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 הקדמה .1

C++  הינה שפת תכנות המיישמתOOP (Object Oriented Programming .)

)פונקציות( תוך  METHODS-א כתיבת הוה OOPהרעיון הכללי שהביאה תפיסת 

( אנו ANSI C) תההיסטורי C שפתב)פרטי מידע(.  INSTANCES-הצמדתם ל

ועקרונית אין הגבלה אילו  בונים פונקציות, לאחר מכן, וללא קשר מגדירים נתונים,

ון בפרט כל נת ++C-בכלל וב OOP-בלעומת זאת  פעיל על איזה נתון.פונקציות לה

הפעלת כל הפונקציה עליו, לכן אין טעם לאפשר מוגדר לצורך משימות מסוימות, 

לכל נתון נבנה סדרה  בגישה זואלא מוטב להגדיר את פונקציות בתוכנית פר נתון. 

(, OBJECT( עבורו. לנתון + שירותים נקרא אובייקט )METHODS) םשל שירותי

 . הכליל את ה"ישות" הזו בכל תוכנית שנרצה לבנות בעתידומעתה ואילך נוכל ל

 מגדיר הן את פרטי המידע שלו,והן את השירותים שמטפלים בהם. האובייקט

    

 הניסוי מטרות .2

 ;מחלקות של וההיררכיה עצמים ,מחלקות הכרת 1.1

 ;זיכרון של תדינאמי הקצאה 1.1

 ;ומפרקים במקימים שימוש 1.1

 ;(Encapsulationכמוס ) תכונת הכרת 1.1

 ;התורשה תכונת כרתה 1.1

 ;הצורתיות-ריבוי תכונת הכרת 1.1

 ;פונקציות העמסת תכונת הכרת 1.1

 ;הפועלים העמסת תכונת הכרת 1.1

 ;ידידות בפונקציות שימוש 1.1

 ;לתכנות שישמשו הפיתוח וכלי העבודה סביבת והכרת לימוד 1.11

 .MATLABשל  MEXעבודה עם פונקציות  1.11
 

 מומלצת ספרות .3

 .http://www.ee.bgu.ac.il/~adcomplab מתקדמת-אתר של מעבדה מיקרו

mailto:alexr@ee.bgu.ac.il
http://www.ee.bgu.ac.il/~adcomplab
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 הנדרשהציוד  .4

 .PCמחשב  .1.1

 .Linuxאו  Windows מערכת הפלה  .1.1

 .C++ toolchainכל סוג של  .1.1
 

 שאלות הכנה .5

 :הכנה שאלות עלענה בהרחבה 

 ריבוי,  Inheritance – תורשה, Classes - מחלקות: הבאים המושגים את הגדר .1.1

 . Polymorphism – צורתיות

 מהן? זאת ליישם ולנ העוזרים האמצעים ומהם מידע שבהסתרת החשיבות מהי .1.1

 ? במחלקה לחברים האפשריות השונות ההרשאות

 דוגמאות.(? תן הסבר מפורט עם overloadingהעמסה )פעולת מה זה  .1.1

 למקים – מיוחד תפקיד יש המחלקה של החבר פונקציות מתוך לשתיים  .1.1

Constructor ולמפרק Destructor .אותן מגדירים וכיצד תפקידן מה? 

 תדינאמי הקצאה לנו המאפשרים הכלים מהם? תנאמידי זיכרון הקצאת מהי .1.1

  ?תהדינאמי שבהקצאהוחסרונות  היתרונות מהם

 מהלך הניסוי .6

 עצמים מונחה בכתיבת הראשונה ההתנסות זו הסטודנטים ולמרבית מאחר ,

 מומלץ. כאשר רמת הקושי עלה בהדרגה תכניות מספר מכתיבת מורכב הניסוי

 . הניסוי בדפי ןהופעת סדר פי-על התכניות את לכתוב

 ועד האלגוריתמים מרמת היישום את ולתכנן לשבת יש לכתוב שניגשים לפני 

  . לממשק

 להסביר טעם אין זאת עם .התוכנית בגוף רבות הערות לרשום מאוד חשוב 

 .אותו "לתרגם" ולא הקוד מהות את להסביר יש .מאליהם מובנים דברים

, 11-ל 1 בין שרצה לולאה היזו" :זו מעין הערה לרשום צורך אין - לדוגמא

 ". האותיו כל לסריקת לולאה": כגון ,עושה הלולאה מה לרשום יש זאת במקום
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 השם שמתוך כך ,ואובייקטים פונקציות ,למשתנים הגיוניים שמות לתת יש 

