatesAvailableכעת ניצור תכונה בשם 
 נק') 2(

        bool _updatesAvailable; 
        public Boolean UpdatesAvailable 
        { 
            set 
            { 
                _updatesAvailable = value; 
                NotifyPropertyChanged("UpdatesAvailable"); // התראה על שינוי בתכונה 
            } 
            get 
            { 
                return _updatesAvailable; 
            } 
        } 

 נק') InotifyPropertyChanged: )3מימוש 
 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        public void NotifyPropertyChanged(string propName) 
        { 
            if (this.PropertyChanged != null) 
               this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 

 נק') CalendarConnection : )2מסוג  icc_כל פקודה בממשק תמומש באמצעות האובייקט 
 

        public void connect(string ip, int port) 
        { 
            _icc.connect(ip,port); 
        } 
 
        public void updateEvent(DateTime dt, string name, string content) 
        { 
           _icc.updateEvent(dt, name, content); 
        } 
 
        public string getEvent(DateTime dt) 
        { 
            return _icc.getEvent(dt); 
        } 
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תמומש ע"י לולאה כמו בדוגמא לעיל, אך מכיוון שהלולאה תיתקע בקריאה ל  readUpdatesורק הפעולה 
_icc.readUpdates :נק') 5( אז ניצור אותה בתוך ת'רד אחר 

 
        public Boolean readUpdates()         
        { 
            new Thread(delegate() 
            { 
                while (true) 
                { 
                    // no updates yet... 
                    // this waits for updates: 
                    UpdatesAvailable = _icc.readUpdates();  
                    // update is available 
                } 
            }).Start(); 
 
            return true; 
        } 
 

 ViewModelה  –חלק ב' 

 

מהו תפקידו ו ב. ?ע"פ הסרטוט לעיל ViewModelמהו תפקידו של ה  א. –נק' לסעיף)  15( + ב' א' פיםסעי
 ?אפליקציה שלנועבור ההספציפי 

 30נק' להסבר ספציפי לכל חץ, סך הכל  3נק' להסבר כללי לכל חץ +  3( יש לפרט עבור כל חץ בתרשים.
 נק')

 ViewModelחץ נוטיפיקציה מהמודל ל  .1
 למודל ViewModelחץ פקודות מה  .2
 Viewל  ViewModelחץ נוטיפיקציות מה  .3
 ViewModelל  Viewחץ פקודות מה  .4
 .Viewוה  ViewModelבין ה  data bindingחץ  .5
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 תשובה:

 ספציפי כללי 
 חזר) readUpdatesמתריע שקיים עדכון מהשרת ( מתריע שקיים שינוי במודל 1
 וכו' connect, getEventפקודות כמו הפעלת  פקודות להפעלת המודל ע"פ הממשק שלו 2
 מהשרת קיים עדכוןלמשתמש שוכך  Vל מתריע  השתנתה VMשתכונה ב  Vל מתריע  3
 לדוג' הצגת האירועים עבור תאריך מסוייםפקודות המגיעות ממשק המשתמש העברת  4
 Vב  listBoxל  VMלדוג' בין רשימת האירועים ב  Vלתצוגתם ב  VMשינוי הדדי בין תכונות ב  5
 

 :ViewModelמימוש חלקים מה  - סעיף ג'

  .INotifyPropertyChangedהמהווה סוג של  CalendarViewModelהגדירו את המחלקה נק')  7( .1
 באמצעותו היא:שבבונה שלה תקבל פרמטר מסוג המודל שלנו 

a.  תתחבר לשרת בכתובתIP" :127.0.0.1 5000" ובפורט 
b. (זו שמימשתם בת'רד נפרד) לת קריאת העדכונים מהשרתתפעיל את פעו 
c.  ל פעולה תרשוםevent הפעולה תדפיס ל עדכון מהשרת המופעל כאשר קיים .Console 

 ".!there is an updateאת המחרוזת "

 תשובה:

    class CalendarViewModel : INotifyPropertyChanged 
    { 
        public CalendarViewModel(ICalendarModel icm) 
        { 
            eventsNames = new ObservableCollection<string>(); // לסעיפים הבאים   
            eventsDetails = new ObservableCollection<string>(); // כנ"ל 
            _icm = icm; 
            _icm.PropertyChanged += _icm_PropertyChanged; // הרשמת פעולה 
            _icm.connect("127.0.0.1", 5000); // התחברות לשרת 
            _icm.readUpdates(); // לולאה בת'רד אחר לקריאת עדכונים מהשרת 
        } 
 
        void _icm_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e) 
        { 
            //... 
            Console.WriteLine("There is an Update!"); 
        } 

 נק')  3( .2

 את הפעולה הבאה: ViewModelהגדרנו ב 

        public void getEvents(DateTime dt){ 
            // _icm is a data member of type ICalendarModel 
            string events=_icm.getEvent(dt); 
            string[] split=events.Split('\n'); 
            eventsNames.Clear(); 
            eventsDetails.Clear(); 
            for(int i=0;i<split.Length;i++){ 
                if (i % 2 == 0) // 0,2,4,6,... 
                    eventsNames.Add(split[i]); 
                else            // 1,3,5,7,... 
                    eventsDetails.Add(split[i]); 
            } 
        } 

55

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

עבור התוכן  eventsDetailsעבור שמות אירועים ו  eventsNamesמטרת הפעולה היא לתחזק שתי רשימות: 
, נשלוף מהמודל את המחרוזת בה משורשרים כל האירועים, נפצל אותם dtשל האירועים. בהינתן תאריך 

מחרוזות לפי תו ירידת השורה, ננקה את הרשימות ונעבור על המערך. כל מחרוזת באינדקס זוגי  למערך
 זוגיים יתווספו לרשימת התוכן של האירועים.-היא שם של אירוע ולכן תתווסף לרשימת השמות, וכל האי

וס של הטיפלהיות ך . מה צריListBoxבין רשימת שמות האירועים ל  data bindingברצוננו לעשות 
eventsNames בפעולה זו יוצגו אוטומטית ב  ודי שהשינויים שקורים לכListBox?  רשמו את קוד ההצרה של
evensNames. 

 תשובה:

public ObservableCollection<string> eventsNames; 

לשני עצמים ב  ViewModel) ב Propertiesין שתי תכונות (ב data bindingנק') ברצוננו ליצור  10( .3
View  מתוך מטרה שלחיצה על אירוע בListBox  יעדכן אוטומטית את שדה הטקסט להכיל את

 לשם כך: פרטי האירוע שנבחר.
. stringמסוג  SelectedEventDetailsבשם  ViewModelדה הטקסט יהיה כרוך לתכונה ב ש �

 מחרוזת זו תצטרך להכיל את פרטי האירוע שנבחר.כשמחרוזת זו תשנה, כך גם שדה הטקסט. 
בשם  ViewModelכרוכה לתכונה ב  תהיה ListBoxב  Itemבחירת אינדקס של  �

SelectedEventIndex  מסוגint כל בחירה של .item  ברשימה תשנה את ערכו של
SelectedEventIndex. .זהו האינדקס של האירוע שנבחר מהרשימה 

(את  המבוקש. data bindingכך שישמשו אותנו עבור ה  ViewModelב ממשו את שתי התכונות הללו 
גרום גם לשינוי צריך ל SelectedEventIndexשינוי ל ה של המבחן). ג'עצמו נממש בחלק  bindingה 

המקום ברשימה בה  – eventDetails[SelectedEventIndex]להיות  SelectedEventDetailsערכה של 
 שמורים פרטי האירוע שנבחר.

השתנו. אחרת השינויים לא יוצגו  ViewModelשתכונות של ה  Viewאל תשכחו לשלוח נוטיפיקציה ל  טיפ:
 .Viewב 

 תזכורת ודוגמא לתכונה:

int _dataMember; 

public int DataProperty { // זו תכונה 

 set{ _dataMember=value; // maybe more things here...} 

 get{ return _dataMember;} 

} 
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 תשובה:

        string _selectedEventDetails; // 'תכונה ראשונה 3 נק 
        public string SelectedEventDetails 
        { 
            set 
            { 
                _selectedEventDetails = value; 
                NotifyPropertyChanged("SelectedEventDetails");// V  נוטיפיקציה ל 
            } 
            get 
            { 
                return _selectedEventDetails; 
            } 
        } 
 
        int _selectedEventIndex; // 'תכונה שנייה 7 נק 
        public int SelectedEventIndex 
        { 
            set 
            { 
                _selectedEventIndex = value; 
                NotifyPropertyChanged("SelectedEventIndex"); 
                int i = _selectedEventIndex ; 
                if(i>=0 && i<eventsDetails.Count) 
                    SelectedEventDetails = eventsDetails[i]; // פרטי האירוע ע"פ אינדקס 
            } 
            get 
            { 
                return _selectedEventIndex; 
            } 
 תזכורת לשליחת נוטיפיקציה // {        
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        public void NotifyPropertyChanged(string propName) 
        { 
            if (this.PropertyChanged != null) 
              this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
 

 

 Viewה  –חלק ג' 

 :עבור XAMLב שתי התכונות הרלוונטיות עבור  bindingבצעו את ה  נק') 6(  סעיף א'

 

<TextBox Text="{Binding SelectedEventDetails}"_____________ ('3 נק) 

 

 

<ListBox SelectedIndex="{Binding SelectedEventIndex}" ______________ ('3 נק) 
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 :נק') 14( סעיף ב'

 כדי שהאפליקציה שלנו תעבוד כמו שצריך: code behindהשלימו את החסר ב 

public partial class MainWindow : Window  
{ 
 
    ____CalendarViewModel ___ vm;   // the ViewModel    ('3 נק)  
    public MainWindow() 
    { 
        InitializeComponent(); 
 
        vm = new __CalendarViewModel(new MyCalendarModel( 
                                            new CalendarConnection() ));____('6 נק) 
 
 
        this.DataContext = _vm;_________________________ ('2 נק) 
 
  // lb is the ListBox 
 
        lb.ItemsSource =_____vm.eventNames;______________________ ('3 נק)  
    } 
 

 .ViewModelשימו לב לאופן בו מימשתם את המחלקות השונות בחלקים הקודים במודל וב  טיפ:

 

 נק') 10סעיף ג' (

נרצה לגרום לכך שרשימת האירועים תתעדכן. ממשו  Viewכאשר לוחצים על תאריך כלשהו בלוח השנה ב 
 :code behindזאת באמצעות פעולה ב 

 :XAMLק') החיבור ב נ 1(

<Calendar SelectedDatesChanged="Calendar_SelectedDatesChanged" /> 

 :code behindנק') ל  4(

private void _Calendar_SelectedDatesChanged_(__object_ sender, 
__SelectionChangedEventArgs__ e) 
{ 
 
    ____vm.getEvents_((DateTime) Calendar.SelectedDate); 
} 
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תארו כיצד תהליך זה פועל. מדוע לחיצה על תאריך תוביל לכך שבסופו של דבר הרשימה תתעדכן?  נק') 5(
 היו מעורבים? data bindingsמעורב? אילו  ViewModelכיצד ה 

 תשובה:

 SelectedDatesChangedשל   eventברגע שהמשתמש לחץ על תאריך בלוח השנה הגרפי אז ה �
 הופעל

 הזה eventכפעולה עבור ה  Calendar_SelectedDatesChangesאנו רשמנו את המתודה  �
מסוג ונתנה לו כפרמטר אובייקט  ViewModelשל ה  getEventsזו בתורה הפעילה את המתודה  �

DateTime  עבור התאריך שהמשתמש בחר השמור בClaendar.SelectedDate 
ת ) אICalendarModel(מסוג  icm_ה קט יבקשה מאובי ViewModelב   getEventsהפעולה  �

תקבל כפרמטר. לאחר מכן, היא פצלה מחרוזת זו לשתי מחרוזת האירועים עבור התאריך שה
 eventsDetailsו   eventsNamesרשימות: 

ומכיוון ש , observable collectionומכיוון שהיא התעדכנה,  eventsNamesמכיוון ש  �
vm.eventNames;lb.ItemsSource = ב  רשימת האירועים הוצגה אזlb –  הlistBox. 

 הצלחה!ב
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 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 372-12104 תכנות ויזואלי
 מרצה: אליהו חלסצ'י

 מתרגלים: לירון סממה, קובי שמרקוביץ

 'בתשע"ד סמסטר ב' מועד 

 הקדמה:

שלט רחוק לסימולטור טיסה. האפליקציה שלנו ברצוננו לממש 
תציג ג'ויסטיק גרפי ותתקשר עם סימולטור הטיסה באמצעות 

telnet client נתוני הטיסה (גובה , מהירות, כיוון) יוצגו .
 באפליקציה ותנועת הג'ויסטיק תניע את המטוס בסימולטור.

ור. הג'ויסטיק מורכב מעיגול שחור אותו נגרור על פני העיגול האפ
תשפיע על עלרוד המטוס ע"י הזזת מייצבי  Yתנועה בציר ה 

תשפיע על גלגול המטוס  X). תנועה בציר ה Elevatorהגובה (
האופקי משפיע על  Slider). ה Aileronע"י הזזת הכנפונים (

האנכי משפיע על  Slider). ה Rudderמייצב הכיוון של המטוס (
 ).Throttleמצערת המנוע (

שתציג את גובה, מהירות,  Labelמתחת לציור הג'ויסטיק קיימת 
 וכיוון הטיסה.

 disconnectיתחבר לסימולטור, וכפתור ה  connectכפתור ה 
 יתנתק ממנו.

במבחן זה עליכם לממש חלקים שונים מאפליקציה זו ע"פ 
רצוי לקרוא את כל המבחן לפני  .MVVMארכיטקטורת 

 הצלחה.בשמתחילים לענות על השאלות. 

 המודל –חלק א' 

 :שמימשה אותו MyTelnetClientוכן המחלקה  Telnet clientעבור  הממשק הבא ןנתו

    interface ITelnetClient 
    { 
        void connect(string ip, int port); 
        void write(string command); 
        string read();  // blocking call 
        void disconnect(); 
    } 
 
    class MyTelnetClient : ITelnetClient {... 
 

 ________1493.02.תאריך הבחינה: ____

 _____אליהו חלסצ'י____ שם המרצה:  

 _______תכנות ויזואלי__ שם הקורס:  

 _________12104-372_ מספר הקורס:

 'בסמסטר:  ב'   מועד:     2014שנה:  

 ____________שעתיים_ משך הבחינה:

 אין________________ חומר עזר:
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

מתחברת לסימולטור הטיסה  connect. לכן, המתודה Telnet Serverסימולטור הטיסה שלנו פותח 
 קוראת מידע מהסימולטור Readשולחת את המחרוזת לסימולטור.  write. המתודה portוה  ipבאמצעות ה 

שכן כל עוד אין נתונים להחזיר לא  קריאה חוסמתנשים לב שזו  את נתוני הטיסה המשתנים כמחרוזת. –
 מנתקת את החיבור לסימולטור.  disconnectנוכל להמשיך לפעולה הבאה. הפעולה 

 
 סימולטור הטיסה מצפה למחרוזות הבאות כדי להזיז את המטוס:

“set controls[0]/flight[0]/aileron <val>”                              הזזת הכנפונים כדי לגלגל את המטוס 
“set controls[0]/flight[0]/elevator <val>”    הזזת מייצבי הגובה כדי להעלות או להוריד את המטוס 
“set controls[0]/flight[0]/rudder <val>”                          הזזת מייצב הכיוון כדי לכוון את אף המטוס 
“set controls[0]/engines[0]/engine[0]/throttle <val>”         הזזת המצערת כדי להאיץ או להאט  

 
 עבור הפקודה האחרונה. 1ל  0עבור שלוש הפקודות הראשונות ובין  1) ל -1הוא ערך בין ( <val>כאשר 

 

 נקודות) 20( :מימוש המודל

 FlightGearModelולכן עלינו ליצור מודל עבורו. ממשו מחלקה בשם  FlightGearהסימולטור שלנו נקרא 
 שתאפשר לנו תקשורת עם הסימולטור תוך התחשבות בנושאים הבאים:

 נק') 7( ) הפקודות שעל הסימולטור לממש הן:1

        void connect(string ip, int port); 
        void disconnect(); 
        void setAileron(double val); 
        void setElevator(double val); 
        void setRudder(double val); 
        void setThrottle(double val); 
        void startReadingFlightData(); 
        string getFlightData(); 

 

אה מהסימולטור בלולאה אין סופית. צריכה להפעיל את פעולת הקרי startReadingFlightDataהפקודה ) 2
מכיוון שפעולת הקריאה מהסימולטור היא קריאה חוסמת אז לולאה זו צריכה לפעול בתוך ת'רד נפרד. את 

