שם הקורס :מבני זיכרון ונתונים בשפת C++
שם אחראי הקורס והמרצה :ד"ר אופיר פלא
שם המרצה :ד"ר מירי בן ניסן
שעות שיעור שבועיות3 :
שעות תרגול שבועיות2 :

מטרת הקורס :להקנות לסטודנטים ידע ומיומנות בתכנות מרובה פרדיגות ,ללמוד את שפת ,C++
ולממש באמצעותה אלגוריתמים ומבני נתונים .הקורס מיועד לסטודנטים בעלי רקע בסיסי בתכנות.
הקורס כולל תכנות מתקדם בשפת  C++כולל הסטנדרטים החדשים ( )C++14 ,C++11ופרדיגמות
תכנות מתקדמות.
נושאי הקורס:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
o
o
o
o
o

שימוש בסיסי בלינוקס
מבנה הזיכרון ושימוש בו
מחלקות
overloading
operator overloading
בדיקת תוכנה ע"י מטודלגית Unit Testing
Design By Contract
תכנון תוכנה
אופטימזציות זמן ריצה
עבודה עם ספריות חיצוניות
תכונות מתקדמות של השפה :++C
הספרייה הסטנדרטית
תכנות גנרי ()templates
Namespaces
ירושה
תכונות חדשות שהוספו בסטנדרטים החדשים  11-++Cו:14-++C -
auto,foreach,...
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