
הערה כללית: בכל השאלות במבחן מומלץ לקרוא את כל השאלה לפני שמתחילים לענות. כמו כן, בכל התשובות
יש להשתמש בכלים שנלמדו בקורס. תשובות יוערכו בעיקר על מימוש רעיונות של מודולריות ואבסטרקציה.

שאלה 1 (33 נקודות)

בבית החולים פתמ"ע-שירותי-בריאות ישנן מספר מחלקות כירורגיות. לכל מחלקה יש שם, רשימת מנתחים שלה
(מנתח שייך רק למחלקה אחת), כאשר לכל מנתח שמורים תאריכי המשמרת שלו ובנוסף לזאת, לכל סוג ניתוח

שהוא יודע לבצע שמור ציון המעיד על יכולות הניתוח שלו עבור סוג הניתוח הנ"ל. לכל סוג ניתוח שמור שם
הניתוח ומשך הניתוח המשוער בדקות. עבור כל יום בשבוע, לכל מחלקה יש הקצאת חדרי ניתוח. לכל חדר יש

מספר והוא מחזיק את אוסף סוגי הניתוח שניתן לבצע בו. לכל מחלקה יש מספר לא מבוטל של בקשות לניתוח –
עבור כל בקשה נשמר תאריך הכניסה של הבקשה למערכת, ציון מספרי עבור רמת הדחיפות שלה, סוג הניתוח

של הבקשה והמטופל שהבקשה שייכת לו. ההשוואה הטבעית בין הבקשות לניתוח היא על פי רמת הדחיפות שלו.
כל הבקשות לניתוח ניתנות לשיבוץ. 

(8 נקודות) שרטטו תרשים של המערכת המתוארת. יש להיצמד לעקרונות הקורס ולתאר את כל .
האובייקטים הרלוונטיים, השדות שצוינו + הטיפוס של כל שדה, קשרי הורשה/הכלה, אבסטרקציה,

ממשקים וגנריות. 
(7 נקודות) כפי שמתואר בסיפור, הבקשות לניתוח ניתנות להשוואה על פי ציון הדחיפות שלהן. למציאת .

הבקשה לניתוח עם ציון הדחיפות הגבוה ביותר, נכתבה פונקציה סטטית שחתימתה: 

public static SurgeryRequest findMax(Vector<SurgeryRequest> sr)

במידה והייתם רוצים להשתמש בפונקציה גם עבור אובייקטים אחרים שיש להם רמת דחיפות (לאו דווקא
ניתוחים), כיצד הייתם משנים את חתימת הפונקציה? 

הערה אין צורך לכתוב את תוכן הפונקציה, אלא את החתימה בלבד.

(10 נקודות) כתבו מחלקה עבור שיבוץ יומי של ניתוחים בחדר. על המחלקה לאפשר את צמצום סוגי .
הניתוחים שניתן לשבץ בחדר. המחלקה תחזיק את הבקשות לניתוח שמתקיימות בחדר מסוים ביום

מסוים. על המחלקה להיות מאותחלת ריקה מניתוחים. יהיו בה שתי שיטות: אחת להוספת ניתוח ואחת
להסרת ניתוח. הניתוחים יתקיימו על פי סדר ההוספה. אם הוספת ניתוח גורמת שסכום זמני הניתוחים

המשובצים גדול משמונה שעות, ההוספה לא תושלם והשיטה תגיב באגרסיביות.

(8 נקודות) כתבו את סעיף ד' בשפת פייטון.  .
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שאלה 2 (33 נקודות)

NumeratedRepititionהוא אוסף גנרי אשר ניתן לשמור בו מספר איברים זהים. האוסף מאפשר מעקב אודות
מספר החזרות של כל איבר באוסף. 