 נק') 5( פעמים בשנייה. 4 -המידע יש לדגום בקצב של כ

נה זו . נקרא לתכוFlightGearModel) של property) המידע של נתוני הטיסה צריך להישמר כתכונה (3
 נק') 5( כשתכונה זו משתנה. view model. המודל שלנו צריך להתריע ל stringמסוג   FlightDataבשם 

, אז ייתכנו גם מודלים נוספים פרט ל FlightGear) מכיוון שייתכנו סימולטורים נוספים פרט ל 4
FlightGearModelנק') 3עיה. (. דאגו לכך שיהיה ניתן בעתיד להחליף מודלים באפליקציה ללא ב 

 בתבונה.ובתכנות מונחה עצמים  MyTelnetClientו  ITelnetClient השתמשו ב טיפ:

 .dINotifyPropertyChange: היזכרו ב טיפ נוסף

 תשובה:

. מכיוון שעשויים להחליף מספר מודלים אז צריך שלמודל יהיה ממשק. ואם שאר השכבות 4נתחיל דווקא מ 
 .INotifyPropertyChangedמכירות רק את הממשק אז הממשק של המודל צריך להיות סוג של 

    interface IFlightSimulatorModel :  INotifyPropertyChanged { 
        void connect(string ip, int port); 
        void disconnect(); 
        void setAileron(double val); 
        void setElevator(double val); 
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        void setRudder(double val); 
        void setThrottle(double val); 
        void startReadingFlightData(); 
        string getFlightData(); 
    } 

 כעת המחלקה שלנו יכולה לממש את הממשק הזה ע"פ הדרישות בשאלה:

    class FlightGearModel : IFlightSimulatorModel { 
        ITelnetClient tc; 
        private String flightData; 
        public String FlightData 
        { 
            set 
            { 
                flightData = value; 
                NotifyPropertyChanged("FlightData"); 
            } 
            get { return flightData; } 
        } 
 
        public FlightGearModel(ITelnetClient tc) { 
            this.tc = tc; 
        } 
        public void connect(string ip,int port) { 
            tc.connect(ip, port); 
        } 
        public void disconnect() { 
            tc.disconnect(); 
        } 
        public void setAileron(double val) { 
            tc.write("set controls[0]/flight[0]/aileron " + val); 
        } 
        public void setElevator(double val) { 
            tc.write("set controls[0]/flight[0]/elevator " + val); 
        } 
        public void setRudder(double val) { 
            tc.write("set controls[0]/flight[0]/rudder " + val); 
        } 
        public void setThrottle(double val) { 
            tc.write("set controls[0]/engines[0]/engine[0]/throttle " + val); 
        } 
 
        public void startReadingFlightData() 
        { 
            new Thread(delegate() 
            { 
                while (true) 
                { 
                    FlightData = tc.read(); 
                    Thread.Sleep(250); 
                } 
            }).Start(); 
        } 
 
        public string getFlightData() { return FlightData; } 
 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        public void NotifyPropertyChanged(string propName) 
        { 
            if (this.PropertyChanged != null) 
                this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName)); 

 FlightGearModelשימו לב ש 
 TelnetClientאינו (סוג של) 

 אלא משתמש בו (ע"י הכלה).
 נק'. 3טעות זו שווה 
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        } 
    } 

 

 נק') ViewModel )40ה  –חלק ב' 

 הבנת הסכימה הכללית של האפליקציה שלנו

 שמימש את הפעולות הבאות: view modelנתון לנו 

public void connectToSimulator(string ip, int port); 

public void setAileron(double val); 

public void setElevator(double val); 

public void disConnectFromSimulator(); 

 double Rudder, double Throttle, string FlightData) הבאות: propertiesוכן חשף את התכונות (

 נק') 20סעיף א' (

לחצים בתרשים  view modelעליכם להתאים את הסעיפים הבאים המתארים את פעולות ותכונות המודל וה 
 )נק' 2(כל סעיף שווה  האפליקציה שלנו. רשמו את מספר הסעיף ליד החץ שמתאים לו.

1. FlightData Property Changed  של הM 
2. connect, disconnect 
3. getFlightData 
4. startReadingFlightData 
5. setAileron, setElevator  שחשףFlightGearModel 
6. setAileron, setElevator  שחשף הView Model 
7. setRudder, setThrottle 
8. FlightData Property Changed  של הVM 
9. Rudder, Throttle Properties Changed 

10. connectToSimulator, disconnectFromSimulator 
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 תשובה:

 

באמצעות  Vהם מקשורים ל במקרה שלנו שתכונתם השתנתה אך  Vאכן מודיעים ל  8,9נשים לב שסעיפים 
data binding –  למשל, הזזה של הSlider  האופקי תשנה את תכונת הRudder  בVM  (ולהיפך), שינוי של

VM_FlightData  יוצג אוטומטית בlabel  בview. 

 :ViewModelה מימוש חלקים  - 'סעיף ב

 אשר מקיימת את התכונות הבאות: FlightSimulatorViewModelקה בשם ממשו מחל

מהמודל בכל  בהינתן מודל כפרמטר לבונה שלה, היא תרשום פעולה המחלצת את נתוני הטיסה .1
 נק') 4( פעם שנתונים אלו משתנים.

 נק') view. )3ובכל פעם שנתוני טיסה אלו משתנים תישלח התראה ל  .2
יוכל להציג  viewכדי שה  VMשל ה  FlightDataלתכונה  data bindingלבצע  viewיש לאפשר ל  .3

 נק') 1חילץ אותם מהמודל. ( VMאת נתוני הטיסה בכל פעם שה 
חברות לסימולטור ולהפעלה של קריאת הנתונים תגרום להת connectToSimulatorהפעולה  .4

הסימולטור ורצה בת'רד נפרד). לולאה שקוראת את נתוני הטיסה מ(אותה  הרציפה מהסימולטור
 נק') 2(

 )1של המודל. (נק'  setAileronתפעיל את הפעולה  setAileronהפעולה  .5
האופקי  Sliderמה  data bindingכדי שנוכל לעשות עבורה  double Rudderתחשפו את התכונה  .6

 נק') view. )3של ה 

 תשובה:

    class FlightSimulatorViewModel : INotifyPropertyChanged { 
        IFlightSimulatorModel model; 
        string flightData; 
        public String FlightData 
        { 
            set 
            { 
                flightData = value; 
                NotifyPropertyChanged("FlightData"); 
            } 
            get { return flightData; } 
        } 
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        private double rudder; 
        public double Rudder 
        { 
            set 
            { 
                rudder = value; 
                model.setRudder(rudder); // על זה עיקר השאלה בתכונה = 3 נקודות 
                NotifyPropertyChanged("Rudder"); 
            } 
            get { return rudder; } 
        } 
 
        public FlightSimulatorViewModel(IFlightSimulatorModel model) { 
            this.model = model; 
            model.PropertyChanged+=delegate(object sender, PropertyChangedEventArgs e){ 
                FlightData = model.getFlightData(); 
            }; 
        } 
 
        public void connectToSimulator(string ip, int port){ 
            model.connect(ip, port); 
            model.startReadingFlightData(); 
        } 
 
        public void setAileron(double val) { model.setAileron(val); } 
 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        public void NotifyPropertyChanged(string propName) 
        { 
            if (this.PropertyChanged != null) 
                this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
} 
 

 נק') 6זרימת מידע ( – סעיף ג'

ד את כל התהליך מהחיבור לסימולטור ועמפעיל את המודל ומאפשר  VMי בצורה מפורטת כיצד ה \תאר
 בכל פעם שנתונים אלו משתנים. Vהצגת נתוני הטיסה ב ל

 תשובה:

 VMשל ה  connectTosimulatorאת המתודה  המפעיל connectלחיצה על כפתור ה  �
 מתודה זו תבקש מהמודל להתחבר לסימולטור ולהתחיל את קריאת נתוני הטיסה �
 MyTelnetClientהמודל מימש את ההתחברות לסימולטור באמצעות אובייקט ה  �
פעמים בשנייה. בכל פעם נתונים אלו  4בתר'ד נפרד, המודל קורא בלולאה את נתוני הטיסה  �

 של המודל. FlightDataנשמרים בתכונה 
זה מפעיל את הפעולה   Eventשל שינוי התכונה.  eventבכל פעם שתכונה זו משתנה מופעל ה  �

 .VMשרשמנו בבונה של ה 
 , שבאופן דומה שולחת התראה עם כל שינוי.VMשל ה  FlightDataנה פעולה זו מעדכנת את התכו �
 כדי שהנתונים יוצגו עם כל שינוי. labelלתכונה זו עבור ה  data bindingיצטרך לבצע  viewה  �
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 נק') View )40ה  –חלק ג' 

 Sliderע"י ה  Rudder, ותזוזת ה Labelעבור הצגת נתוני הטיסה ב  bindingבצעו את ה  נק') 9(  סעיף א'

 

<Label Content="{Binding FlightData}"_____________ ('3 נק) 

 

 

<Slider Maximum="1" Minimum="-1" TickFrequency="0.1" Value="{Binding 
Rudder}"_______ ('6 נק) 

 

 :נק') 17( סעיף ב'

, וכן שלחיצה על הכפתור כדי שהאפליקציה שלנו תעבוד כמו שצריך code behindהשלימו את החסר ב 
 :port: 5000וב  ip:127.0.0.1תוביל לחיבור לסימולטור הנמצא ב 

    public partial class MainWindow : Window 
    { 
 
        FlightSimulatorViewModel vm; '3 נק  
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            vm = new FlightSimulatorViewModel( 
                      new FlightGearModel(new MyTelnetClient()));  '6 נק 
            this.DataContext = vm;  '2 נק 
        } 
 
        // the connect button 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) '4 נק 
        { 
            vm.connectToSimulator("127.0.0.1", 5000);  '2 נק  
        } 
 

 .ViewModelשימו לב לאופן בו מימשתם את המחלקות השונות בחלקים הקודים במודל וב  טיפ:
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 תזוזת הג'ויסטיק נק') 6סעיף ג' (

הבא המאזין לתזוזת העכבר על פני האליפסה האפורה. שימו לב שהוא מקבל  code behindהשלימו את ה 
 .1) ל -1ערכים בין ( VMואילו אנו צריכים להעביר ל  150ל  0ערכים בין 

קשר לכך שכל נקודות (ללא  2נכונה שווה נקודות, והמרה  2שווה  Ellipseנקודות, ה  2שווה  eבפתרון ה 
 תשובה צריכה להיכתב פעמיים)

        private void Ellipse_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            if (e.LeftButton == MouseButtonState.Pressed) 
            {  
                double x = e.GetPosition(sender as Ellipse).X; // 0..150 
                double y = e.GetPosition(sender as Ellipse).Y; // 0..150 
                // move black ellipse... 
 
                vm.setAileron(-1+x/75); // -1 ... 1 
                vm.setElevator(-1+y/75); // -1 ... 1 
            } 
        } 
 

לכך  וובילי slidersותזוזת ה  תזוזת העכבר על פני האליפסהנק') תארו כיצד תהליך זה פועל. מדוע  8(
 היו מעורבים? data bindingsמעורב? אילו  ViewModel? כיצד ה המטוס יזוזשבסופו של דבר 

 תשובה:

ודות בכל פעם שהעבר זז על פני האליפסה מופעלת המתודה לעיל, זו בתורה מפעילה את המת �
 עם הערכים המנורמלים. VMאצל ה  setElevatorו  setAileronשל 

 מפעיל את המתודות של המודל באותם השמות ובהתאמה. VMה  �
כדי להעביר את המחרוזת  telnet clientהמודל מתרגם את ההפעלה למחרוזת ומשתמש ב  �

 שמצפה לה הסימולטור כדי להזיז את המטוס.
תתעדכן בהתאם בזכות  VMשל ה  Rudderזז, למשל האופקי, אז התכונה  Slidersכאשר אחד ה  �

 של המודל. setRudderמתעדכן הוא מפעיל את המתודה  Rudder. בכל פעם שה data bindingה 
 כדי לשלוח את המחרוזת המתאימה לסימולטור.  telnet clientמתודה זו במודל תשתמש ב  �

 בהצלחה!
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 המחלקה להנדסת מערכות מידע
 372-12104 תכנות ויזואלי

 מרצה: אליהו חלסצ'י

 מתרגלים: לירון סממה, קובי שמרקוביץ

 'גתשע"ד סמסטר ב' מועד 

 הקדמה:

ומצלמת אינטרנט לראשו. זרוע  Kinectזהו רובוט מעבדה. יש לו 
כדי לאחוז דרגות חופש: אזימוט ושני מפרקי הגבהה.  3רובוטית בעלת 

). שלושה חיישני מרחק (סונרים) ממוקמים gripperתפסן ( יש לו
שני הגלגלים הקדמיים  , חיישן שמאלי, אמצעי וימני.מתחת לזרוע

 מאפשרים לו לנוע.

ברצונ
נו 

לממש 
אפליק
ציית 
שליט

ה 
 וט שתיראה כך:ברוב

 

 

 

 

בפינה השמאלית העליונה נראה את מה 
שהרובוט רואה באמצעות מצלמת 
האינטרנט. מצד ימין למעלה, שלושה 

progress bars  יתנו לנו חיווי של המרחק
יאפשרו לנו לשלוט בתנועת הזרוע.  Sliders(חיישן שמאלי, אמצעי, וימני). ה אותו חשים חיישני המרחק 

וה שטח עליו ניתן לגרור את סמן העכבר. תנועת הגרירה תזיז את הרובוט (באופן המלבן האפור מהו
במבחן זה עליכם דומה לכך שהחלקה של אצבע על משטח העכבר במחשב נייד מזיזה את סמן העכבר). 

רצוי לקרוא את כל המבחן לפני  .MVVMלממש חלקים שונים מאפליקציה זו ע"פ ארכיטקטורת 
 בהצלחה. .תשובות יש למלא רק בגוף השאלון אלות.שמתחילים לענות על הש

 המודל –חלק א' 

 :שמימשה אותו MyTelnetClientוכן המחלקה  Telnet clientעבור (ממועד ב')  הבא הממשק  ןנתו

    interface ITelnetClient 
{

        void connect(string ip, int port); 

 ________30.10.14תאריך הבחינה: ____

 _____אליהו חלסצ'י____ שם המרצה: 

 _______תכנות ויזואלי__ שם הקורס: 

 _________12104-372_ מספר הקורס:

 סמסטר:  ב'   מועד:  ג'   2014שנה:  

____________שעתיים_ משך הבחינה:

 אין________________ חומר עזר:
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Text Box
פתרון מרצה



 

        void write(string command); 
        string read();  // blocking call 
        void disconnect(); 
    } 
 
    class MyTelnetClient : ITelnetClient {... 
 