 . האובייקט או המשתנה מהות מהי להבין ניתן יהיה

 :שיטות לאכסון נתונים שלושתישם  .1.1

 בגודל שלמים טבלת המחביאה ARRAY_OF_INT בשם מחלקה הכן .1.1.1

 שרות הגדר. מערךב j תאל  iערך המעביר SET(i,j) בשם שרות הגדר. 11

GET הנמצא ב מערךה תוכן את קבלתמאפשר ה- ARRAY_OF_INT, 

 המאפשר GUI הגדר .מתאים אובייקט מוגדר בה ראשית תכנית חזרה

 .מהתכנית ולצאת המערך את להציג ,למערך נתון להוסיף

 intשל בן עשר תאים  ידינאמ מערך המכיל  CVectorסוגמ מחלקה צור .1.1.1

 GET -וSET  שרות צור(. מערך של אפשרי גודל לכל המצביע מצביע)

 להציג ,למערך נתון להוסיף המאפשר GUI הגדר .הקודם לתרגיל בדומה

 .מהתכנית ולצאת המערך את

 ממדי-דו intשל  ידינאמ מערך המכיל  CVectorמסוגמחלקה  צור .1.1.1

 צורמערך של מצביעים(, כאשר רוחב שורה עשרה תאים. ל המצביע )מצביע

 נדרשתSET  בשרות .מיםהקודלים לתרגי בדומה GET -וSET  יםשרות

 גדול האינדקס אם המערךמספר שלם של שורות  של אוטומטית הגדלה

 .המערך מגודל

נפרד כאשר הכנסה ותצוגה של  MEXכל סעיף יש לממש כקובץ 

 . MATLAB GUIבעזרת  משתנים תעשה

 PRINT-ו SETשרותים נוסף לב >>-ו []: להעמיס אופרטורים בונוס

 לצורת עבודה יותר נחה ואינטויטיבית. לדוגמא:

CVector myvector; 

myvector[5] = 10; 

cout << myvector;   // prints content of vector 

 

 נתון מעגל הבאה: .1.1
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. )ת.ז. של בן זוג אחד הוא L = bbb mH-ו R = 100 Omh ,C = aaa nF כאשר 

xxxxxaaa  ות.ז. של בן זוג שני הואyyyyybbb). 

wtVVכאשר  ,LV -ו RV  ,CV כתוב תוכנה שתחשב cos0.  ותדר אמפליטודה

 -ע''י משתמש וארכים התחלתיים הם  קביעהניתנים ל V מקור מתח של

VV 30  - Hzf 100.  ע''י מספר  –אופני תצוגה התוכנה תציג תוצאות בשני

  לפי בחירת המשתמש. –מורכב וע''י אמפליתודה ופאזה 

שתאפשר עבודה עם  Complexמחלקה גדיר יש להלצורך ביצוע עבודה 

-ו PassiveElementגדיר שתי מחלקות יש להבנוסף לכך רכבים. ומספרים מ

RCL מחלקה בעזרת , כאשרPassiveElement  ניתן ליצר עצמיםR ,C ו-L 

 מתארת תכונות של כל המעגל.   RCLומחלקה 

 שירותים הבאים:כתוב 

אמפליטודה של מספר שתאפשר חישוב  Complexשל מחלקה  Normשירות  •

 מורכב;

 שתאפשר חישוב של פאזה; Argשירות  •

 ;Lאו  R ,Cאפשר קליטה של ארך חדש של תש Setשרות  •

 ;LV -ו RV  ,CVאפשר תש Calcשרות  •

פר מורכב ע''י מס –הצגת התוצאות בשני אופני תצוגה אפשר תש Printשרות  •

 או ע''י אמפליטודה ופאזה;

