
 

 

 

 

 

 

 

  

  

יינתנו מספר מועט של נקודות לפתרונות שלא ייעשו שימוש בכלים הנלמדים  בכל השאלות הערה:
  .מתי שניתן עליכם למנוע צורך ב קאסטינגתמיד יש להעדיף פתרון בעיות בזמן קומפילציה ו בקורס.

 

 שאלה 1 (33 נקודות)

כלבים ומפעילים. יחידת "כלבני פתמע" היא יחידה מיוחדת במשטרה שבה משרתים שוטרים משני סוגים: מאלפי 

יש ביחידה גם כלבים משני זנים: רועה גרמני ודוברמן. היחידה ביקשה מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול 

  באוניברסיטת בן גוריון לפתח מערכת שתסייע בניהול היחידה וציינה את הפרטים הבאים:

עדיף עבורה, ואם יש כלב פנוי לכל משימה יוצא מפעיל פנוי עם כלב פנוי. לכל משימה מוגדר איזה זן של כלב 

יוצא כלב מהזן השני. יש עדיפות להוציא למשימות כלבים ומפעילים שנחו  ,מהזן הזה, הוא יוצא למשימה. אחרת

הכי הרבה זמן מאז שסיימו את המשימה הקודמת. דוברמן יוצא לשיעור אילוף כל שלוש משימות. רועה גרמני יוצא 

עבור  100 -ל 1עבור אילוף דוברמנים וציון בין  100 -ל 1מאלף יש ציון בין  לשיעור אילוף כל חמש משימות. לכל

עם הציון הכי גבוה עבור הזן שלו. כשמגיעה  פנוי אילוף רועים גרמנים. כלב שיוצא לשיעור אילוף יצוות למאלף

תמוך משימה, צריך להוציא את השוטר והכלב הכי מתאימים למשימה מהר ככל האפשר (על תכנון המערכת ל

  בכך).

 עקרונות על לענות המערכת על. ל"הנ התסריט את המתארת אובייקטים של מערכת נקודות) תכננו 8(   .א

 את לתאר רק, המחלקות את לכתוב צורך אין( בתרשיםבמילים ו המערכת את תארו. אבסטרקציה ומודולריות

 שלהם). ביניהם, את השדות ומבני הנתונים האובייקטים, הקשרים

 __8201-3-2תאריך הבחינה:__

 רועי זיוון שם המרצה: 

 _פיתוח תוכנה מונחה עצמיםשם הקורס: 

 1421-1-364 מספר הקורס:

 סמסטר:  א'   מועד:  ב' 8201שנה:  

 ___________שעות 3_ משך הבחינה:

 __________A4שני דפי  חומר עזר: 

 

maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

אם אין מפעיל  , המקבלת משימה, ומצוותת לה מפעיל וכלב."DogUnit“נקודות) כתבו שיטה במחלקת  8(   .ב

 פנוי, או שאין כלב פנוי, המערכת תעצור ותגיב בחומרה.

. על Iterableתממש את הממשק  ”DogUnit“נקודות) כיתבו את הקוד הנידרש על מנת שהמחלקה  7(  .ג

 .()removeאין צורך שהאיטרטור יתמוך ב  בים ביחידה.האיטרטור לאפשר להצביע על כל הכל

המאפשר להצביע על כל השוטרים   <Iterator<Copהמחזירה  ()getCopIteratorנקודות) הוסיפו שיטה  5(  .ד

 .()removeביחידה. אין צורך שהאיטרטור יתמוך ב 

  ד:-פתרון לסעיפים ב

public class DogUnit implements Iterable<Dog>{ 

 private TreeSet<Operator> operators; 

 private TreeSet<Doberman> dobermans; 

 private TreeSet<German> germans; 

 private Vector<Trainer> trainers; 

 private Vector<Mission> missions; 

 

  

 public void setTeam(Mission m) throws unavilableUnitsException{ 

  if(operators.isEmpty()||(germans.isEmpty()&& dobermans.isEmpty())){ 

   throw new unavilableUnitsException(); 

  } 

  else{ 

   m.setOperator(operators.last()); 

   if(m.getFavorite().equals("Doberman") & !dobermans.isEmpty()){ 

     m.setDog(dobermans.last()); 

   } 

   else{ 

    m.setDog(germans.last()); 

   } 

  } 

 } 
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 public Iterator<Dog> iterator() { 

  Vector<Dog> d= new Vector<Dog>(); 

  for(Doberman dob: dobermans){ 

   d.addElement(dob); 

  } 

  for(German ger: germans){ 

   d.addElement(ger); 

  } 

  return d.iterator(); 

 } 

  

 public Iterator<Cop> getCopIterator(){ 

  Vector<Cop> c= new Vector<Cop>(); 

  for(Operator op: operators){ 

   c.addElement(op); 

  } 

  for(Trainer tr: trainers){ 

   c.addElement(tr); 

  } 

  return c.iterator(); 

 } 

  

  

} 

 