לכן,  ומצפה לקבל מחרוזות מלקוח טלנט. Telnet Serverפותח ש על הרובוט נמצא מחשב שליטה
מחרוזת שולחת  write. המתודה portוה  ipבאמצעות ה מחשב זה  מתחברת ל connectהמתודה 

. מתודה זו תשמש Readאם המחרוזת שנשלחה מחזירה פלט, ניתן לקרוא אותו ע"י . מחשב השליטהל
קריאה נשים לב שזו  כמחרוזת. -תמונת המצלמה או המרחקים של חיישני המרחק לקרוא את אותנו 
לא זה ו אל לקוח הטלנט מהרובוט למחשב השליטה הן לא שודרולא נקלטו נתונים השכן כל עוד  חוסמת

 .מנתקת את החיבור למחשב זה  disconnectוכל להמשיך לפעולה הבאה. הפעולה י
 

 המחרוזות אליהן מצפה מחשב השליטה:
 "35.2תפלוט מחרוזת המהווה את המרחק שהסונר השמאלי חש, לדוגמא "  ”get sonar 1“המחרוזת 
 "80.3תפלוט מחרוזת המהווה את המרחק שהסונר האמצעי חש, לדוגמא "  ”get sonar 2“המחרוזת 
 "00.0תפלוט מחרוזת המהווה את המרחק שהסונר הימני חש, לדוגמא "  ”get sonar 3“המחרוזת 
 תפלוט מחרוזת ארוכה המהווה את תמונת המצלמה של הרובוט. ”get Camera“המחרוזת 
 "12זו זווית התנועה לדוג' " A" ו 1.2זו המהירות לדוג' " Sרובוט כש תניע את ה ”move S, A“המחרוזת 
הם ערכי  E1,E2זה ערך האזימוט,  Aתניע את זרוע הרובוט כש  ”move Arm A,E1,E2,G“המחרוזת 

 אזימוטלתזיז את הזרוע  ”move Arm 0,3,0,1“הוא ערך התפסן. לדוגמא הפקודה  Gמפרקי ההגבהה, ו 
 .=פתח)0=סגור, 1, והתפסן ייסגר (0 מעלות, את המפרק השני ל 3 לאשון , תזיז את המפרק הר0
 

 )נקודות 20נק' על טעויות אפשריות, סך הכל  6+   נקודות 14( :מימוש המודל

 תוך התחשבות בנושאים הבאים: רובוטשתאפשר לנו תקשורת עם ה RobotModelממשו מחלקה בשם 

 נק') 4( לממש הן: ) הפקודות שעל המודל שלנו1

void connect(string ip, int port); 
void disconnect(); 
void getSonar1(); 
// void getSonar2(); את הפקודות המוסתרות אין צורך לממש 
// void getSonar3(); 
// MyImage getCamera(); 
void move(double speed, int angle); 
void moveArm(int az, int e1, int e2, bool grip); 

 

השמאלי דגימות מהחיישן  100צריך לבקש  getSonar1מכיוון שהסונר הוא חיישן רועש, המימוש של ) 2
 5(. נרצה לדאוג שהאפליקציה לא תיתקע בהפעלת פקודה זו. כמו כן, שלהן את הערך הממוצע חשבול

 נק')

. נקרא לתכונה RobotModel) של propertyצריך להישמר כתכונה (השמאלי  חיישן הסונר) המידע של 3
 נק') 5( כשתכונה זו משתנה. view model. המודל שלנו צריך להתריע ל doubleמסוג  LeftSonarזו בשם 

 בתבונה.ובתכנות מונחה עצמים  MyTelnetClientו  ITelnetClient השתמשו ב טיפ:

 Parse(“5.3”)Double.יכולה להתבצע לדוגמא ע"י   doubleמרה ממחרוזת ל: הטיפ נוסף
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 :תשובה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ולא יורשת  ItelnetClientמכילה אובייקט מהסוג כל  RobotModelנשים לב שהמחלקה 
נק' ירדו למי שהשתמש  3אותו כי היא לא סוג של לקוח טלנט, אלא משתמשת בו. 

 בירושה.

 .InotifyPropertyChangedהמחלקה תממש כמובן את 

 .LeftSonarתהיה ה  ViewModelהתכונה שתתריע על שינוי ל 

הדגימות בכל פעם שהפעילו את  100תקבל את ההשמה של ממוצע  LeftSonarה 
getSonar1. 

איטרציות  100תיצור ת'רד חדש, ובתוכו לולאה המבצעת  getSonar1בעת הפעלתה, 
. המרתה ל 3. קריאת המחרוזת שחוזרת. get sonar 1” .2“. כתיבה לשרת הטלנט 1של: 

double  דכון חישוב הממוצע. בתום הלולאה תכונת ה ועLeftSonar  תקבל את הערך
 אודות השינוי). VMהממוצע (וכמובן תתריע ל 

 100נשים לב שהת'רד מכיל את הלולאה ולא להיפך, הרי לא נרצה שהלולאה תיצור 
 נקודות. 3ת'רדים... טעות זו מורידה 
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 נק') ViewModel )40ה  –חלק ב' 

 הבנת הסכימה הכללית של האפליקציה שלנו

 נק') 18סעיף א' (

סעיפים הבאים על החצים המתאמים נק') וציינו את המספרים של ה MVVM )8רטטו את מבנה ה ש
 .(כל סעיף נקודה אחת) רטוט שיצרתםבש

1. moveArm 
 השתנתה LeftSonarתכונת ה  .2
 Slidersתזוזת אחד ה  .3
4. move 
5. getSonar1, getSonar2, getSonar3 
 progress barsעדכון ה  .6
7. getCamera 
 (במודל) השתנתה CameraViewתכונת ה  .8
 (מי אומר זאת למי?) המשתמש מבקש להזיז את הרובוט .9

10. Connect, disconnect 

 

 שרטוט:

 

 

 

 

 

 

Data binding: 3,6 

Command 9 

Notifications: 2,8 

Commands: 1,4,5,7,10 
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 :ViewModelה מימוש חלקים  - 'סעיף ב

 אשר מקיימת את התכונות הבאות: RobotViewModelממשו מחלקה בשם 

העליון ב  progress barכדי שה  doubleמסוג  VMLeftSonarמחלקה זו תחשוף תכונה בשם  .1
view .(בהמשך) נק') 2( יוכל להתעדכן על פיה 

 ,132.0.0.10(ב  הבונה יקבל מודל כפרמטר ובאמצעותו יתחבר למחשב השליטה של הרובוט .2
 נק') 8( פעמים בשנייה. 10, ויריץ לולאה אינסופית שדוגמת את שלושת הסונרים כ )5000

בערכה של תכונת ה   VMLeftSonarכמו כן, על הבונה לרשום פעולה שתעדכן את תכונת ה  .3
LeftSonar   של המודל, בכל פעם שLeftSonar .נק') 5( השתנתה 

ישלוט   viewהעליון ב  Slider. בהמשך ה intמסוג  ArmAzimuthמחלקה זו תחשוף תכונה בשם  .4
 5( ע הרובוט צריכה להשתנות באותה המידה.ועל ערכה של תכונה זו. כשתכונה זו משתנה זר

 נק')
 נק') void moveRobot(double speed, int angle) )2 ממשו מתודה בשם .5

 תשובה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VM, התכונות שנחשפות ב INotifyPropertyChangedשלנו צריך להיות גם הוא מסוג  VMה 
 אודות השתנותם Viewצריכות הרי להודיע ל 

נפרד עליו  של אובייקט המודל שלו. כעת, בת'רד connectהבונה יפעיל תחילה את פקודת ה 
ליצור את הלולאה האינסופית. מכיוון שהיא אין סופית ולמרות זאת נרצה שהבונה יסיים את 

בניית האובייקט... אז אין מנוס מלהפעיל אותה בת'רד נפרד. בתוך הלולאה נפעיל במודל את 
 .100=1000/10ואז נקרא לתנומת הת'רד עם ערך של  getSonar1..3המתודות 

 נק'. 4ת'רדים בתוך הלולאה ירדו למי שיצר אינסוף 

במודל ישתנו. כזכור, תכונה זו מתריעה  LeftSonarפעולות אלו יגרמו לכך שתכונות כמו ה 
של המודל. עליכם  property changedשל ה  eventעל שינוי. לכן, הבונה שלנו יבצע רישום ל 

ת ההשמה להקפיד תמיד על הפרמטרים של הפונקציה הנרשמת. פונקציה זו תבצע א
VMLeftSonar=model.LeftSonar כך ה .view   יוכל לעדכן בהמשך את הprogress bar  עם

 .LeftSonarכל שינוי של ה 

של  moveArmיש להקפיד להפעיל את המתודה  ArmAzimuthשל תכונת ה   setterב 
יע , אך המידע לא יגVMתשנה את התכונה הזו ב  Sliderנק'). אחרת התזוזה ב  5המודל (
 למודל. 

אלא צריך לזכור מה  0לא יכולים להיות סתם  moveArmנשים לב שהפרמטרים האחרים של 
היה ערכם הקודם. ערכים אלו צריכים בפועל להישמר כתכונות. הסבר מילולי לכך גם יתקבל 

 נק' ירדו על אתחול לא נכון שלהם) 2כתשובה מספקת. (

 של המודל עם אותם הפרמטרים. moveפשוט תפעיל את הפקודה  moveRobotהפקודה 
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 נק') View )40ה  –חלק ג' 

כל הזמן יראה המרחק שהחיישן השמאלי של  progress barהשלימו את הקוד כך שה  נק') 9(  סעיף א'
 -60להזיז את האזימוט של זרוע הרובוט. הזרוע יכולה לנוע בין אזימוט  Sliderכמו כן, על ה   הרובוט חש.

 הוא אמצע הרובוט) 0. (אזימוט 60לאזימוט 

 

<ProgressBar Value="{Binding VMLeftSonar}"________________________________ ('3 נק) 

 

 

<Slider Maximum="60" Minimum="-60" TickFrequency="1" Value="{Binding ArmAzimuth}" 
( נק' 6 ) 
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 :נק') 11( סעיף ב'

 כדי שהאפליקציה שלנו תעבוד כמו שצריך code behindהשלימו את החסר ב 

    public partial class MainWindow : Window 
    { 
 
                RobotViewModel                              vm; '3 נק  
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
 
            vm =__new RobotViewModel(new RobotModel(new MyTelnetClient()));__ '6 נק 
 
 
 
            __DataContext_________________ = vm;  '2 נק 
        } 
 
 

 .ViewModelשימו לב לאופן בו מימשתם את המחלקות השונות בחלקים הקודים במודל וב  טיפ:

 תזוזת הרובוט נק') 20סעיף ג' (

כדי שהגרירה של העכבר על המלבן האפור תתנהג כמו שרצינו עלינו תחילה לדעת היכן היתה הלחיצה 
ן שתי הנקודות משפיע על תזוזת . הקו הדמיוני שנוצר בי)x1,y1( ) ולאן זז העכבר מאזx,yהראשונה (

הרובוט. ככל שהקו ארוך יותר כך הרובוט ינוע מהר יותר. הזווית שיוצר 
 הקו יקבע את הזווית שהרובוט ינוע בה.

 מעלות 45לדוגמא, בכיוון הגרירה הזה הרובוט ינוע די  מהר בזווית של כ 

במבחן זה עליכם לממש רק את המהירות, את הזווית תוכלו להשאיר  
0. 

מטר לשנייה. הקו הדמיוני הכי ארוך שניתן לצייר  10המהירות המקסימלית שהרובוט יכול לנוע בה היא 
 פיקסלים. 100ע"י גרירת העכבר על המלבן האפור היא אלכסון המלבן = 

הבא כך שגרירת העכבר על המלבן האפור תגרום לתנועת הרובוט במהירות  code behindהשלימו את ה 
 הנכונה.

        // data members 
        double x, y, x1, y1; 
        bool mousePressed; 
        private void Rectangle_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
        { 
            x = e.GetPosition(sender as Rectangle).X; 
            y = e.GetPosition(sender as Rectangle).Y; 
            mousePressed = true; 
        } 
 
        private void Rectangle_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
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        { 
            mousePressed = false; 
        } 
 
        private void Rectangle_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            if (mousePressed) 
            { 
                x1 = e.GetPosition(sender as Rectangle).X; 
                y1 = e.GetPosition(sender as Rectangle).Y; 
                // imaginary line created by the mouse drag 
                // Math.Sqrt returns the squared root 
                double lineLength=Math.Sqrt((x1-x)*(x1-x) + (y1-y)*(y1-y)); 
                // normalized speed to match the robot abilities 
                double speed = 10 * lineLength  / 100;  
                vm.moveRobot(speed, 0); 
            } 
        } 
; 

 תזכורת ודוגמא לתכונה:

int _dataMember; 

public int DataProperty { // זו תכונה 

 set{ _dataMember=value; // maybe more things here...} 

 get{ return _dataMember;} 

} 

 בהצלחה!
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 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 372-12104 נושאים מתקדמים בתכנות

 מרצה: אליהו חלסצ'י

 רגל: אביעד כהןמת

 הקדמה:

עליכם להרכיב אפליקציה חדשה בצורת במבחן . הוספנו לכם חצי שעה לטובת קריאה והבנה של כל המבחן

MVVM  תוך כדי שימוש חוזר במחלקות קוד שכתבתם בפרויקט. המטרה היא ליצור מינימום שינויים בקוד

הישן. אם נאלצתם לשנות משהו תצטרכו לפרט על כך. קוד שנכתב היטב ע"פ הכללים לא ידרוש שינויים 

 קט שהגשתם ועשיתם בו שימוש כאן.כלל. תשובותיכם במבחן ייבדקו במקביל לקוד הפרוי

, הפעלה נכונה של designכמו כן, במבחן נרצה לראות יישום של כללי תכנות נכונים. בפרט, שימוש נכון ב 

threads , ,הבנת הזרימה והיישום של הארכיטקטורה.חוסר קוד כפול 

ני שמתחילים לענות . מומלץ לקרוא את כל המבחן לפmodel, view-model, viewלמבחן שלושה חלקים: 

 . אין שאלות בחירה.שלוש שעותעל הסעיפים השונים. זמן המבחן 

 יש לענות אך ורק בטופס המבחן. המחברות הן לטיוטה בלבד ולא ייבדקו.

 בהצלחה!

 האפליקציה תיאור

 

 ברצוננו לבנות מערכת שליטה ובקרה לקבוצה של שני רובוטים:

  בנוי ולזהות מיקומים של פצועים.רחפן )רובוט מעופף( שמסוגל למפות שטח 

 .רובוט חילוץ קרקעי שמסוגל לנוע, ע"פ הוראות, לנקודה מסוימת ולחלץ משם פצוע 

 ______23.07.15_תאריך הבחינה: ____

 _____אליהו חלסצ'י____ שם המרצה:  

 נושאים מתקדמים בתכנות שם הקורס:  

 _________12104-372_ מספר הקורס:

 אסמסטר:  ב'   מועד:     2015שנה:  

 _________שעות 3_ משך הבחינה:

 חומר פתוח_________ חומר עזר:
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Text Box
פתרון מרצה



 

 פונקציונאליות נדרשת:

  לחיצה על כפתורMap  יתחיל למפות את האזור, והאפליקציה תציג את המפה שהרחפן תגרום לכך

 .)לבן = שטח פנוי, אפור = שטח שעדין לא נסרק, שחור = קיר, אדום = פצוע( המתעדכנת

 המשתמש צריך לבחור פצועים( סמן אותה במעגל כחולתעל נקודה במפה,  לחיצת העכבר(. 

  לחיצה על כפתורGet  כיצד עליו להגיע לנקודה שסומנה. לרובוט הקרקעיתשלח סדרה של הוראות 

 וא ידווח על מיקומו. מיקומו יוצג באפליקציה ע"י עיגול ירוק במפה.תוך כדי תנועתו של הרובוט ה 

 התממשקות עם הרובוטים
  .port :5400וב  IP :192.168.1.2נשלט ע"י מחשב הנמצא ב  הרחפן

  המחרוזת שליחת“start mapping”. גרום לרחפן להתחיל למפות את השטח בו הוא מרחף.ת 

  שליחת המחרוזת“get map” :תחזיר לנו את נתוני המיפוי הנוכחיים באופן הבא 

 .שורה שנייה: מחרוזת עבור נתוני המיפוי .Y, גודל ציר ה Xגודל ציר ה מחרוזת עבור שורה ראשונה: 

 לדוגמא:          300 ,120

1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,...,2,…,3,…,1,1,1,1,0,0,0,…,-1,-1,-1,…,0,0,0 

, כאשר 300של  כשמדברים על תמונה( גובהאורך )וב 120" ברוחב של החזיר לנו "תמונת מיפויהפלט לעיל 

כדי להציג  שטח שעוד לא מופה.מציין  (-1)ו הרובוט הקרקעי,  - 3פצוע,  - 2קיר,  - 1מציין שטח פנוי,  0

 :הבא ם הקודלרשותכם קייכתמונה, הנ"ל את המיפוי 

    class ImageMaker{ 
        static void makeGif(string fileName, int[][] vec){ 
            //... 
        } 
    } 

שורות ו  300ים )בדוגמא זה מערך של -intממדי של -עליכם לתרגם את מחרוזת נתוני המיפוי למערך דו

מציין שטח . בתמונה שנוצרה הצבע הלבן fileNameבשם  GIFהקוד יוצר קובץ תמונה מסוג עמודות(.  120

מיקום  שטח שעוד לא מופה )ראו את צילום המסך לעיל(.מציין פצוע, ואפור  -קיר, אדום  - פנוי, שחור

 הרובוט בירוק והמעגל הכחול אינם חלק מהתמונה שנוצרה.

כדי שתהיה לרובוט יכולות  .port :5400וב  IP :3.192.168.1נשלט ע"י מחשב הנמצא ב  הרובוט הקרקעי

, על פני שטח בגודל מסוים לוקליזציה עלינו להגדיר לו את עולמו ואת מיקומו בעולם זה. העולם מוגדר כגריד

 שליחת המחרוזת: ( כתא בתוך גריד זה.x,yוהמיקום )

 "set size W H מגדירה לרובוט שטח ברוחב "W גובה( ובאורך( H. 

 "set grid X Yגריד עם  " מגדירה לרובוטX  עמודות וY על פני השטח שורות. 