( Resonant Frequencyתדר תהודה ) חישוב שלאפשר תש FreqResשירות  •

  .למעגל
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אחד כאשר  dat. ר שני קבציויצתוך  תוצאותאפשר הדפסת התש Saveשירות  •

. MATLAB-בהמכיל אוסף אמפליטודות ושני אוסף פאזות לצורך תצוגה 

 MATLAB GUIים מתוך \שמופעל MEXקבצי \התוכנית יש לישם כקובץ

יש  ת התוצאות אחרי עיבוד.נוח למשתמש המאפשר החנסת נתונים ותצוג

לדו''ח  וגם לצרפם)גם של אמפליטודה וגם של פאזה(  Bodeסרטוטי  יגצלה

 .לוגריתמיתהיא בסקלה  של סקלה תדרים כאשר תצוגה מסכם

, הפעלת סט בשאלה זאת יש ליצור תוכנה שתאפשר קריאת תמונה, תצוגתה .1.1

של  מימושלצורך מסננים על התמונה, שמירה והצגה של תמונה אחרי סינון. 

שמאפשרת קריאה, שמירה ותציגה של  MATLABתוכנת ב להיעזריש שאלה 

, imagefiltקבצי תמונות בצורה נוחה. יחד עם זאת יש לממש פונקציה 

מוגדר  התוכנית צריכה לאפשר טעינת תמונה ממקום. MEXהמיושמת כקובץ  

במסגרת עבודה בדיסק קשיח )תיקיה שמכילה( ולשמור תמונה במקום מוגדר. 

 צריך לבצע:

  בפורמט תמונה קריאתbmp  111 שחור לבן בגודל בגווןx111; 

 למטה: גרעין שמוצגעם  ולוציהבקונתמונה בעזרת  סינון  

1.1.1.  4-neighbour Laplacian 

; 

  העתקים לתמונה אחד בגודל מקורי 11ושיבוץ  1הקטנה של תמונה פי; 

  שמירת לקובץbmp; 

)ניתן  המכילה שירותים הבאים   ,Imageבתחילת עבודה יש להגדיר מחלקה 

להוסיף שירותים נוספים או להוריד חלק משרותים מרשימה אם אין צורך 

 :בשימש שלהם(

1. Constructor(int numRows, int numCols); 

1. void setImageInfo(int numRows, int numCols, int maxVal);  

1.  ;void getImageInfo(int &numRows, int &numCols, int &maxVal) 

1. int getPixelVal(int row, int col); 

1. void setPixelVal(int row, int col, int value);; 
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1.  upperLeftCol, int upperLeftRow, getSubImage(int void

int lowerRightRow, int lowerRightCol, Image& oldImage); 

 ומשתנים:

1. int N;                         // number of rows; 

1. int M;                   // number of columns; 

1. int **pixelVal;                       //2D array; 

 111x111בפורמט  Baboon-ו  Lenaלצורך בדיקות יש להשתמש בתמונות

 פיקסלים בגוון שחור לבן.

  נא לשים לב להגשת העבודות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל.

של  הפעלה ואופן מבנהת על שאלות הכנה. בנוסף יש להסביר מסכם יש לענוח "בדו

 ומחלקות שהוגדרו לצורך ביצוע משימה. תוכנית

 הציון .7

 להלן האופן בו יורכב הציון על ניסוי זה:

 11% שאלות הכנה

 ביצוע שאלה ראשונה במלואה מהלך הניסוי

 )לפי ההוראות הניסוי( 

 11% 

 במלואה שנייהביצוע שאלה 

 אות הניסוי()לפי ההור 

11% 

 במלואה שלישיתביצוע שאלה 

 )לפי ההוראות הניסוי( 

11% 

 הערות, של הקוד ובהירה נכונה כתיבה

 'וכו הגיוניים משתנים שמות

11% 

 11% והגשת הדו'ח משתמש נוחות

 111% סך הכל

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 בהצלחה !!!