שעליה לכלול את השיטות הבאות בלבד:NumeratedRepitition   נקודות) כתבו את המחלקה 13( .
אוסף נוסף בנאי אשר מקבל 2)בנאי שאינו מקבל פרמטרים 1) בנאים- עליכם לכתוב 2 בנאים.  •

כלשהו, אשר כל האיברים בו יתווספו לאוסף שאותו אתם מאתחלים. 
addAll שיטה אשר מקבלת כקלט אוסף כלשהו, ומוסיפה את כל אבריו ל – •

NumeratedRepititionהנוכחי.
getRepetitionשיטה המקבלת איבר (מטיפוס האיברים השמורים באוסף) ומחזירה את מספר - •

 הפעמים שהאיבר מופיע באוסף. במקרה בו האיבר לא קיים באוסף יש להחזיר את הספרה 0.
add .שיטה אשר מקבלת איבר (מטיפוס האיברים השמורים באוסף), ומוסיפה אותו לאוסף – •

-average.שיטה המחזירה את הממוצע של מספר החזרות עבור האיברים באוסף •

.NumeratedRepitition נקודות)  כתבו פונקציה שמקבלת כקלט אוסף שכל איבר בו הוא מטיפוס 8( .
 הפונקציה מחזירה מצביע ל NumeratedRepititionעם ממוצע החזרות הגבוה ביותר עבור האיברים

באוסף. ניתן לכתוב תוספות רלוונטיות אם יש צורך למחלקה שכתבתם בסעיף א.

נקודות) עדכנו את המחלקה שכתבתם בסעיף א, כך שתאפשר לבצע מעבר על כל האיברים השונים6( .
באוסף, כלומר, האיברים שמצביעיהם יוחזרו למשתמש במעבר, לא יהיו זהים. 

נקודות)  כתבו את סעיף א בפייתון. 6( .

שאלה 3 (33 נקודות)

Node) נתון קוד חלקי של מחלקה שמתארת משתמש במערכת של שיתוף שירים. לכל משתמש במערכת
) יש רשימת שירים שהוא משתף עם אחרים (songsForShare) ורשימת שכנים (neighbors) שהוא יכול

.(songsIWant) לבקש מהם שירים מתוך רשימת שירים שהוא מעוניין בהם 

public class Node extends Thread {
    private int ip;
    private HashMap<String,Song> songsForShare;
    private Set<Node> neighbors;
    private List<String> songsIWant;



    public Node(int ip, Set<Node> neighbors){
        this.ip = ip;
        this.songsIWant = new Vector<String>();
        songsForShare = new HashMap<String, Song>();
        this.neighbors = neighbors;
    }

    public void addSongIWant(String songName){
        songsIWant.add(songName);

    }

    public void run(){
        while(true){

        }
    }
    public void addSong(String songName, Song song) {
        songsForShare.put(songName,song);
    }

    public void removeSong(String songName){
        songsForShare.remove(songName);
    }

    public Song askForSong(String s){
        if (songsForShare.containsKey(s)){
            return songsForShare.get(s);
        }
        return null;
    }
}

(8 נקודות) כל משתמש מנסה למצוא את השירים שהוא מעוניין בהם. אלגוריתם החיפוש של כל .
משתמש מתבצע בצורה הבאה:

עוברים על כל השירים ברשימת השירים הנדרשים.
עוברים שכן אחר שכן ושואלים אם יש לו את השיר  .1

אם כן מקבלים את השיר מהשכן ומוסיפים לרשימת השירים של המשתמש. .2

כתבו את הקוד במקום המתאים במחלקה.

? הסבירו כיצד פתרתםrace conditions(7 נקודות) היכן בקוד שכתבתם נאלצתם להתמודד עם  .
את הבעיה.

?busy waiting(7 נקודות) היכן בקוד שכתבתם נאלצתם להתמודד עם אפשרות להיווצרות של  .
הסבירו כיצד פתרתם את הבעיה.

בקוד שכתבתם? הסבירו.()notifyAll ל-  ()notify(5 נקודות) האם קיים הבדל בין שימוש ב- .
(6 נקודות) הסבירו כיצד ניתן לעדכן את הקוד כך שכל משתמש יוכל לשתף סוגים שונים של .

קבצים, לא רק שירים (ניתן יהיה לשתף סרטים, תוכנות ועוד).

שאלה 4 (5 נקודות)



בג'אווה יש שימוש בסימון <?>. הסבירו מה השימוש ומדוע בפייתון אין שימוש בסימן כזה וגם אין בשבילו תחליף.

שימו לב, תשובה ארוכה מחמש שורות לא תיבדק ותקבל ציון אפס.

בהצלחה!




