 "set location x y בגריד, עמודה )ההתחלתי( " מגדירה את מיקום הרובוטx  ושורהy. 

 "move {up,down,left,right}.תגרום לתזוזת הרובוט משבצת אחת בכיוון המתאים " 

o " בתום התזוזה יוחזר הפלטdone." 

o הרובוט  .הרצויה משבצתלוודאות מסוימת האם הוא אכן הצליח לעבור -ישנה אי ,אולם

 המשבצות המקיפות את המשבצת הרצויה. 8עלול להיות בכל אחת מ 

 "get location" תחזיר פלט "X Y המציג את מיקום הרובוט בעמודה "X  ובשורהY. 

o  במיקום הרצוי נוכל כך ניתן לבדוק את מיקומו לאחר פקודת תזוזה. אם הוא לא נמצא

 ת תיקון במידת הצורך.ולשלוח לו הורא

 , והם אוטומטית חוזרים לנקודת ההתחלה." תגרום לניתוק הקשר עימםbyeלשני הרובוטים, המחרוזת "
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 (נקודות 70) model –חלק א' 
 נק' כללי + הניקוד הצמוד לכל סעיף( 6)

 Positionהמחלקה נתונה לנו 

    public class Position { 
        public int X, Y; 

 public Position(int x,int y){ X=x; Y=y; } 
    } 

 :של האפליקציה את הממשק הראשי הבא עבור שכבת המודל MyModelבמחלקה לממש  עליכם

 
    interface IModel : INotifyPropertyChanged{ 
        void mapArea(); 
        void setTarget(Position p); 
        void getToTarget(); 
        void shutdown(); 
        // properties 
        Position GroundRobotLocation{ get; set;} 
        string ImageFileName { get; set;} 
    } 

 
 mapAreaהפקודה נק'(  17) .א

a. .תתחבר לרחפן ותגרום לו להתחיל לרחף 
b.  עדכן קובץ בשם תפעמים לשנייה  5בקצב שלcurrentMap.gif .בתמונת המיפוי 
c.  תעדכן את התכונהImageFileName  ידעו שקיים בקוד בשם קובץ זה כך ששכבות אחרות

 עדכון למיפוי.
 

 כבר מהדגימה הראשונה של המיפוי ניתן לדעת את :ותהער

 .הוא לא משתנה ;(W x Hגודל השטח )  -
 במיפוי(. 3 מיקום הרובוט הקרקעי )ערך -

 
כך למשל את  במיפוי. 10X10תייחס לשטח של מלרובוט  (בהמשך)כל תא בגריד שנגדיר נק'(  4) .ב

 setTargetהמתודה  בגריד. 30ושורה  12במיפוי צריך להתאים לתא בעמודה  122,303המיקום 

 :דבגרימתודה זו שימרו שני משתני מחלקה עבור מיקומים במימוש ל .מיקום במיפוי - pמקבלת 
a.  מיקום המטרה עבורp 
b.  מיקום הרובוט הקרקעי )כפי שזוהה ע"י הרחפן(וגם את 

 
עשו זאת בכמה  צריכה להורות לרובוט להגיע אל תא מטרה. getToTargetהפקודה נק'(  43) .ג

 שלבים:
 
לשם כך עליכם להגדיר גריד שמצמצם  .יהיה קל יותר להתמודד Aיש להקטין את הבעיה כדי שלאלג' *( 1

 .100הבעיה פי  את גודל
. עמודות 32שורות ו  24אז נגדיר גריד בגודל של  320x240אם למשל יש לנו נתוני מיפוי עבור שטח של 

 .100יצטרך לפתור בעיה קטנה פי  A, ו *במיפוי 10X10כל תא בגריד מתייחס לשטח של כך 

 
 פוי:ממדי עבור גריד זה, המאותחל באופן הבא כך שיתאים לנתוני המי-צרו מערך דו

 ( 10אם בשטח המקוריX10ישנו איפשהו פצוע )  (.2אז סמנו את התא כפצוע ) (2)ערך 

 ,אחרת 
o ( 1(, סמנו את התא כקיר )-1( או אזור שלא מופה )1אם קיים בשטח קיר) 
o ( 0אחרת סמנו את התא כפנוי.) 
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פתרו את הבעיה כך  .יודע לפתור שלכםבפרויקט  Aלבעיה שאלג' ה * המערך הזה( המירו את 2

 .setTargetשנבחר ע"י בגריד אל מיקום המטרה בגריד שהרובוט יוכל לנוע ממיקומו הנוכחי 

 
 .את גודל השטח, גודל הגריד, ואת מיקומו בגרידוהגדירו לו ( התחברו לרובוט הקרקעי 3
 
וודאות לגבי קיימת אי שזכרו מתאימות כדי להוביל אותו אל המטרה. תזוזה ( שלחו לרובוט פקודות 4

 התוצאה של תזוזת הרובוט למיקום הנדרש.
 
  למיפויבאופן שמתאים  GroundRobotLocationמהרובוט עדכנו את התכונה  ”done“( עם כל קבלה של 5

ובשורה  12אם למשל הרובוט מדווח על מיקום בעמודה  וכן ששכבות אחרות של הקוד יהיו מודעות לעדכון.
 .125,305י יתאים למרכז התא בגריד, כלומר אז המיקום שנעדכן במיפו 30

 
תתמכו  רצוי להשתמש במחלקות עזר כדי למנוע קוד כפול. חישבו מה צריך לרוץ במקביל כת'רד. הערות:

 גם אם המשתמש בחר פתאום לצאת מהתוכנית. ערוצי תקשורת( \ביציאה מסודרת )סגירה של ת'רדים 
 

 קווים לפתרון ובדיקת השאלה:
 כללי:

 נק'INotifyPropertyChanged (3 )ולכן את  IModelצריכה לממש את  MyModelהמחלקה  .1
לחת ומקבלת הודעות מסוג ולהשתמש במחלקת עזר שמתחברת למחשב מרוחק וש \כדאי ליצור  .2

string (3 )'נק 
 סעיף א':

 נק'( 3צריכות לקרות בת'רד נפרד ) mapAreaפעולות הפקודה  .1
 נק'(  3כדי לשמור על הקצב הרצוי ) ;Thread.Sleep(200)בלולאת עדכון המיפוי צריך להיות  .2
 נק'ImageMaker( ,4 )שליחת פקודות נכונות לרחפן, שימוש נכון ב  .3
 נק'( 2)ושליחת התראה בכל פעם  ImageFileNameעדכון התכונה  .4
ויתבצע ניתוק לרחפן וסגירת  צריך ליצור תנאי עצירה ללולאה כדי שבסוף התוכנית הוא יופעל, .5

 נק'( 5הת'רד )
 

מחלקה  יבמשתנומיקום הרובוט נק'(, שמירת היעד  3תא )במיפוי למיקום בב' המרה נכונה ממיקום סעיף 
 נק'Position (1 )מסוג 

 
 נק'( 3מימוש הפקודה בת'רד נפרד ) סעיף ג':

 נק'( 8הקטנה נכונה של מערך הנתונים ) .1
שמגדיר את בעיית החיפוש בצורה נכונה  ISearchableזה הסעיף החשוב, צריך ליצור מופע של  .2

עם יוריסטיקה נכונה וללא  Aנק'(. פתרון ע"י הפעלה נכונה של * 10עבור הגריד המוקטן שיצרנו )

 נק'( 5אלכסונים )
 נק'( 3התחברות לרובוט ושליחת המחרוזות הנכונות ) .3
עלינו לשלוח בלולאה פקודה אחר פקודה הוראות מתאימות  A*בהתאם להוראות שחזרו מה  .4

כל נק'(.  2עלינו לבדוק האם הרובוט מדווח על המיקום הרצוי ) ”done“לרובוט. לאחר קבלה של 

. נשים לב שקריאת מחרוזת ”done“זה לא המיקום הרצוי נשלח פקודת תיקון ונחכה ל נק'(  3) עוד

לכל הלולאות יש  ן לא צריך לממש מנגנון המתנה בעצמנו.מהשרת כבר כוללת בתוכה המתנה, ולכ
נק'( כדי שלדוגמא ביציאה פתאומית של המשתמש, עדיין יהיה ניתוק רצוי  3להוסיף תנאי עצירה )

 מהשרת וסגירת ת'רדים כמו שצריך.
נק'( והפעלת  3בערך המיקום בשטח ולא באינדקס התא ) GroudRobotPositionעדכון התכונה  .5

notifyPropertyChanged (3 )'נק 
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 פתרון:
 

 מחלקות עזר: \קוד 
ים אז ניתן פשוט לרשום שאתם משתמש MyClientכללי בפרויקט, נניח מחלקה בשם  clientאם כתבתם 

ו כלל, אז כאן בה כאן. אם אתם צריכים לערוך בה שינויים אז כאן זה המקום. אם לא כתבתם מחלקה כז
הלקוח; צד  – 39, כל מה שצריך נמצא בשקף (sockets) 11החומר נמצא במצגת אחת כזו, צריך לממש 

 , צריך להפוך את זה למחלקה שימושית:במצגת כמו בדוגמא mainאלא שבמקום לכתוב הכל ב 
    public class MyClient{ 
        string ip; 
        int port; 
        TcpClient client; 
        StreamReader inFromServer; 
        StreamWriter outToServer; 
 
        public MyClient(string ip, int port){ 
            this.ip = ip; 
            this.port = port; 
        } 
        public void connect(){  
            client = new TcpClient(ip, port); 
            inFromServer = new StreamReader(client.GetStream()); 
            outToServer = new StreamWriter(client.GetStream()); 
        } 
        public void write(string s){ 
            outToServer.WriteLine(s); 
            outToServer.Flush(); 
        } 
 
        public string read(){ return inFromServer.ReadLine(); } 
 
        public void dissconnect(){ 
            inFromServer.Close(); 
            outToServer.Close(); 
            client.GetStream().Close(); 
            client.Close(); 
        } 
    } 

כדי שנוכל להשתמש ב  intממדי של -ייצגת את המיפוי למערך דומו כן, נצטרך להפוך את המחרוזת שמכ

ImageMaker .של לכתוב את הקוד הזה במתודה  וליצור את קובץ התמונה שלנוmapArea  זה פחות טוב

נכתוב את ההמרה  high-levelיותר  mapAreaכדי לשמור על  .הזו עבודה של המתודההמפני שזו לא באמת 

 )עצמה ImageMakerמחלקה תוך הלמשל ב( הזו במתודת עזר

 
        public static int[][] toIntArray(int width, int height, string s){ 
            int[][] data=new int[height][]; 
            string[] sp=s.Split(','); 
            int k = 0; 
            for (int i = 0; i < height; i++){ 
                data[i] = new int[width]; 
                for (int j = 0; j < width; j++){ 
                    data[i][j] = Int32.Parse(sp[k]); 
                    k++; 
                } 
            } 
            return data; 
        } 
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 כעת אנו יכולים לענות על סעיפים א' ו ב':

    class MyModel:IModel{ 
        MyClient groundRobot, flyingRobot; 
        Position groundRobotGridLocation,targetGridLocation; 
        int[][] mapData; 
        bool stop; 
 
        public MyModel(){ 
            flyingRobot = new MyClient("192.168.1.2", 5400); 
            groundRobot = new MyClient("192.168.1.3", 5400); 
            flyingRobot.connect(); 
            groundRobot.connect(); 
            stop = false; 
        } 
 
 סעיף א' //        
        public void mapArea(){ 
            new Thread(delegate(){ 
                flyingRobot.write("start mapping"); 
                while (!stop) { 
                    flyingRobot.write("get map");   
                    string size = flyingRobot.read();   // reads the size W,H 
                    string mapStr = flyingRobot.read();    // reads the map  
                    int W = Int32.Parse(size.Split(',')[0]); 
                    int H = Int32.Parse(size.Split(',')[1]); 
                    // recreate the gif file according to the new data 
                    mapData = ImageMaker.toIntArray(W, H, mapStr); 
                    ImageMaker.makeGif("currentMap.gif", mapData); 
                    ImageFileName = "currentMap.gif"; // also notifies(!) 
                    Thread.Sleep(200); // 5 times a second 
                } 
                flyingRobot.write("bye");  
                flyingRobot.dissconnect(); 
            }).Start(); 
        } 
 
 סעיף ב' //        
        public void setTarget(Position p){ 
            // target's location on the grid: 
            targetGridLocation = new Position(p.X / 10, p.Y / 10); 
            // find ground robot location: 
 הערה: החיפוש לא חייב להיות כאן אם שמרתם קודם היכן "3" נמצא //      
            int i=0, j=0; 
            for (; i < mapData.GetLength(0); i++) 
                for (; j < mapData.GetLength(1); j++) 
                    if (mapData[i][j] == 3) 
                        goto done; 
            done: 
            groundRobotGridLocation=new Position(j/10,i/10); 
        } 
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 // the properties: 
        Position groundRobotLocation; 
        string fileName; 
        public string ImageFileName{ 
            get { return fileName; } 
            set{ 
                fileName = value; 
                NotifyPropertyChanged("ImageFileName"); 
            } 
        } 
 
        public void shutdown(){ 
            stop = true; 
            groundRobot.write("bye"); 
            groundRobot.dissconnect(); 
        } 
 
        // INotifyPropertyChanged interface implementation: 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        private void NotifyPropertyChanged(string propName){ 
            if (this.PropertyChanged != null) 
                this.PropertyChanged(this, new 
      PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
 
 

 .הסברבחלקים עם  וכעת לעיקר השאלה בסעיף ג'. נעשה זאת
בממדי אורך ורוחב הקטנים חדש וליצור מערך  map: עלינו לקחת את הנתונים שבמערך הקטנת הבעיה( 1

סעיף. נעשה זאת ם. כל תא צריך לאתחל ע"פ הגדרת הפחות תאי 100מהמקור, כך יש לנו פי  10פי 
 ת:ומתודת עזר פרטיאמצעות שתי ב

        private int[][] shrink(){ 
            int[][] shrinkedMap = new int[mapData.GetLength(0) / 10][]; 
            for (int i = 0; i < shrinkedMap.GetLength(0); i++){ 
                shrinkedMap[i] = new int[mapData.GetLength(1) / 10]; 
                for (int j = 0; j < shrinkedMap.GetLength(1); j++) 
                    shrinkedMap[i][j] = shrinkArea(i, j); 
            } 
            return shrinkedMap; 
        } 
 
        private int shrinkArea(int shrinkedI, int shrinkedJ){ 
            int x = 0; 
            for (int i = shrinkedI * 10; i < shrinkedI * 10 + 10; i++) 
                for (int j = shrinkedJ * 10; j < shrinkedJ * 10 + 10; j++){ 
                    if (mapData[i][j] == 2)  return 2;  
                    if (mapData[i][j] == 1 || mapData[i][j] == -1) x = 1; 
                } 
            return x; 
        } 
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סוג מן הסתם אנו צריכים ליצור אובייקט מ בפרויקט יודע לפתור: *A( המרת הבעיה למשהו שה 2

ISearchable  כדי שהA* קיר 1א שונה מזה שבמבחן לדוגמא )ידע לפתור אותו. שימו לב שהמערך שלנו ל ,

לא רק שראינו כבר דוגמא איך לבצע המרה כזו, אלא שאפילו אפשר להעתיק כמו תוכי את  לכן,פנוי(.  0
קיימות שקות לומר לי שאתם משתמשים במחלבמצוקת זמן קיים שם, או לכל הפחות ממש הפתרון ש

 במבחן לדוגמא.
 .converSolutionוהמתודה  Maze, SearchableMazeהבאות:  נשתמש במחלקות של המבחן לדוגמא

 
 ( ההגדרות לרובוט כדי שיכיר את עולמו:3

private void groundRobotSettings(){ 
  groundRobot.write("set size " + mapData.GetLength(1) + " " +  

mapData.GetLength(0)); 
 

  groundRobot.write("set grid " + mapData.GetLength(1) / 10 + " " +  
mapData.GetLength(0) / 10); 
 

  groundRobot.write("set location " + groundRobotGridLocation.X + " " +  
groundRobotGridLocation.Y); 

} 

 
כרו שתיתכן שגיאה לגבי התוצאה של תזוזת הרובוט. לכן, ז :הוראות לרובוטפתרון הבעיה ושליחת ה( 4

למשבצת הבאה בתור.  "פוקסב" נצטרך לעשות תיקון. לפעמים הוא יכול להגיע ”done“אחרי כל קבלה של 

 ות התיקון יש תוצאה לא וודאית...גם לפעולויקון. ו מחייבת שתי פעולות תללפעמים הטעות ש
 

שאל את הרובוט את מיקומו, נחשב מסלול שלאחר כל הוראת תזוזה נזה היא להתמודד עם דרך אלגנטית 
 זוזה הראשונה, וחוזר חלילה.תההוראת את ניתן לו , וAמחדש ע"י *

 
דרש( השלח לו  Aכל עוד הרובוט אינו נמצא במשבצת הרצויה )ש *אני אקבל גם את הפתרון הנאיבי של 

 הוראות תיקון מתאימות.
 