 השיטה שכתבתם בסעיף ב' בפייטון.נקודות) ממשו את  5(  .ה

def setTeam(self, m): 

    if(len(self.operators)==0 or (len(self.germans==0) and len(self.dobermans)==0)): 

        raise Exception("unavilableUnitsException") 

    else: 

        m.setOperator(operators[0]) 

        if(m.getFavorite()=="Doberman" and len(dobermans)!=0): 

            m.setDog(dobermans[0]) 

        else: 

             m.setDog(germans[0]) 
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  נקודות) 33( 2שאלה 

תבו מחלקה המייצגת להק (קבוצה סופית של) מטוסים. למחלקה יש את כל השיטות שיש נקודות) כ 10(   .א

על המחלקה   , אלא אם הוגדר אחרת בבנאי.50המספר המקסימלי של מטוסים בלהק יהיה . Setבממשק 

 המטוסים או רק עבור סוגים ספציפיים של מטוסים.סוגי עבור כל  , אולאפשר ליצור להק מטוסים

import java.util.*; 

public class Lahak<T extends Plane> extends HashSet<T> { 

 
 private int max_size; 

  

 public Lahak(int max_size){ 
  this.max_size = max_size; 

 } 

 
 public Lahak(){ 

  this.max_size = 50; 
 } 
 public boolean add(T e) { 

  if(this.size() >=  max_size) 

   return false; 
  return super.add(e); 

 } 

} 

  טעויות נפוצות:

 .Setוהוספת שדה במחלקה מטיפוס  HashSetהורשה של  .1

 .Setהכלה של שדה מטיפוס  .2

 אי הגדרת טיפוס גנרי / הגדרת טיפוס גנרי בצורה שגויה. .3

 

מהלהק את כל המטוסים שיש להם  (מסירה) נקודות) הוסיפו שיטה במחלקה שכתבתם המוציאה 6(  .ב

 תקלה. הניחו שלכל מטוס יש שיטה שמבררת אם הוא תקול או לא.

public void removeDamaged() { 

  Iterator<T> it= this.iterator();   
  while(it.hasNext()) { 
   Plane p = it.next(); 

   if (p.isDamaged()) 
               it.remove(); 

    } 

 } 

  טעויות נפוצות:

 לצורך הסרה של איברים. Iterator-חוסר שימוש ב .1

 בשיטה על האובייקט הספציפי.קבלת אוסף חיצוני למרות שמדובר  .2

 

 

לעבור על המטוסים  תשמאפשר פונקציה סטטית (ותוספות רלוונטיות, אם יש צורך),כיתבו ) נקודות 10(  .ג

מהמטוס עם הכי מעט דלק למטוס עם  ,בלהק (לקבל מצביע לכל אחד מהם) לפי כמות הדלק שיש במטוס

  ()public double getFuelAmount:מטוס יש שיטה . אתם רשאים להניח שבמחלקהכמות הדלק המרבית

אין לשנות את המחלקה שכתבתם  שמחזירה את מספר הליטרים של דלק שיש במיכל הדלק במטוס.
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ידוע שהשוואה טבעית בין מטוסים היא על פי  בסעיפים הקודמים ואת המחלקה המייצגת מטוס. כמו כן,

 המהירות.

 

public class FuelComparator<T extends Plane> implements Comparator<T> { 
 public int compare(T p1, T p2){ 
  return p1.getFuelAmount() - p2.getFuelAmount(); 

 } 

} 

 

public static <T extends Plane> void printNoFuelers(Lahak<T> s){ 

 Comparator<T> c = new FuelComparator<T>(); 

 TreeSet<T> lahak = new TreeSet<T>(c); 
 lahak.addAll(s); 

 for(T t : lahak){ 
  if(t.getFuelAmount() >= 50) 
   System.out.println(t + " has less than 50 litters of fuel"); 

} 

} 

  טעויות נפוצות:

 ) בפונקציה הסטטית ללא קבלת אוסף חיצוני.thisשימוש במופע ספציפי ( .1

 בפונקציה.אי הגדרת טיפוס גנרי  .2

 .Set/SortedSetעם מצביע מטיפוס  Collection.sortניסיון לבצע  .3

 .Comparatorאי מימוש  .4

  

נקודות) כיתבו מחלקה המייצגת להק מטוסי קרב. המחלקה זהה למחלקה שכתבתם בסעיף א' אך לא  7(  .ד

לסוגים ספציפיים של ניתן להכניס לתוכה מטוס שאינו מטוס קרב. אין צורך לאפשר יצירת להק מטוסי קרב 

 מטוסי קרב.

public class FighterAircrafts extends Lahak<FighterAircraft> { 

 
} 
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  נקודות) 33( 3שאלה 

  
במרפאת שיניים יש ארבע שינניות לכל היותר. לקוח שמגיע נירשם במערכת האוטומטית ומחכה בחדר ההמתנה. 

