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Advanced Programming in C++ 
  מטרת הקורס:

ותכנות  memory management ,MTיסודות עמוקים יותר של השפה, כגון   Cלהקנות למפתחי ++
object oriented  .נכון ומקצועי 

 פירוט: 

++C  היא שפה בעלת יכולות גדולות הן שלobject oriented design   והן של כתיבת קוד יעיל ומהיר. שימוש
מורכבים, גמישים לשינויים ובעלי זמני ריצה  מקנה יכולת לבנות פרויקטים גדולים, חזקים, בשפה  נכון

ידועים. השפה נותנת כוח מאד גדול למפתח, וכדי לנצל את הכוח הזה, על המפתח להבין לעומק את יחסי  
 חומרה עליה התוכנית רצה. הגומלין בין השפה לבין מערכת ההפעלה וה

בהדרכה זו נעבור על היסודות של פיתוח מונחה עצמים נכון, על האופן בו דברים נעשים מתחת לפני השטח  
ועל האפשרויות של המפתח להשפיע על השימוש הנכון בממשקים של התוכנית עם המעבד, הזיכרון 

 ומערכת ההפעלה. 

שנה למקצועות  20-סן, מרצה בכירה באוניברסיטה מזה כני-הקורס מועבר על ידי ד"ר מירי )קופל( בן
תכנות, ובעלת ניסיון עשיר ורב בעולם הפיתוח כמפתחת, ארכיטקטית ומנהלת צוותי פיתוח בעולמות 

 . mobile-ו RTהאלגוריתמים, 

 

 )תלוי בנושאים שיבחרו(. שעות 40   משך הקורס:

שפת כתיבת קוד בבעלי ידע וניסיון של שנה לפחות ב, ארכיטקטים ומנהלי פיתוח מפתחים   קהל היעד:
++C.   הקורס מיועד במיוחד למי שעוסק בפיתוח אבל לא מגיע מרקע מובנה של מדעי

המחשב, ומשלים לו את הפערים הנדרשים כדי להגיע לרמת תכנות גבוהה, גמישה, יעילה  
 וחכמה. 

 שעות(.  40קורס של )ל מע"מ +  ₪ 24000 עלות: 
 

 ראשי פרקים של הנושאים שיילמדו בקורס:  סילבוס מקוצר: 

• C++ - the main concepts of the language 

• Memory management  

o The stack & the heap 

o HW, OS and SW aspects of Memory Management 

o Data alignment 

o Malloc and free – internal view 

o Heap allocation policies 

o new & delete 

o Hands-on: writing a simple memory management system 

• Multithreading & Multiprocessing 

o Process lifecycle 

o fork() 

o PThread API 

o Detached and Joinable threads 
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o Safety & Synchronization 

▪ Race condition, Critical section, Deadlock, Starvation, Mutual 

Exclusion 

▪ Mutex, Conditional variables, Semaphores, Priority inversion 

o IPC 

o Hands on exercise 

• SOLID Principles for Object Oriented Programming 

• Design Patterns as case studies of SOLID principles 

o Hands-on exercises 

• Effective STL Containers and Algorithms 

o The containers and their pros and cons 

▪ vector, list, string, associative containers 

o How to choose the right container 

o iterators 

o Safe use of the containers 

o Algorithms 

o Function objects 

o Hands-on exercise 

• More subjects by demand… 

 קורסים נוספים: 

• Modern C++ (11/14/17) –  קורס מתקדם ללימוד התוספות והעדכונים בגרסאות החדשות של
++C. 
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