 וכעת לפתרון המלא:
public void getToTarget(){ 
 new Thread(delegate(){ 
 
  int x=0,y=0; 
  int[][] shrinked = shrink(); // (1) shrink the problem 
  groundRobotSettings(); // (3) define the robot's settings 
  Astar a = new Astar(new ManhattanDistance()); // an A* alg' 
  do{ 
   // define the maze according to our shrinked data 
   Maze m = new Maze(shrinked, "", groundRobotGridLocation, targetGridLocation); 
   SearchableMaze sm = new SearchableMaze(m);// (2) now it is searchable 
   List<string> steps = convertSolution(a.Solve(sm)); // (4) solving... 
   groundRobot.write(steps[0]); 
   groundRobot.read(); // "done" 
   groundRobot.write("get location"); 
   string loc=groundRobot.read(); // "X Y" = col row 
   // x,y map location, in the middle of the cell 
   x=Int32.Parse(loc.Split(' ')[0]); 
   y=Int32.Parse(loc.Split(' ')[1]); 
   groundRobotGridLocation = new Position(x, y); 
   GroundRobotLocation=new Position(x*10+5,y*10+5); // (5) also notifies(!) 
  }while(!stop && !( x==targetGridLocation.X && y==targetGridLocation.Y)); 
 
 }).Start(); 
} 
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 (נק' 10) ViewModel –חלק ב' 
)כדי שיהיה  stringכולן מסוג הבאות,  כך שתחשוף את התכונות MyViewModelאת המחלקה ממשו א. 

 (viewל  databindingלכם מאד פשוט מאוחר יותר ב 

 VM_GroundRobotLocationX  עבור ציר הX  של מיקום הרובוט במיפוי 

 VM_GroundRobotLocationY  עבור ציר הY של מיקום הרובוט במיפוי 

 VM_ImageFileName ( עבור שם הקובץ של תמונת המיפויcurrentMap.gif) 
תכונות אלו יתעדכנו בכל פעם שהתכונות המקבילות להן במודל מתעדכנות. כמו כן, בכל פעם שתכונות 

 שלהן.מתעדכנות תישלח התראה על השינוי ( VM)ב אלו 
 

 ?MyViewModelב. ענו בשפה חופשית. כיצד תממשו את המתודות הבאות ב 
        void mapArea(); 
        void setTarget(Position p); 
        void getToTarget(); 
        void shutdown(); 

 קווים לפתרון ובדיקת השאלה:
 VMלתכונות, מספיק רק להתריע כשתכונות של המודל משתנות שהתכונות של ה  setלא באמת צריך  א.

 , להחזיר את ערך התכונות של המודל.VMשל תכונות ה  getמשתנות, וב 

 נק' INotifyPropertyChanged  - 2מימוש 

 נק' 3 - זה בסדר( setמימוש נכון של התכונות )גם אם יש 

 נק' 4  -כשתכונות המודל השתנו  VMהתראה על שינוי ב 

 
    class MyViewModel:INotifyPropertyChanged{  
        IModel model; 
        public string VM_GroundRobotLocationX{ 
            get { return "" + model.GroundRobotLocation.X; } 
        } 
        public string VM_GroundRobotLocationY{ 
            get { return "" + model.GroundRobotLocation.Y; } 
        } 
        public string VM_ImageFileName{ 
            get { return model.ImageFileName; } 
        } 
 
        public MyViewModel(IModel model){ 
            this.model = model; 
            model.PropertyChanged += delegate(Object sender, 

PropertyChangedEventArgs e){ 
                if (e.PropertyName.Equals("GroundRobotLocation")){ 
                    NotifyPropertyChanged("VM_GroundRobotLocationX"); 
                    NotifyPropertyChanged("VM_GroundRobotLocationY"); 
                } else 
                    NotifyPropertyChanged("VM_" + e.PropertyName); 
            }; 
 
        } 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        private void NotifyPropertyChanged(string propName){ 
            if (this.PropertyChanged != null) 
                this.PropertyChanged(this, 

new PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
    } 

 נק'model( .1 )ב. פשוט נפעיל את אותן המתודות מהמשתנה 
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 נקודותView (20 )ה  –חלק ג' 
השלימו את הקוד במקומות החסרים כדי שפונקציונאליות  code behindו ה  XAMLנתונים לפניכם ה 

 האפליקציה שלנו תושלם.

<Window x:Class="תשעה_א_מועד.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        Title="MainWindow" Height="330" Width="525"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="69*"/> 
            <ColumnDefinition Width="448*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
 
        <StackPanel Background="LightGray"> 
        <Button Content="Map" Height="34" VerticalAlignment="Top"  
 
 
  Click="_________________________"/> 
        <Button Content="Get" Height="34" VerticalAlignment="Top"  
 
 
  Click="_________________________"/> 
        </StackPanel> 
 
 
 
        <Canvas ____________________="1" MouseDown="________________________" > 
 
 
 
            <Image Source="______________________________________"  /> 
 
            <!-- the robot's green circle location: --> 
            <Ellipse Fill="Green" Height="10" Width="10" 
 

 
Canvas.Top="_____________________________________" 
 
 
 
Canvas.Left="_____________________________________"/> 
 

            <!-- the target's blue circle location: --> 
            <Ellipse x:Name="Target" Stroke="Blue" Height="30" Width="30"/> 
        </Canvas> 
    </Grid> 
</Window> 
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 :code behindוה 

    public ______________ class MainWindow : Window{ 
 
 
        ______________ vm; 
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
 
            vm = ______________________________________________ 
 
 
            ___________________________= vm; 
        } 
 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e){ 
 
 
            _________________________________ 
        } 
 
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e){ 
 
 
            _________________________________ 
        } 
 
        private void Canvas_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
        { 
            // make the model know the target: 
 
            double x = __________________________________________________; 
 
 
            double y = __________________________________________________; 
 
 
            vm.__________________________________________________________; 
 
            // API for Canvas.setTop, Canvas.setLeft 
            // params: (some element inside the canvas, the new value) 
 
            // make the blue ellipse be around the mouse cursor 
 
 
            Canvas.SetTop(_________________, _______________); 
 
 
            Canvas.SetLeft(_________________, _______________); 
 
        } 
    } 

 בהצלחה!
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 פתרון:

<StackPanel Background="LightGray"> 
  <Button Content="Map" Height="34" VerticalAlignment="Top" Click="Button_Click"/> 
  <Button Content="Get" Height="34" VerticalAlignment="Top" Click="Button_Click_1"/> 
</StackPanel> 
 
<Canvas Grid.Column="1" MouseDown="Canvas_MouseDown" > 
    
   <Image Source="{Binding VM_ImageFileName}"  /> 
    
   <!-- the robot's green circle location: --> 
   <Ellipse Fill="Green" Height="10" Width="10" 

Canvas.Top="{Binding VM_GroundRobotLocationY}" 
Canvas.Left="{Binding VM_GroundRobotLocationX}"/> 
 

   <!-- the target's blue circle location: --> 
   <Ellipse x:Name="Target" Stroke="Blue" Height="30" Width="30"/> 
</Canvas> 
 

 

    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        MyViewModel vm; 
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            vm = new MyViewModel(new MyModel()); 
            this.DataContext = vm; 
        } 
 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e){ 
            vm.mapArea(); 
        } 
 
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            vm.getToTarget(); 
        } 
 
        private void Canvas_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
        { 
            // make the model know the target: 
            double x = e.GetPosition(sender as Canvas).X; 
            double y = e.GetPosition(sender as Canvas).Y; 
            vm.setTarget(new Position((int)x, (int)y)); 
 
            // API for Canvas.setTop, Canvas.setLeft 
            // params: (some element inside the canvas, the new value) 
 
            // make the blue elipse be around the mouse cursor 
            Canvas.SetTop(Target, y-15); 
            Canvas.SetLeft(Target, x-15); 
        } 
    } 
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 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 372-12104 נושאים מתקדמים בתכנות

 מרצה: אליהו חלסצ'י

 רגל: אביעד כהןמת

 הקדמה:

תוך כדי שימוש חוזר במחלקות קוד שכתבתם  MVVMעליכם להרכיב אפליקציה חדשה בצורת במבחן 

, הפעלה נכונה designבפרויקט. במבחן נרצה לראות יישום של כללי תכנות נכונים. בפרט, שימוש נכון ב 

 הבנת הזרימה והיישום של הארכיטקטורה.חוסר קוד כפול, , threadsשל 

המבחן לפני שמתחילים לענות  . מומלץ לקרוא את כלmodel, view-model, viewלמבחן שלושה חלקים: 

 . אין שאלות בחירה.שלוש שעותעל הסעיפים השונים. זמן המבחן 

 יש לענות אך ורק בטופס המבחן. המחברות הן לטיוטה בלבד ולא ייבדקו.

 בהצלחה!

 תיאור האפליקציה

 

  ,את כתובתו של השרת כהמשתמש מקליד בצד שמאל למעלה IP  וport מופרדות ע"י נקודתייםה .

  .127.0.0.1:5400בדוגמא 

  המשתמש לוחץ על כפתורGet Map 

o  נתוני מפה.ממנו האפליקציה תתחבר לשרת ותשלוף 
o .האפליקציה תציג בצורה גרפית את המפה 

 כלשהו במפה המשתמש לוחץ עם העכבר על מיקום 
o  הלחיצה הראשונה תעדכן את מיקום ההתחלה בשדה הטקסט שליד“start” 

o  הלחיצה השנייה תעדכן את מיקום היעד בשדה הטקסט שליד“end” 

 ______158.010._תאריך הבחינה: ____

 _____אליהו חלסצ'י____ שם המרצה:  

 נושאים מתקדמים בתכנות שם הקורס:  

 _________12104-372_ מספר הקורס:

 בסמסטר:  ב'   מועד:     2015שנה:  

 _________שעות 3_ משך הבחינה:

 חומר פתוח_________ חומר עזר:
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

o זוגית )שלישית, חמישית, וכו'( מעדכנת את מיקום ה-וכך לסירוגין, כל לחיצה אי start  וכל

 .endלחיצה זוגית )רביעית, שישית, וכו'( מעדכנת את מיקום ה 

  לאחר שהמשתמש מרוצה מהמיקומים שבחר, הוא לוחץ עלcalculate path . 

o .האפליקציה תחשב לו את המסלול הזול ביותר מהמיקום ההתחלה למיקום היעד 
o .המסלול יוצג בצבע אדום 

 המודלנק'(  53)חלק א' 
" הוא מחזיר לנו שורה אחת המורכבת מהתווים get mapנתון לנו שרת. אם השרת מקבל את המחרוזת "

 לדוגמא: { ; ,3 ,2 ,1 }

1111112222223333311111111133333332222222211111;11111122222233333...111;...3 

 שטח לא עביר. –מייצגת תא שטח המורכב ממים  1הספרה 

 .10שטח שקל לעבור בו ומחיר המעבר הוא  –מייצגת תא שטח המורכב מחול  2הספרה 

 .15מחיר המעבר הוא  שטח שקשה לעבור בו ולכן –מייצגת תא שטח המורכב מיער  3הספרה 

ממדי של מידע. התו ";" מפריד בין השורות של מערך זה. -המידע חזר כשורה אחת, אך מייצג מערך דו

 עמודות. 3שורות ו  4מייצגת מערך של  ”121;232;121;111“לדוגמא המחרוזת 

 " הוא מסיים את פרוטוקול התקשורת בצד שלו.byeכשהשרת מקבל את המחורזת "

 ר הבאה, המאפשרת את שליפת המפה מהשרת:זממשו את מחלקת הע נק'(  9סעיף א' )

    public class MapGetter { 
        public static string getMap(string ip, int port){ 
            string r; 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
 
            ___________________________________________________________________ 
            return r; 
        } 
    } 
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 פתרון:

  שימוש נכון בTcpClient  ובstreams 3 .'נק 

  מימוש הפרוטוקול ע"פ ההגדרה + שימוש בflush 3 .'נק 

  סגירת הstreams  נק'. 3בסוף השימוש 

public class MapGetter { 
        static string getMap(string ip, int port){ 
            string r; 
            TcpClient client = new TcpClient(ip, port); 
            StreamReader inFromServer = new StreamReader(client.GetStream()); 
            StreamWriter outToServer = new StreamWriter(client.GetStream()); 
            outToServer.WriteLine("get map"); 
            outToServer.Flush(); 
            r=inFromServer.ReadLine(); 
            outToServer.WriteLine("bye"); 
            outToServer.Flush(); 
            inFromServer.Close(); 
            outToServer.Close(); 
            client.GetStream().Close(); 
            client.Close(); 
            return r; 
        } 
    } 

נק'( ממשו את המחלקה הבאה כך שנוכל למצוא בעזרתה מסלולים במפה באמצעות  22) סעיף ב'

 שמימשנו בפרויקט: Aאלגוריתם ה *

    public class Location{ 
        public int row, col; 
    } 
 
    public class SearchableMap : _______________ { //  '1 נק 
        Location start,end; 
        int[][] map; 
        string mapStr; 
        public SearchableMap(string map, Location start, Location end){ 
            this.start = start; 
            this.end = end; 
            this.map=convertMapToIntArray(map); 
            mapStr = map; 
        } 
 
        private int[][] convertMapToIntArray(string map){ 
 
            string[] rows = map.__________(';'); // '1 נק 
 
            int[][] array=__________________________________; // '2 נק 
            int i=0,j; 
            foreach (string s in _________________){ // '1 נק 
 
                array[i] = new _________________________; // '1 נק 
 
                j = ___________; // '1 נק 
                foreach (char c in ______________________________________) // '1 נק 
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 2 נק' // _______________________________________________________                    
 
                i++; 
            } 
            return array; 
        } 
 
        public State getInitialState() { 
 
            return new State(____________________________________________);// '2 נק  
        } 
 
        public State getGoalState(){ 
 
            return new State(____________________________________________);// נגרר 
        } 
 
        public List<State> getAllPossibleStates(State s){ 
 
            int row = _____________________________________________________;// '1 נק 
 
            int col = _____________________________________________________;// '1 נק 
 
            List<State> list = new List<State>(); 
 4 נק' להשלמות הבאות //  
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
 
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
 
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
 
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
 
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
 
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
 
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
 
            addPossibleLocation(list, _____________, _____________); 
            return list; 
        } 

 4 נק' //
        private void addPossibleLocation(List<State> list, int row, int col){ 
 
  _____________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________ 
        } 
    } 
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 פתרון:

 .row+”,”+colע"י המחרוזת המורכבת מערך השורה+","+ערך עמודה:  Stateנבחר ייצוג ל 

 רשום ליד כל סעיף. –בדיקה  ותמפתח

 :addPossibleLocationמפתח ל 

  נקודה – 1בדיקת מיקום לא חורג במערך + לא תא ששווה 

  יצירה נכונה שלState  נקודות 2 –+ עדכון המחיר 

  נקודה -הוספה לרשימה 

    public class Location{ 
        public int row, col; 
    } 
 
    public class SearchableMap : ISearchable { 
        Location start,end; 
        int[][] map; 
        string mapStr; 
        public SearchableMap(string map, Location start, Location end){ 
            this.start = start; 
            this.end = end; 
            this.map=convertMapToIntArray(map); 
            mapStr = map; 
        } 
 
        private int[][] convertMapToIntArray(string map){ 
            string[] rows = map.Split(';'); 
            int[][] array=new int[rows.Length][]; 
            int i=0,j; 
            foreach (string s in rows){ 
                array[i] = new int[s.Length]; 
                j = 0; 
                foreach (char c in s.ToCharArray()) 
                    array[i][j] = Int32.Parse(c+""); 
                i++; 
            } 
            return array; 
        } 
 
        public State getInitialState() { 
            return new State(start.row + "," + start.col); 
        } 
 
        public State getGoalState(){ 
            return new State(end.row + "," + end.col); 
        } 
 
        public List<State> getAllPossibleStates(State s){ 
            int row = Int32.Parse(s.getState().Split(',')[0]); 
            int col = Int32.Parse(s.getState().Split(',')[1]); 
            List<State> list = new List<State>(); 
            addPossibleLocation(list, row, col - 1); 
            addPossibleLocation(list, row - 1, col - 1); 
            addPossibleLocation(list, row - 1, col); 
            addPossibleLocation(list, row - 1, col + 1); 
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            addPossibleLocation(list, row, col + 1); 
            addPossibleLocation(list, row + 1, col + 1); 
            addPossibleLocation(list, row + 1, col); 
            addPossibleLocation(list, row + 1, col - 1); 
            return list; 
        } 
        private void addPossibleLocation(List<State> list, int row, int col) 
        { 
            if (row >= 0 && row <= map.GetLength(0) && 
               col >= 0 && col <= map.GetLength(1) && map[row][col]!=1) 
            { 
                State s = new State(row + "," + col); 
                s.setCost(s.getCameFrom().getCost() + map[row][col] * 5); 
                list.Add(s); 
            } 
        } 
    } 

 המממשת את הממשק הבא: MyModelנק'( ממשו מחלקה בשם  22) סעיף ג'

    public interface IModel : INotifyPropertyChanged { 
        void getMapFromServer(string ip,int port); 
        string Map { set; get; } 
        void calculatePath(Location start, Location end); 
        string SolvedMap { set; get; } 
    } 

 

תשלוף את המפה מהשרת. זכרו שלשרת עלול לקחת זמן רב להגיב, ואף  getMapFromServerהמתודה 

 ייתכן שהמפה ענקית. לא נרצה שהאפליקציה שלנו תיתקע.