הבא בתור לפי סדר ההגעה. השינניות כמו גם המערכת האוטומטית שיננית שמסיימת טיפול, קוראת ללקוח 
בשום שלב אסור  כל שיננית מקבלת מספר קבוע מראש (יכול להיות שונה) של לקוחות ביום. פועלות במקביל.

שיהיו יותר מארבע שינניות. אם שיננית נוספת (אחת או יותר) מגיעה כשיש כבר ארבע שעובדות, היא מחכה 
  יים ואז מתחילה לעבוד.שאחת מהן תס

  
עלולות להיווצר במערכת כזאת, ואיך  Race Conditionsאילו בעיות  (במילים) נקודות) תארו בפירוט 6(  .א

 ניתן לפתור אותן.
  :Race conditionsישנם שלושה 

כאשר הלקוחות מגיעים למרפאה עליהם להירשם במערכת. לכן יכול להיווצר מצב ששני לקוחות  .1
 שמה."מתחרים" על ההר

כאשר שיננית מסוימת מסיימת טיפול על לקוח, היא מנסה לשלוף את הלקוח הבא. יכול להיווצר מצב  .2
 ששתי שינניות "מתחרות" על הלקוח הבא בתור.

כשאר שיננית רוצה להתחיל את היום, היא מנסה להיכנס למערכת. יכול להיווצר מצב שבו שתי שינניות  .3
 "מתחרות" על הרישום.

  ים נפתור באמצעות סנכרון.את שלושת המצב
  
. הניחו כי קיימת שיטה class Shinanit implements Runnableנקודות) כיתבו את המחלקה  7(  .ב

cleanTeeth()  (אין צורך לכתוב את השיטה הזאת) במחלקה זו שמבצעת את ניקוי השיניים. 
 

public class Shinanit implements Runnable { 

 private AutoSystem AS; 

 private int maxC; 

  

 public Shinanit(AutoSystem AS, int maxC){ 

  this.AS = AS; 

  this.maxC = maxC; 

 } 

 

 

  

 public void run(){ 

  AS.startDay(this); 

  while(maxC > 0){ 

   Customer c = AS.getCustomer(); 

   this.cleanTeeth(c); 

   maxC--; 

  } 

  AS.endDay(this); 

 } 

 

 private void cleanTeeth(Customer c) {   

 } 

} 

על המחלקה לאפשר לשינניות  המנהלת את התור. AutoSystemנקודות) כיתבו את המחלקה  7(  .ג
להתחיל ולסיים את יום העבודה (להצטרף ולעזוב את המערכת) בכל זמן (כלומר, אין זמן מסוים שבו כל 

 השינניות מגיעות וזמן שבו כולן עוזבות).
public class AutoSystem { 

private Vector<Shinanit> s; 

 private Vector<Customer> c; 

 private int maxShinaniot = 4; 

  

 public AutoSystem(){ 

  s = new Vector<Shinanit>(); 
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  c = new Vector<Customer>(); 

 } 

  

 public Customer getCustomer() { 

  synchronized (c) { 

   while(c.isEmpty()) 

    c.wait(); 

   return c.remove(0); 

  } 

 } 

 public void addCustomer(Customer cust) { 

  synchronized (c) { 

   c.addElement(cust); 

   c.notifyAll(); 

  } 

 } 

 

 public void startDay(Shinanit shinanit) { 

  synchronized (s) { 

   while(s.size() == maxShinaniot) 

    s.wait(); 

   s.addElement(shinanit); 

  } 

 } 

 

 public void endDay(Shinanit shinanit) { 

  synchronized (s) { 

   s.remove(shinanit); 

   s.notifyAll(); 

  } 

 } 
 הלקוחות ומשנה את סדר תור Comparatorשיטה המקבלת  AutoSystemנקודות) הוסיפו למחלקה  7(  .ד

 על פיו.
   .ה

public void sortByComp(Comparator c1){ 

 Collections.sort(c, c1); 

} 
 ' בפייטון.בנקודות) כיתבו את המחלקה שכתבתם בסעיף  6(  .ו

import threading 
 
def class(threading.Thread): 
    def __init__(self, AS, maxC): 
        threading.Thread.__init__(self) 
        self.AS = AS 
        self.maxC = maxC 
     
    def clenTeeth(self, c): 
         
    def run(self): 
        AS.startDay(self) 
        while(maxC > 0): 
            c = AS.getCustomer() 
            self.cleanTeeth(c) 
            maxC = maxC - 1 
        AS.endDay(self)    
         
    def clenTeeth(self, c) 
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  נקודות) 5( 4שאלה 

בבנאי. שימו לב, תשובה ארוכה מחמש שורות  Lockבפייטון אפשרות לקבל מנעול  Conditionהסבירו מדוע יש ל 

  לא תיבדק ותקבל ציון אפס.

מנעול אנו מאפשרים יצירה של מספר חדרי שינה שונים הקשורים לתנאים שונים תחת  conditionכאשר נשלח ב

 אותם נרצה להעיר תחת התנאי. threadsאותו מפתח. באופן זה נוכל לפנות באופן ספציפי ל

  

  

 בהצלחה!
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