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 ___.  ___.  ___תאריך:                                                       JAVA -מדעי המחשב א' מקצוע:  

 _____________________________________שם:          אובייקטיםמערך של נושא:     
 
 
 

  אובייקטיםמערך של  -  'ד 1 דף  עבודה   
*************************************************** 

 
 
 

 כללי המשחק –דומינו 

 

דומינו הוא משחק המורכב מאבני משחק מלבניות אשר קו מחלק אותן באמצע לשני ריבועים, שעל 

מטה(. אנו נשתמש באבנים עם אפס עד תשע  1נקודות )ראו איור  כל אחד מהם מסומנות מספר

מכל סוג. סה"כ המשחק שלנו יכלול אחת  נקודות בכל צד של האבן, כאשר בחבילת אבנים יש רק אבן

 אבני דומינו. 55
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ואת הפעולות   right -ו left  תכונות 2המכילה , המייצגת אבן דומינו Domino מחלקה בשםנתונה 
 (3)המחלקה בדף מספר   הבאות:

 

 ( ) right. public Domino -ו  leftפעולה בונה המאפסת את התכונות

 right. public Domino -ו  leftאת התכונותת תחלפעולה בונה המא

                   ( int left , int right ) 

 public Domino ( Domino  d ) .מעתיקהפעולה בונה 

 ( ) left. public  int  getLeft כה של התכונהומחזירה את ער אבןהמקבלת פעולה 

 ( ) right. public  int  getRight כה של התכונהומחזירה את עראבןהמקבלת פעולה 

כה של את ער עדכנתערך שלם ומו אבןהמקבלת פעולה 
 . left התכונה

public void setLeft ( int  left ) 

כה של את ער עדכנתערך שלם ומו אבןהמקבלת פעולה 
 . right התכונה

public void setRight ( int  right ) 

מת' אם שתי א'מחזירה  ,אבני דומינו 2המקבלת פעולה 
 .הנקודות זהות, אחרת מחזירה 'שקר'

public Boolean equals (Domino d ) 

מחזירה אוביקט מסוג ו אבן דומינוהמקבלת נפעולה 
String  אבןהכולל את ערכי ה. 

public String toString( ) 

 
 

 .המאפשרת מניית מספר אבני הדומינו שנוצרו counterהגדר/י תכונה סטטית בשם  .1 א.
 את הבנאים כך שיבצעו פעולה זו. /יושנה  

 

 .counterשמחזירה את ערכו של המשתנה הסטטי  ( ) getCounterהוסף/י פעולה בשם   
 

המאפשרת שמירת הערך המספרי הכי גבוה שהוגרל  maxValueהגדר/י תכונה סטטית בשם  .2
 את הבנאים כך שיבצעו פעולה זו. /יושנהבאבני הדומינו שנוצרו.  

 

 .maxValueהסטטי  המשתנהערכו של  אתשמחזירה  ( )getMaxValueהוסף/י פעולה בשם   
 

 תכנית ראשית המבצעת הפעולות המכילה, DominoMain הגדר/י מחלקה חדשה בשם .ב
 הבאות: 

 
 .ןמחזירה )אפשר בצורה אקראית( אבני דומינו 11מערך של  שיטה שמגדירה  .1

 ?( שנוצרו אבניםזהות )מבין הרצף )במערך( ב אבני דומינוהאם קיימות שתי שיטה  .2

, אחרת מחזירה מהמערךאם ניתן לייצר רצף של אבני דומינו שיטה שמחזירה 'אמת'  .3
 ? 'שקר'

 רצף. רשייווצכך  –משנה את ערכי האבנים שיטה ש .4
 

  
 הרץ/י אותה. 

 
 

 :Domino המחלקה נתונה 
public class Domino 

{ 

 private int left; 

 private int right; 
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 //  *****************   Constructors    *********************** 

 public Domino() 

 { 

  this.left = 0; 

  this.right = 0; 

 } 

 public Domino(Domino cube) 

 { 

  this.left = cube.left; 

  this.right = cube.right; 

 } 

 public Domino(int left, int right) 

 { 

  this.left = left; 

  this.right = right; 

 } 

 

 //  *****************   Set  +  Get    *********************** 

 public int getLeft() 

 { 

  return this.left; 

 } 

 public void setLeft(int left) 

 { 

  this.left = left; 

 } 

 public int getRight() 

 { 

  return this.right; 

 } 

 public void setRight(int right) 

 { 

  this.right = right; 

 } 

  

 public boolean equals(Domino cube) 

 { 

  if (this.left != cube.left) 

   return false; 

  if (this.right != cube.right) 

   return false; 

  return true; 

 } 

 

 public String toString() 

 {  

  return ( " --- --- \n"+ 

      "| "+this.left+" | "+this.right+" |\n"+ 

      " --- --- \n"); 

 } 

 

 public static void main(String[] args) 

 { 

  System.out.println(new Domino(3,4).toString()); 

 } 

 

} 
 [אובייקטיםמערך של  – 212 דף_עבודה]
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