 תכיל את מחרוזת המפה בדיוק כפי שחזרה מהשרת. stringמסוג  Mapהתכונה 

)מהמימוש בפרויקט( פתרון עבור המסלול הזול ביותר כולל  *Aתחשב ע"י  calculatePathהמתודה 

 אלכסונים. זכרו, זה עלול לקחת זמן.

 '.4התו 'יוחלף עם תכיל את מחרוזת המפה כשכל תא הכלול בפתרון  stringמסוג  SolvedMapהתכונה 

 :תשובה

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

… 
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 פתרון )מפתחות בדיקה בצמוד לכל תשובה( :

    public class MyModel : IModel{ // '1 נק 
 מימוש INotifyPropertyChanged 2 נקודות //        
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        public void NotifyPropertyChanged(string propName){ 
            if (this.PropertyChanged != null) 
                this.PropertyChanged(this, new  

PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
 
        public void getMapFromServer(string ip, int port) { 
            new Thread(delegate(){ // 'שימוש נכון בת'רד = 1 נק 
 קריאה נכונה ל MapGetter = 1 נק' //                
 עדכון Map 1 נק' //                
                Map=MapGetter.getMap(ip, port);  
            }).Start(); 
        } 
 
 עדכון התכונה כמו שצריך 1 נק' //        
        string map; 
        public string Map{ 
            get{ return map; } 
            set{ map = value; NotifyPropertyChanged("Map"); } 
        } 
 
 שימוש בת'רד 1 נק' //        
 שימוש במרחק אווירי 2 נק' //        
 שימוש נכון ב SearchableMap  2 נק' //        
 הכנסה נכונה של התו 4 למפת הפתרון 8 נק' //        
 יש להתחשב בעובדה ש ; קיים במחרוזת //         
  עדכון SolvedMap 1 נק' //        
        public void calculatePath(Location start, Location end){ 
            new Thread(delegate(){ 
                Astar alg=new Astar(new AirDistance()); 
                Solution solution=alg.search(new SearchableMap(map, start, end)); 
                List<State> states = solution.getSolution(); 
                int numOfCols = map.Split(';')[0].Length; 
                char[] chars = map.ToCharArray(); 
                foreach(State s in states){ 
                    int row = Int32.Parse(s.getState().Split(',')[0]); 
                    int col = Int32.Parse(s.getState().Split(',')[1]); 
                    chars[row * (numOfCols + 1) + col] = '4'; 
                } 
                SolvedMap = new string(chars); 
            }).Start(); 
        } 
 עדכון התכונה כמו שצריך 1 נק' //        
        string solvedMap; 
        public string SolvedMap{ 
            get { return solvedMap; } 
            set{ solvedMap = value; NotifyPropertyChanged("SolvedMap");} 
        } 
    } 
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 ViewModelנק'( ה  7חלק ב' )
. על תכונה זו להכיל Terrainבשם  stringהחושפת תכונה אחת מסוג  MyViewModelממשו מחלקה בשם 

 .SolvedMapאו את תכונת ה  Mapאת מחרוזת המיפוי בכל פעם שהמודל עדכן את תכונת ה 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 פתרון

 מפתח בדיקה:

  מימוש נכון שלINotifyPropertyChanged  =3 נקודות 

  מימוש התכונהTerrain  כמו שצריך = נקודה 

  עדכון התכונות בערכיMap  וערכיSolvedMap  = נקודות 3ע"פ הצורך 

    class MyViewModel : INotifyPropertyChanged{ 
        private string terrain; 
        public string Terrain{ 
            set { terrain = value; NotifyPropertyChanged("Terrain"); } 
            get { return terrain; } 
        } 
 
        public MyViewModel(IModel model){ 
            model.PropertyChanged += delegate(Object sender,  

PropertyChangedEventArgs e){ 
                if (e.PropertyName.Equals("Map")) 
                    Terrain = model.Map; 
                if (e.PropertyName.Equals("SolvedMap")) 
                    Terrain = model.SolvedMap; 
            }; 
        } 
 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        public void NotifyPropertyChanged(string propName){ 
            if (this.PropertyChanged != null) 
                this.PropertyChanged(this, new  

PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
 
    } 

 

 Viewנק'( ה  40חלק ג' )
 :נקודות( 35) סעיף א

 . map( עבור תצוגת המפה. נממש את רכיב זה במחלקה בשם User Controlברצוננו ליצור פקד משלנו )

 של המחלקה: XAMLה 

<UserControl ... 
 <Grid> 
  <Canvas x:Name="canvas" Width="300" Height="300" MouseDown="canvas_MouseDown"/> 
 </Grid> 
</UserControl> 

 

. תכונה זו תכיל את מחרוזת המיפוי )שכוללת stringמסוג  terrainMapתחשוף תכונה בשם  mapהמחלקה 

מלבנים  Canvasאו לא כוללת פתרון מסלול(. בכל פעם שהתכונה תתעדכן נצייר את המפה ע"י הוספה ל 

 מתאימים כך ש:
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 מתאים את עצמו לתו אחד במחרוזת המיפוי כל מלבן 
o ' ניצור מלבן בצבע כחול )מים(1עבור ' 
o ' ניצור מלבן בצבע חום )חול(2עבור ' 
o ' ניצור מלבן בצבע ירוק )יער(3עבור ' 
o ' (חלק מהמסלול' ניצור מלבן בצבע אדום )4עבור 

 הפקד )גודל ה  רס במדויק על פני גודלהרוחב והגובה של המלבנים יותאם לכך שכל המפה תתפ

canvas) 

 שלנו: canvasדוגמת קוד להוספה של מלבן בצבע מסוים בגודל מסוים במקום מסוים על פני ה 

Rectangle r=new Rectangle(); 
r.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Blue); 
r.Width=100; 
r.Height=200; 
Canvas.setLeft(r,40); 
Canvas.setTop(r,10); 
canvas.Children.Add(r); 

 
. כאשר GoalLocationו  StartLocationבשמות  stirngבנוסף, מחלקה זו תחשוף שתי תכונות נוספות מסוג 

זוגית )הראשונה, השלישית, -העכבר נלחץ על פני הפקד, עלינו לעדכן את המיקום שנבחר. כל לחיצה אי
זוגית )השנייה, הרביעית, השישית וכו'( . כל לחיצה StartLocationהחמישית וכו'( תעדכן את מיקום ה 

 . toggleלשם כך תוכלו להיעזר במשתנה הבוליאני  . GoalLocationתעדכן את מיקום ה 

 
ת מערך השורה על תכונות אלו להכיל מחרוזת המורכב

 + "," + ערך העמודה:
 

+ col ","row +  
 

, canvasשל העכבר ביחס ל  x,yכלומר, לא את ערכי 

 ראו תרשים. אלא ביחס לתא שבחר המשתמש במפה. 
 

 עליכם לבצע המרה מתאימה.
 
 
 
 

 כדי לממש את הדרישות הנ"ל. mapשל המחלקה  code behindהשלימו את ה 
 

    public partial class map : _________________ ,INotifyPropertyChanged{// '1 נק 
        double rectHeight; 
        double rectWidth; 
        bool toggle; 
 
        public map(){ 
            InitializeComponent(); 
            toggle = true; 
        } 
        private string terrainMap; 
        public string TerrainMap{ 
            set { terrainMap = value; _________________________; } // '1 נק 
            get { return terrainMap; } 
        } 
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        string startLocation; 
        public string StartLocation{ 
            set{ startLocation = value; 
                 NotifyPropertyChanged("StartLocation"); 
            } 
            get { return startLocation; } 
        } 
        string goalLocation; 
        public string GoalLocation{ 
            set{ goalLocation = value; 
                 NotifyPropertyChanged("GoalLocation"); 
            } 
            get { return goalLocation; } 
        } 
        private void drawMap(){ 
            canvas.Children.Clear(); 
 
            string[] rows = ______________________________________; // '1 נק 
 
            rectHeight = ________________________________________________; // '2 נק 
 
            rectWidth = _________________________________________________; // '2 נק 
            int i=0,j; 
            foreach (____________________________________________________){ // '2 נק             
                j=0; 
                foreach (________________________________________________){ // '2 נק                 
 
                    Rectangle r = _______________________;  // '1נק  
                    switch (c) { // '1 נק 
                        case '1': 
                            ____________________________________________________; 
                            break; 
                        case '2': 
                            ____________________________________________________; 
                            break; 
                        case '3': 
                            ____________________________________________________; 
                            break; 
                        case '4': 
                            ____________________________________________________; 
                            break; 
                    } 
 
                    r.Width = ________________________________; // '1 נק  
 
                    r.Height = ________________________________; // '1 נק  
 
                    Canvas.SetLeft(_____________________________________); // '2 נק 
 
                    Canvas.___________(_________________________________); // '3 נק 
 
                    ____________.Children.Add(________);// '2 נק 
                    j++; 
                } 
                i++; 
            } 
 
        } 
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        private void ______________(______________, MouseButtonEventArgs e){ //'2 נק 
 
            double x = _____________________________________________________;//'2 נק 
 
            double y = _____________________________________________________;//'2 נק 
 
            int col =  _____________________________________________________;//'2 נק 
 
            int row =  _____________________________________________________;//'2 נק 
 
 
            if (toggle) 
 1 נק'//;_____________________________________________________                 
            else 
 1 נק'//;_____________________________________________________                 
 
 2 נק'//;_____________________________________________________             
 
        } 
        // INotifyPropertyChanged  אין צורך לממש שוב את 
 
    } 

 
 פתרון )מפתח הבדיקה נמצא ליד כל סעיף בשאלה(:

 
    public partial class map : UserControl ,INotifyPropertyChanged{ 
        double rectHeight; 
        double rectWidth; 
        bool toggle; 
 
        public map(){ 
            InitializeComponent(); 
            toggle = true; 
        } 
        private string terrainMap; 
        public string TerrainMap{ 
            set { terrainMap = value; drawMap(); } 
            get { return terrainMap; } 
        } 
 
        string startLocation; 
        public string StartLocation{ 
            set{ startLocation = value; 
                 NotifyPropertyChanged("StartLocation"); 
            } 
            get { return startLocation; } 
        } 
        string goalLocation; 
        public string GoalLocation{ 
            set{ goalLocation = value; 
                 NotifyPropertyChanged("GoalLocation"); 
            } 
            get { return goalLocation; } 
        } 
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        private void drawMap(){ 
            canvas.Children.Clear(); 
            string[] rows = terrainMap.Split(';'); 
            rectHeight = canvas.Height / rows.Length; 
            rectWidth = canvas.Width / rows[0].Length; 
            int i=0,j; 
            foreach (string s in rows) 
            { 
                j=0; 
                foreach (char c in s.ToCharArray()) 
                { 
                    Rectangle r = new Rectangle(); 
                    switch (c) 
                    { 
                        case '1': 
                            r.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Blue); 
                            break; 
                        case '2': 
                            r.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Brown); 
                            break; 
                        case '3': 
                            r.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Green); 
                            break; 
                        case '4': 
                            r.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Red); 
                            break; 
                    } 
                    r.Width = rectWidth; 
                    r.Height = rectHeight; 
                    Canvas.SetLeft(r, j * rectWidth); 
                    Canvas.SetTop(r, i * rectHeight); 
                    canvas.Children.Add(r); 
                    j++; 
                } 
                i++; 
            } 
 
        } 
 
        private void canvas_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e){ 
            double x = e.GetPosition(sender as Canvas).X; 
            double y = e.GetPosition(sender as Canvas).Y; 
            int col = (int)(x/rectWidth); 
            int row = (int)(y/rectHeight); 
 
            if (toggle) 
                StartLocation = row + "," + col; 
            else 
                GoalLocation = row + "," + col; 
            toggle = !toggle; 
        } 
        // INotifyPropertyChanged  אין צורך לממש שוב את 
 
    } 
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 נק'(: 4סעיף ב' )

  את קוד הפקד הכנסנו לתיקייהMyControls  שבתוך התיקייהView. 

  בcode behind  הגדרנו את הdata context  של החלון להיות מופע שלMyViewModel. 

 הבא על מנת שהחלון יראה כמו בתרשים שבתחילת המבחן. XAMLהשלימו את קוד ה 

 
<Window ... 

xmlns:controls="clr-namespace:WpfApplication2.View.MyControls" 
        Title="MainWindow" Height="350" Width="452"> 
 <Grid> 
  <Grid.ColumnDefinitions> 
    <ColumnDefinition Width="100"/> 
    <ColumnDefinition Width="*"/> 
  </Grid.ColumnDefinitions> 
 
<StackPanel> 

<TextBox x:Name="ip" Text="127.0.0.1:5400"/> 
<Button Content="Get Map"/> 
 
<StackPanel Orientation=_______________________> '1 נק  

<Label Content="start: " Width="50"/> 
 

<TextBox Text=________________________________________________'2 נק   
TextAlignment="Center" Width="50"/> 

</StackPanel> 
<StackPanel Orientation=_______________________> נגרר  

<Label Content="end: " Width="50"/> 
 
<TextBox Text=________________________________________________נגרר  

TextAlignment="Center" Width="50"/> 
            </StackPanel> 
            <Button Content="Calculate Path"/> 
        </StackPanel> 
 
        <________________:map x:Name="map" Grid.Column="1"/>  '1 נק   
    </Grid> 
</Window> 

 פתרון:
        <StackPanel> 
            <TextBox x:Name="ip" Text="127.0.0.1:5400"/> 
            <Button Content="Get Map"/> 
            <StackPanel Orientation="Horizontal"> 
                <Label Content="start: " Width="50"/> 
                <TextBox Text="{Binding Path=StartLocation, ElementName=map}"  

TextAlignment="Center" Width="50"/> 
            </StackPanel> 
            <StackPanel Orientation="Horizontal"> 
                <Label Content="end: " Width="50"/> 
                <TextBox Text="{Binding Path=GoalLocation, ElementName=map}"  

TextAlignment="Center" Width="50"/> 
            </StackPanel> 
            <Button Content="Calculate Path"/> 
        </StackPanel> 
        <controls:map x:Name="map" Grid.Column="1"/> 
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 .get mapנק'(: תארו בשפה חופשית את התהליך המלא שצריך לקרות כאשר נלחץ על כפתור  1סעיף ג' )

 
 תשובה:

מתודה שתפעיל בתורה את  ViewModel, מתודה זו תפעיל ב code behindהכפתור יקושר למתודה ב 

של המודל. זו בתורה תתחבר לשרת ותחזיר לנו את מחרוזת המיפוי.  getMapFromServerמתודת ה 

. ה NotifyPropertyChangedשל המודל, ותישלח התראה באמצעות  Mapמחרוזת זו תישמר בתכונה 

ViewModel  מעדכן בערך שלMap  את התכונהTerrain  שבתורה מפעילה אתdrawMap  שמציירת

 עים שונים את המפה וכך היא מוצגת. באמצעות מלבנים בצב
 
 

 בהצלחה
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 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 372-12104 נושאים מתקדמים בתכנות
 מרצה: אליהו חלסצ'י

 רגל: אביעד כהןמת

 הקדמה:

. במבחן נרצה לראות יישום של כללי תכנות נכונים. MVVMעליכם להרכיב אפליקציה חדשה בצורת במבחן 
הבנת הזרימה והיישום של חוסר קוד כפול, , threads, הפעלה נכונה של designבפרט, שימוש נכון ב 

. מומלץ לקרוא את כל המבחן לפני model, view-model, viewלמבחן שלושה חלקים:  הארכיטקטורה.
 . אין שאלות בחירה.שעתיים וחציזמן המבחן שמתחילים לענות על הסעיפים השונים. 

 יש לענות אך ורק בטופס המבחן. המחברות הן לטיוטה בלבד ולא ייבדקו.

 בהצלחה!

 תיאור האפליקציה

 

 .מצלמת אבטחה מרוחקתשל  portואת ה  IPבצד ימין למעלה המשתמש יכול להזין את ה  ·
 . מצלמהתתחבר ל connectלחיצה על  ·
לאזימוט הרצוי  מצלמהתגרום לסיבוב ה moveהזנה של האזימוט וההגבהה הרצויים ולחיצה על  ·

 מצלמה למקום כללי.להגבהה הרצויה. כך נוכל לכוון את ה הותגביה אות
נמצא ג'ויסטיק גרפי. המשתמש יכול לגרור את העיגול השחור על פני  moveמתחת לכפתור ה  ·

עדינות לאזימוט ולהגבהה. כך נכוון אותו למיקום בצע התאמות ת מצלמההשטח ובהתאמה ה
 ספציפי רצוי.

 דיגיטלית שתוצג באפליקציה. תמונהלהחזיר  התמיד יכולמצלמה ה ·

 ______6.103.07_תאריך הבחינה: ____

 _____אליהו חלסצ'י____ שם המרצה:  

 נושאים מתקדמים בתכנות שם הקורס: 

 _________12104-372_ מספר הקורס:

 א'סמסטר:  ב'   מועד:     2016שנה:  

 _________שעות 2.5_ משך הבחינה:

 חומר פתוח_________ חומר עזר:
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 המודלנק')  44(חלק א' 
 פועל ע"פ הפרוטוקול הבא: מצלמההשרת של ה

 <el>ולהגבהה  <az>לאזימוט  תזיז את המצלמה ”<move <az> <el“הפקודה  ·
 כמחרוזת אחת ארוכה. מצלמהתחזיר את תמונת ה ”retrieve image“הפקודה  ·
 .תורה לשרת לנתק את השיחה ”exit“הפקודה  ·

 .MyModelהממשק הראשי הבא לשכבת המודל. ממשו אותו במחלקה נתון לנו 

        public interface Model : INotifyPropertyChanged { 
            void connect(string ip, int port); 
            void move(double azimuth, double elevation); 
            void retrieveImage(int milliseconds); 
            string SecurityImage { get;} 

     void exit(); 
        } 

 תתחבר לשרת מצלמת האבטחה connectהפקודה  ·
 לאזימוט ולהגבהה הרצויים מצלמהתזיז את ה moveהפקודה  ·
 שניות.מילי millisecondsבכל  התמונה העדכניתתבקש מהשרת את  retriveImageהפקודה  ·
שימו  תכיל את מחרוזת התמונה, ותתריע לשכבות אחרות אודות שינוי. SecurityImageהתכונה  ·

 .getלב שיש לה רק 
. לאחריה לא יהיו בקשות נוספות מהשרת אלא אם כן תבצע ניתוק מסודר מהשרת exitהפקודה  ·

 שוב. connectהפעלנו את 

 :+ מפתח בדיקה תשובה

    public interface IClient // שימוש בממשק תקשורת 3 נק 
    { 
        void connect(string ip, int port); 
        void disconnect(); 
        void write(string text); 
        string read(); 
    } 
 
    public class MyClient : IClient // מימוש הממשק 5 נק 
    { 
        TcpClient client; 
        StreamReader inFromServer;  
        StreamWriter outToServer; 
 
        public void connect(string ip, int port) 
        { 
            client = new TcpClient(ip, port); 
            inFromServer = new StreamReader(client.GetStream()); 
            outToServer = new StreamWriter(client.GetStream()); 
        } 
 
        public void disconnect() 
        { 
            inFromServer.Close(); 
            outToServer.Close(); 
            client.Close(); 
        } 
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        public void write(string text) 
        { 
            outToServer.WriteLine(text); 
            outToServer.Flush(); 
        } 
 
        public string read() 
        { 
            return inFromServer.ReadLine(); 
        } 
    } 
 
    public class MyModel : Model    // 1 נק 
    { 
        IClient client;              
        volatile bool stop;          
        string image;                
        Mutex m; 
        public MyModel(IClient client)  // תלות בפרמטר 3 נק 
        { 
            this.client = client; 
            stop = true; 
            m = new Mutex(); 
        } 
 
        public void connect(string ip, int port)     
        { 
            client.connect(ip, port); 
            stop = false; 
        } 
 
        public void move(double azimuth, double elevation)  // 2 נק 
        { 
            client.write("move "+azimuth+" "+elevation); 
        } 
 
        public void retrieveImage(int milliseconds) 
        { 
            new Thread(delegate()   // ביצוע בתוך ת'רד 5 נק 
            { 
                while (!stop)       // תנאי עצירה 3 נק 
                { 
                    client.write("retrieve image"); // כתיבה וקריאה  2 נק 
                    image=client.read(); 
                    notify("SecurityImage");        // עדכון התכונה 3 נק 
                    Thread.Sleep(milliseconds);     // 1 נק 
                } 
                m.ReleaseMutex(); // releases the wait of exit()   '5 נק 
            }).Start(); 
        } 
 
        public string SecurityImage 
        { 
            get { return image; }   // 2 נק 
        } 
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        public void exit()  // 'עצירת הלולאה 3 נק', המתנה להתכתבות האחרונה עם השרת 5 נק 
        { 
            stop = true; 
            m.WaitOne();    // wait for the last write and read 
            client.disconnect(); 
        } 
 נק 1 //        
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        private void notify(string propName) 
        { 
            if (PropertyChanged != null) 
                PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
    } 

 ViewModelנק') ה  28חלק ב' (
(מומלץ לקרוא  MVVMבמבנה  דרישות התוכניתכל לכך שתתאים  MyViewModelממשו מחלקה בשם 

ישמור את  ViewModelמתעדכנת במודל, ה  SecurityImageאת כל המבחן לשם כך). בפרט, כשהתכונה 
יעדכן תכונה משלו  ViewModel. לאחר השמירה, ה securityImage.gifהתוכן של תכונה זו בקובץ בשם 

 dataיבצע  View, המכילה את שם הקובץ הזה. בהמשך, ה stringמסוג  SecurityImageFileNameבשם 
binding   לתכונהSecurityImageFileName המצלמה, ובאמצעותה יציג את תמונת. 

 תשובה + מפתח בדיקה

    class MyViewModel : INotifyPropertyChanged 
    { 
        Model model; 
        string fileName = "securityImage.gif"; 
        double az, el; 
 
        public MyViewModel(Model model)      
        { 
            this.model = model;              
            model.PropertyChanged += 

     delegate(object sender, PropertyChangedEventArgs e)    // 2 נק 
            { 
                if (e.PropertyName.Equals("SecurityImage")) // 2 נק 
                { 
                    string image = model.SecurityImage; 

 כתיבת המחרוזת לקובץ בכל דרך חוקית וסגירתו 10 נק //
                    System.IO.File.WriteAllText(fileName, image); 
                    notify("SecurityImageFileName"); // עדכון התכונה 2 נק 
                } 
            }; 
        } 
 נק 2 //        
        public string SecurityImageFileName 
        { 
            get { return fileName; } 
        } 
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 נק 2 //        
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        private void notify(string propName) 
        { 
            if (PropertyChanged != null) 
                PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName)); 
        } 
   
        public void move(double az, double el){ 
            model.move(az, el); 
            this.az = az; 
            this.el = el; 
        } 
        // for the joystick delicate movement around the azimuth and elevation 
        public void delicateMove(double daz, double del) 
        { 
            model.move(az + daz, el + del); 
        } 
 
 8 נקודת עבור מימוש שאר המתודות המקבילות לאלו שבמודל //        
    } 

 הערות:

 delicateMoveשמרנו את האזימוט וההגבהה כשדות של המחלקה כדי ליצור את המתודה  moveבפקודה 
עבור התזוזה העדינה של הג'ויסטיק מסביב לנתונים אלה. כך לא צריך להסתבך עם שליפת הנתונים מתוך 

 .Joystickבתוך המחלקה של הפקד  viewב ששדה הטקסט 

לשמור את האזימוט והגבהה בתוך המודל עבור מתודה דומה קצת חוטא למטרה שכן, הממשק של המודל 
תנו לו אזימוט והגבהה והמודל כבר ידע  – moveמגדיר את המתודה רק  מודלאינו חושף כזו מתודה. ה

(בין היתר) הוא לתרגם את מה שה  ViewModelזיכרו, תפקיד ה  לשלוח את הנתונים האלה למצלמה.
View  בקש למשהו שהמודל מבין (ולהיפך). לכן מקומה של מתודה בסגנוןdelicateMove  הוא בVM .

 יגרור קנס קטן וסמלי של נקודה אחת.מימוש מתודה דומה במודל 

 Viewנק') ה  28חלק ג' (
של השלימו את הקוד החסר . Joystickמשתמש במחלקה -את הג'ויסטיק מימשנו כפקדנק')  17( סעיף א'

 שצריך כדי שהאפליקציה שלנו תעבוד כמו החלון הראשי

<Window x:Class="WpfApplication2.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
 
        _________:__________="clr-namespace:WpfApplication2.View" ('4 נק) 
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525"> 
    <Grid> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="13*"/> 
            <RowDefinition Height="16*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="357*"/> 
            <ColumnDefinition Width="160*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
 
        <Image HorizontalAlignment="Left" _______________ VerticalAlignment="Top" 
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Source="_____________________________"/> ('4 נק), ('4 נק) 
 
 

        <StackPanel Grid.________=______>  ('2 נק) 
            <Label Content="Camera IP:Port"/> 
            <TextBox Text="127.0.0.1:5400" /> 
            <Button Content="connect"/> 
            <Label Content="Azimuth, Elevation"/> 
            <TextBox Text="145,10"/> 
            <Button Content="move"/> 
        </StackPanel> 
        <controls:Joystick __________.Column="1" __________="1" /> ('2 נק) 
    </Grid> 
</Window> 
 
    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        MyViewModel vm; 
        public MainWindow() 
        { 
            vm=_____________________________________________________ ('1 נק) 
            InitializeComponent(); 
            this.DataContext = vm; 
        } 
    } 
 

 תשובה:

<Window x:Class="WpfApplication2.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:controls="clr-namespace:WpfApplication2.View" 
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525"> 
    <Grid> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="13*"/> 
            <RowDefinition Height="16*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="357*"/> 
            <ColumnDefinition Width="160*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Image HorizontalAlignment="Left" Grid.RowSpan="2" VerticalAlignment="Top" 
Source="{Binding SecurityImageFileName}"/> 
        <StackPanel Grid.Column="1"> 
            <Label Content="Camera IP:Port"/> 
            <TextBox Text="127.0.0.1:5400" /> 
            <Button Content="connect"/> 
            <Label Content="Azimuth, Elevation"/> 
            <TextBox Text="145,10"/> 
            <Button Content="move"/> 
        </StackPanel> 
        <controls:Joystick Grid.Column="1" Grid.Row="1" /> 
    </Grid> 
</Window> 
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    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        MyViewModel vm; 
        public MainWindow() 
        { 
            vm=new MyViewModel(new MyModel(new MyClient())); 
            InitializeComponent(); 
            this.DataContext = vm; 
        } 
    } 
 

 :Joystick של המחלקה XAMLלהלן ה  ) נק' 11( 'בסעיף 

<UserControl x:Class="WpfApplication2.View.Joystick" 
... 
    <Grid> 
        <Grid.Background> 
            <RadialGradientBrush> 
                <GradientStop Color="Black" Offset="0"/> 
                <GradientStop Color="White" Offset="1"/> 
            </RadialGradientBrush> 
        </Grid.Background> 
         
        <Ellipse x:Name="joystickHead" MouseMove="joystickHead_MouseMove" 
Width="50" Height="50" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"  
Fill="Black"/> 
 
    </Grid> 
</UserControl> 

 .במרכז הפקדעיגול שחור הג'ויסטיק מורכב מ

 מצלמהה הנוכחי של מיקומה בעדינות אתתשנה פני העיגול השחור ברצוננו שגרירת העכבר על  ·
o  מוט ימעלות באז 1ל  -1בין 
o  מעלות בהגבהה. 1ל  -1ובין 

 מעלות. -1 השתנות בשאף ליככל שהעכבר נמצא משמאל למרכז העיגול, כך האזימוט  ·
 מעלות. 1  להשתנות בישאף האזימוט  ככל שהעכבר נמצא מימין למרכז העיגול, כך ·
 מעלות -1 השתנות בשאף לת ההגבההככל שהעכבר נמצא מעל למרכז העיגול, כך  ·
  מעלות. 1ההגבהה תשאף להשתנות ב  העיגול כך ככל שהעכבר נמצא מתחת למרכז ·

 מעלות להגבהה. וזו גרירת העכבר: 10מעלות לאזימוט, ו  145לדוגמא, המיקום הנוכחי הוא 

מכיוון שהעכבר נמצא באותו גובה של מרכז העיגול לא יהיה שינוי בהגבהה (שינוי של 
אז האזימוט ישתנה ב  מימין למרכז העיגול, 80% כ מעלות), אך מכיוון שהוא נמצא 0

 .10ובהגבהה  145.8יהיה באזימוט  מצלמהמעלות. כלומר המיקום העדכני של ה 0.8

 כדי לגרום לזה לקרות: Joystickשל  code behindהשלימו את הקוד הבא ב 
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private void _______________________(object sender, _________________ e){ ('2 נק) 

 
if (e.LeftButton == MouseButtonState.______________){ ('1 נק) 
 

double x = ______________________________________________ ('2 נק) 
 
double y = ______________________________________________ ('2 נק) 

 
_______________________________________________________________ 
 
 (4 נק') _________________________________________________________
 

} 
} 
 

 תשובה:

 
private void joystickHead_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e){ 

if (e.LeftButton == MouseButtonState.Pressed){ 
double x = e.GetPosition(sender as Ellipse).X; // 0..width  (50) 
double y = e.GetPosition(sender as Ellipse).Y; // 0..height (50) 

  double w = (sender as Ellipse).Width / 2; 
  double h = (sender as Ellipse).Height / 2; 

  (DataContext as MyViewModel).delicateMove((x–w)/w , (y-h)/h); 
} 

 
} 
 

 
 הערות:

1. )MyViewModel as(DataContext   הוא לאחר מאשר הvm  מהView.  כזכור מהשיעור, ה
data context  עובר דרך כל הפקדים המוכלים בחלון כל עוד לא הוגדר אחרת. נתנו הקלה

 ולכן השימוש בו מתקבל. vmבמהלך המבחן שניתן להניח שבתוך הג'ויסטיק מכירים את 
 25הגודל של העיגול לא בהכרח קבוע, ולכן צריך לשלוף את הרוחב והגובה שלו. שימוש בערך  .2

 יגרור הורדה של נקודה. hו  wבמקום 
לכן הוספנו את היא מאד מסורבלת בתוך הג'ויסטיק.  Viewשליפת נתוני הגבהה והאזימוט מה  .3

) לשדה x:nameעם זאת הרשינו לכם במבחן לתת שם משתנה (. VMב  delicateMoveהמתודה 
שה זאת כך צריך לכל הפחות לציין מימש הטקסט כדי שתוכלו לשלוף את הנתונים האלה. מי ש

View  הזין לJoystick  את הנתונים או את הרפרנס לאותו שדה טקסט (כמובן שעדיף המימוש
 נקודות. 2בקוד). ללא צין הנחות אלה יינתן קנס של 

 נקודות. 4טעות בהמרת הנתונים נתונה לשיקול הבודק, המרה נכונה (וללא קנסות) שווה  .4
 
 

 day of the tentacle .Jהתמונה לקוחה מהמשחק  נקודות: 2בונוס 
 

 בהצלחה
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 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 372-12104 נושאים מתקדמים בתכנות

 מרצה: אליהו חלסצ'י

 רגל: אביעד כהןמת

 הקדמה:

. במבחן נרצה לראות יישום של כללי תכנות נכונים. MVVMעליכם להרכיב אפליקציה חדשה בצורת במבחן 

הבנת הזרימה והיישום של חוסר קוד כפול, , threads, הפעלה נכונה של designשימוש נכון ב בפרט, 

. מומלץ לקרוא את כל המבחן לפני model, view-model, viewלמבחן שלושה חלקים:  הארכיטקטורה.

 . אין שאלות בחירה.שעתיים וחציזמן המבחן שמתחילים לענות על הסעיפים השונים. 

 יש לענות אך ורק בטופס המבחן. המחברות הן לטיוטה בלבד ולא ייבדקו.

 בהצלחה!

 תיאור האפליקציה

(. כדי שבעיה כלשהי תוכל להיחשב planning algorithmsברצוננו ליצור מערכת להשוואת אלגוריתמי תכנון )

 ( עליה לספק את האינפורמציה הבאה:plannableכבעיה הניתנת לפתרון ע"י תכנון )

 מהו המצב ההתחלתי 

 מהו מצב המטרה 

  לכל פעולה קיים האפשריות לביצוע, כאשר כל הפעולותורשימת 

o שם הפעולה 

o תנאי מקדים (precondition )– מצב שבלעדיו לא ניתן לבצע את הפעולה 

o  תוצאת סיום(postcondition) – הפעולה מבצעים אתו היינו מצב שהיה נוצר ל 

אלגוריתם תכנון הוא אלגוריתם שבהינתן בעיית תכנון הוא מחזיר רשימה של פעולות שאם נבצע אותן אחת 

 אחרי השנייה נגיע מהמצב ההתחלתי אל מצב המטרה.

שלהם, כך שבהינתן נרצה לנסות מספר אלגוריתמים שונים, על בעיות תכנון שונות, ולבדוק את טיב הפתרון 

 נון ואלגוריתם תכנון נרצה לחלץ את:בעיית תכ

  האם האלגוריתם מצא תכנון עבור הבעיה -שלמות הפתרון. 

  עבור מקדים התנאי הצרה את ויהאם כל פעולה אכן התבססה על המצב הקודם  –נאותות הפתרון

 אחריה.פעולה הבאה ה

 )אורך הפתרון )כמות הפעולות שנדרשות 

 

 

 

 

 

 ______6.129.07_תאריך הבחינה: ____

 _____אליהו חלסצ'י____ שם המרצה:  

 נושאים מתקדמים בתכנות שם הקורס: 

 _________12104-372_ מספר הקורס:

 ב'סמסטר:  ב'   מועד:     2016שנה:  

 _________שעות 2.5_ משך הבחינה:

 חומר פתוח_________ חומר עזר:
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 המודלנק'(  50)חלק א' 
 לקרוא את כל החלק של המודל לפני פתרון הסעיפים השוניםכדאי 

 :סעיף א'

 נתונה לנו. -  מצב עולם המתארת <State<Tהמחלקה 

 data. מספיק לכתוב את חתימת המחלקה ואת ה נק'( 6)המתארת פעולה  <Action<Tהמחלקה צרו את 

members .שלה 

 :תשובה

    public class Action<T> 
    { 
        string name; 
        State<T> precondition, postcondition; 
 
        public override bool Equals(object obj) 
        { 
            return (obj as Action<T>).name.Equals(name); 
        } 
    } 
 

 .נק'( 10) צרו תשתית ממשקים המאפשרת להפריד בין אלגוריתמי תכנון לבין בעיות תכנון סעיף ב':

 :שובהת

ר בכיתה, נצטרך בסך הכל שני ממשקים, אחד המייצג בעיית תכנון, והשני המייצג אלג' הזהה לשיעופן באו

אלג' התכנון יגדיר מתודה שבהינתן אובייקט מהסוג של בעיית תכנון הוא יחזיר רשימת  קממשתכנון. 

 נק'. 5שווה ממשק כל נכון של מוש ימ שמובילה אותנו מהמצב ההתחלתי אל מצב המטרה. פעולות

    public interface Plannable<T> 
    { 
        State<T> getInitialState(); 
        State<T> getGoalState(); 
        Action<T>[] getAllPossibleActions(); 
    } 
 
    public interface Planner<T> 
    { 
        void plan(Plannable<T> problem); 
        Action<T>[] getPlan(); 
        void stopPlanning(); 
    } 

 )*לנשום עמוק, זה לא קשה כפי שזה נראה בפעם הראשונה( :נק'( 33) 'גסעיף 

, pd בעיית תכנוןהפרמטרים כך שבהינתן  testעם הפונקציה  PlannerTesterModelבשם מחלקה כתבו 

 היא תפעל באופן הבא:, tוזמן חישוב )בשניות( , paאלג' תכנון 

 הפונקציה test תבקש מ pa  לפתור אתpd  נק'( 5) למדוד זמןותחל 

  לאחרt  שניות יש לבקש מpa )נק'( 5) את הפתרון )בין אם קיים או לא 

o  אלא אם כןpa סיים את החישוב לפניt  נק'( 5) שניות ואז אין להמתין זמן מיותר 

  אם לאחרt  שניותpa  לא סיים, אז נבקש מpa נק'( 1) לעצור את החישוב שלו 

 אם הוא כן סיים במסגרת הזמן אז נחשב 
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o  נק'( 2) מצב המטרה(המצב הסופי הוא שלם? )האם הפתרון 
o )נק'( 10) האם הפתרון נאות? )רצף הפעולות חוקי 
o  נק'( 1) אורך הפתרוןאת 

 :נק'( 5) הפונקציה תחזיר אובייקט המכיל את המידע 

o ?האם האלג' סיים במסגרת הזמן 
o ?כמה זמן בפועל לקח לו לסיים 
o ?האם הפתרון שלם 
o ?האם הפתרון נאות 

o רון?מהו אורך הפת 

 ניתן לממש פונקציות עזר ומחלקות שונות ע"פ הצורך

 טיפ: הקוד הבא מחזיר לי רפרנס לתהליכון הנוכחי:

 Thread thread = Thread.CurrentThread; 

 :עם מחלקת עזר שתחזיק את הפתרון המבוקשחיל תנ

    class SolutionDetails 
    { 
        TimeSpan duration; 
        bool inTime, complete, sound; 
        int length; 
 
        public SolutionDetails(TimeSpan duration, 
        bool inTime, bool complete, bool sound, 
        int length) 
        { 
            this.duration = duration; 
            this.inTime = inTime; 
            this.complete = complete; 
            this.sound = sound; 
            this.length = length; 
        } 
    } 

שניות אלא אם כן  tבשאלה הוא כיצד להמתין בדיוק הטריק . נוכל לממש את הפונקציה המבוקשתת עכ

 tהת'רד שלנו ילך לישון ל ואילו תכנון נקיים בת'רד חדש. היא שאת הובה שהתהוא סיים לפני זמן זה. 

ולכן הטיפ, כדי לאפשר ) משנתואת הת'רד שלנו והת'רד החדש סיים את עבודתו הוא יעיר דה במישניות. 

סימן שהוא לא הספיק.  nullנבקש את הפתרון מהמתכנן, ואם הוא  הת'רד שלנו לכשיתעורר. (לו לעשות זאת

 השאר כבר טריוויאלי. כל 

הת'רד שמריץ  ךדוד את תחילת העבודה בתולב שיש למימו שכל תשובה שמודדת את הזמן כראוי. קבל נ

 להוציא את בדיקת הנאותות למתודת עזר.דאי כאת המתכנן. 
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    class PlannerTesterModel<T> 
    { 
        public SolutionDetails test (Plannable<T> pd, Planner<T> pa, int t) 
        { 
            DateTime start=new DateTime(); 
            Thread myThread = Thread.CurrentThread; 
            // this is a new thread... 
            new Thread(delegate() 
            { 
                start = DateTime.Now; // need to be inside the thread 
                pa.plan(pd); 
                // wake my thread is the job is done 
                myThread.Interrupt();  
            }).Start(); 
 
            // my thread is going to sleep for t seconds 
            try {Thread.Sleep(t * 1000); } 
            catch (ThreadInterruptedException e) { } // unless it is waken up 
            TimeSpan timeItTook = DateTime.Now - start; // measure the time 
            // get the solution 
            Action<T>[] answer = pa.getPlan(); 
            if (answer == null) // the solution is not done 
            { 
                pa.stopPlanning(); 
                return new SolutionDetails(timeItTook, false, false, false, -1); 
            } 
            else 
            { 
                bool complete=answer[answer.Length-1].Equals(pd.getGoalState()); 
                bool sound = checkSoundness(answer); 
                return new SolutionDetails(timeItTook, true, complete, sound, 
                                                                  answer.Length); 
            } 
 
        } 
  // check the soundness of the solution 
        private bool checkSoundness(Action<T>[] answer) 
        { 
            for (int i = 1; i < answer.Length; i++) 
                if (answer[i - 1].postcondition != answer[i].precondition) 
                    return false; 
            return true; 
        } 
    } 

 נק'ViewModel (25 )חלק ב' ה 
 טוב יותר על התנהגות האפליקציה. גכדי לקבל מוש Viewמומלץ בחום לקרוא גם את החלק של ה 

המחזירה את רשימת  []stringמסוג  Algorithmsשחושפת תכונה בשם  MyViewModelכתבו מחלקה בשם 

אותה בעת כך נוכל לעדכן ( algorithms.txt. רשימה זו נמצאת בקובץ נק'( 5) אלגוריתמי התכנון הקיימים

 . בקובץ בכל שורה יש שם של אלגוריתם, לדוגמא:)הצורך מבלי לבנות את הפרויקט מחדש

STRIPS 

Dijkstra 
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MyPlanningAlg 

עבור החישובים שיש לבצע, והשנייה  jobs, אחת בשם stringכמו כן, על המחלקה לחשוף שתי רשימות של 

שלא נצטרך לעבוד טיפוסים יש להשתמש כדי עבור החישובים שכבר נעשו. חישבו באלו  doneJobsבשם 

 נק'View. (5 )קשה ב 

תורכב משם האלגוריתם + רווח  job. המחרוזת addJob(string job) voidהמחלקה תחשוף מתודה בשם 

 + שם הבעיה + רווח + זמן החישוב, לדוגמא:

STRIPS Luna_Park 180 

 :ק'(נ 15) של המודל במקביל  testאת  , ונריץjobsבהינתן בקשה כמו זו, נוסיף את המחרוזת ל 

  כדי לשלוט על כמות הת'רדים עלינו להשתמש בthread pool  ת'רדים בלבד. 5המוגבל ל 

 :הניחו שבמודל קיימות המתודות 

o getAlg(string alg)  סוג הרצויההיא מחזירה אובייקט משם האלגוריתם שבהינתן 

o getPrb(string Prb) שבהינתן שם הבעיה היא מחזירה אובייקט מהסוג הרצוי 

  כאשרtest  תסיים את ריצתה, המחרוזתjob  תוסר מjobs  ותוכנס לdoneJobs. 

 :שובהת

    class MyViewModel 
    { 
 
        public string[] Algorithms{ // 5 points 
            get { return System.IO.File.ReadAllLines("algorithms.txt");} 
            //return "STRIPS,Dijkstra,MyPlanningAlg".Split(','); 
        } 
 
        PlannerTesterModel<string> model; // we chose T to be string 
        public ObservableCollection<string> jobs; // 5 points for observable col’ 
        public ObservableCollection<string> doneJobs; 
 
        public MyViewModel(){ 
            model = new PlannerTesterModel<string>(); 
            jobs = new ObservableCollection<string>(); 
            doneJobs = new ObservableCollection<string>(); 
            ThreadPool.SetMaxThreads(5, 0); // 1 point 
        } 
 
        public void addJob(string job) {// STRIPS Luna_Park 180 
            // geting the objects from job: 5 points 
            string[] sp=job.Split(' '); 
            Planner<string> pa = model.getAlg(sp[0]); 
            Plannable<string> pd = model.getPrb(sp[1]); 
            int t = Int32.Parse(sp[2]); 
            // updating the lists: 4 points,  using the threadpool 5 points 
            jobs.Add(job); // the list 
            ThreadPool.QueueUserWorkItem(delegate(Object threadContext) 
            { 
                model.test(pd, pa, t); 
                jobs.Remove(job); 
                doneJobs.Add(job); 
            }); 
        } 
    } 
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 נק'View (25 )לק ג' ה ח
 על האפליקציה להיראות כך:

 

 כך:ולהתנהג 

המשתמש בוחר את האלג' מתוך הרשימה השמאלית עליונה, ואז את הבעיה מתוך הרשימה שמתחתיה, 

. לאחר הלחיצה פרטי add to work queueבוחר כמה זמן להקצות לחישוב בשניות ואז לוחץ על הכפתור 

 )שם האלג', רווח, שם הבעיה, רווח, מס' השניות(. work queueהמשימה יופיעו ברשימה 

 .Done queueל  Work queueמה הזמן, בכל פעם שמשימת חישוב הסתימה אז פרטי המשימה יועברו  עם

תציג למשתמש את פרטי החישוב שנעשה עבור המשימה שנבחרה מתוך ה  Display Solutionלחיצה על 

Done queue .)אין צורך לממש זאת במבחן זה( 

 ת המראה והתנהגות לעיל.כדי לממש א code behindואת ה  XAMLהשלימו את ה 

<Window x:Class="moed_B.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"         
        Title="MainWindow" Height="317" Width="525"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="________"/> ('1 נק) 
 
            <ColumnDefinition Width="________"/> ('1 נק) 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <StackPanel> 
            <Label Content="Algorithms:"/> 
            <ListBox x:Name="algs" Height="100" 

 
ItemsSource="__________________________________________"/> ('5 נק) 
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            <Label Content="Problems:"/> 
            <ListBox x:Name="prbs" Height="100"> ('3 נק) 
 
                <_____________>Block_world </_____________> 
 
                <_____________>Luna_Park  </_____________> 
 
                <_____________>Trash3  </_____________> 
            </ListBox> 
 
            <StackPanel Orientation="_________________"> ('2 נק) 
                <Label Content="Time (sec):"/> 
                <TextBox x:Name="time" Text="180" Width="50"/> 
                <Button Content="Add to work queue ->" Width="142"  
 
   Click="______________________"/> ('2 נק) 
            </StackPanel> 
 
        </StackPanel> 
 
        <StackPanel ________________________="1"> ('2 נק) 
            <Label Content="Work queue:"/> 
            <ListBox x:Name="wrks"  Height="100"/> 
            <Label Content="Done Jobs:"/> 
            <ListBox x:Name="don"  Height="100" /> 
            <Button Content="Display Solution" Height="26"/> 
        </StackPanel> 
 
    </Grid> 
</Window> 

 

    public partial class MainWindow : _______________________ ('1 נק) 
    { 
        _____________________________ vm; ('1 נק) 
        public MainWindow() { 
            InitializeComponent(); 
 
 (1 נק')________________________________________________________________      
 
 (1 נק')________________________________________________________________      
 
 (1 נק')________________________________________________________________      
 
 (1 נק')________________________________________________________________      
        } 
 
        private void _____________(object sender, __________________ e)  )'3 נק( 
        { 
  ____________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________ 
 
        } 
    } 
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 :תשובה
<Window x:Class="moed_B.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"         
        Title="MainWindow" Height="317" Width="525"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="*"/> 
            <ColumnDefinition Width="*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <StackPanel> 
            <Label Content="Algorithms:"/> 
            <ListBox x:Name="algs" Height="100" ItemsSource="{Binding 
Algorithms}"/> 
            <Label Content="Problems:"/> 
            <ListBox x:Name="prbs" Height="100"> 
                <ListBoxItem>Block_world</ListBoxItem> 
                <ListBoxItem>Luna_Park</ListBoxItem> 
                <ListBoxItem>Trash3</ListBoxItem> 
            </ListBox> 
            <StackPanel Orientation="Horizontal"> 
                <Label Content="Time (sec):"/> 
                <TextBox x:Name="time" Text="180" Width="50"/> 
                <Button Content="Add to work queue ->" Width="142" 
Click="Button_Click"/> 
            </StackPanel> 
        </StackPanel> 
        <StackPanel Grid.Column="1"> 
            <Label Content="Work queue:"/> 
            <ListBox x:Name="wrks"  Height="100"/> 
            <Label Content="Done Jobs:"/> 
            <ListBox x:Name="don"  Height="100" /> 
            <Button Content="Display Solution" Height="26"/> 
        </StackPanel> 
 
    </Grid> 
</Window> 
 
    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        MyViewModel vm; 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            vm = new MyViewModel(); 
            DataContext = vm; 
            wrks.ItemsSource = vm.jobs; 
            don.ItemsSource = vm.doneJobs; 
        } 
 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            vm.addJob(algs.SelectedItem.ToString() + " " +  
                        prbs.SelectedItem.ToString() + " " + time.Text);             
        } 
    } 
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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
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