
 Classהיא כתיבת מחלקות : המילה מחלקה 

 עד עכשיו דיברנו על משתנים מסוגים שונים  

String 
 

int 

double 
bool 

מכיוון שהשפה  –כאשר נרצה להשתמש במשתנים מורכבים יותר כדי להשתמש בשפה באון מיטבי 

C.הינה שפה תכנות מונחה עצמים # 

 המחלקה בנויה משדות:

 DATA  -מידע 

 מטודות ,פונקציות ,פעולות . -והתנהגות

 מטרת המשימה היא  לבנות מחלקה המשמיעה תווים :

 תפתחו פרויקט חדש:

 Tonנקרא למחלקה 

 כדי לפתוח מחלקה חדשה אנו נוסיף את השורות  הבאות אחרי התוכנית הראשית:

class ton {  
     
    } 

 תכתבו את הקוד הבא 

using System; 
using Microsoft.SPOT; 
using Microsoft.SPOT.Hardware; 
using Stm32; 
using System.Threading; 
using System.Text; 
 
namespace NOA_Application6 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Debug.Print("Hello World! This is NOA."); 
            Thread.Sleep(Timeout.Infinite); 
        } 
    } 
 
 
    class Ton {  
     
    } 
} 

 

 ( .Classעכשיו אנחנו רוצים להגדיר משתנים שיהיו בשימוש בתוך המחלקה )



מוש יאת הסימן _ אני משתמש כדי לציין ש  Ton_ים ולכן נכתוב את המשתנה ואנו רוצים לציין תו

 במשתנה של המחלקה.

  class Ton { 
 
        string _Ton; 
    } 

 constructorנבנה בנאי   –בשלב זה אחרי הגדרות המשתנים 

 המאתחל את משתנה המחלקה בעת יצירת האוביקט של המחלקה.

 *הבנאי יהיה בשם של המחלקה 

 כילו המשתנים .*הבנאי יכיל את הנתונים שי

 Class* את הבנאי נבנה בתוך ה 

public Ton (string Bt){   
        _Ton = Bt;  
            } 

 

 ולאחר מכן נבנה את המטודה / הפעולה .

 שמדפיסה את התו שאנו רוצים:

public void PrintTon() 
    { 
 
        Debug.Print("the ton is" ); 
        Debug.Print(_Ton); 
    } 

 

 .NewTonאנחנו רוצים להגדיר אובייקט מהסוג של 

           Ton NewTon = new Ton("DO"); 

  Tonהוא מסוג אוביקט של  NewTonכאשר 

 DOוהוא מאתחל את הבנאי במילה 

 PrintTonאחרי בניית האובייקט אנחנו רוצים להפעיל את ההתנהגות של המחלקה . למשל 

 ;()PrintTonהפונקציה /ונבקש להפעיל את המטודה NewTonנקרא לאוביקט  

    NewTon.PrintTon(); 
 

 

 

 

 

 



 כך : נכתבתהתוכנה הכוללת 

using System; 
using Microsoft.SPOT; 
using Microsoft.SPOT.Hardware; 
using Stm32; 
using System.Threading; 
using System.Text; 
 
namespace NOA_Application6 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
 
            Debug.Print("Hello World! This is NOA."); 
            Ton NewTon = new Ton("DO"); 
            NewTon.PrintTon(); 
 
            Thread.Sleep(Timeout.Infinite); 
        } 
    } 
 
    class Ton {  // Ton בשם מחלקה פתיחת  
 
        string _Ton;  // המחלקה של משתנה הגדרת  
     
 
    public Ton (string Bt){  // המחלקה משתני את שיאתכל המשתנה והגדרת Ton של בנאי יצירת 
  המחלקה
 
        _Ton = Bt; //  Bt הבנאי של במשתנה מאותחל _Ton המחלקה של המשתנה  
            } 
 
    public void PrintTon() 
    { 
 
        Debug.Print("the ton is" ); 
        Debug.Print(_Ton); 
    } 
 
    } 
 
} 

 עכשיו אנחנו נרצה להוסיף גם את הצליל של התו

  



 עכשיו נוסיף לתוכנית הראשית את התוים ונבדוק שהם נשמעים טוב.

 . PWMפריה של הסיראשית נוסיף את 

using System; 
using Microsoft.SPOT; 
using Microsoft.SPOT.Hardware; 
using Stm32; 
using System.Threading; 
using System.Text; 
 
namespace NOA_Application6 
{ 
    public class Program 
    { 
        static PWM spk = new PWM(Cpu.PWMChannel.PWM_6, 1046, 0.5, false); 
 
        public static void Main() 
        { 
 
 
            Debug.Print("Hello World! This is NOA."); 
            Ton NewTon = new Ton("DO"); 
            spk.Start(); 
            Thread.Sleep(1000); 
            spk.Stop(); 
            spk.Frequency = 1174; 
            spk.Start(); 
            Thread.Sleep(1000); 
            spk.Stop(); 
 
        } 
    } 
 
 
    class Ton 
    {  // Ton בשם מחלקה פתיחת  
 
        string _Ton;  // המחלקה של משתנה הגדרת  
 
 
        public Ton(string Bt) 
  המחלקה של בנאי יצירת Ton המחלקה משתני את שיאתכל המשתנה והגדרת //  }        
 
            _Ton = Bt; //  Bt הבנאי של במשתנה מאותחל _Ton המחלקה של המשתנה  
        } 
 
     
    } 
} 
     
 
 
 

 הוסף את שאר התווים לפי התדירות.

 

 

 



 

 המשך כתיבת מחלקות :

 ( ?   constructorאיך מגדירים מחלקה שבה אני לא יוצר שום בנאי )

 את הקוד הבא ונבין מה קורה : נכתוב

using System; 
using Microsoft.SPOT; 
using Microsoft.SPOT.Hardware; 
using Stm32; 
using System.Threading; 
using System.Text; 
 
namespace NOA_Application6 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Debug.Print("Hello World! This is NOA."); 
            Ton NewTon = new Ton("DO"); 
            NewTon.PrintTon(); 
            SpkTon NewSpkTon = new SpkTon(); 
            NewSpkTon.SoundSpkTon(); 
        } 
    } 
 
 
    class Ton 
    {  // Ton בשם מחלקה פתיחת   
        string _Ton;  // המחלקה של משתנה הגדרת  
        public Ton(string Bt) 
  המחלקה של בנאי יצירת Ton המחלקה משתני את שיאתכל המשתנה והגדרת //  }        
            _Ton = Bt; //  Bt הבנאי של במשתנה מאותחל _Ton המחלקה של המשתנה  
        } 
        public void PrintTon() 
        { 
            Debug.Print("the ton is"); 
            Debug.Print(_Ton); 
        } 
    } 
} 
 
class SpkTon // המחלקה של משתנה הגדרת  
{ 
 
    double _SpkTon; 
    static PWM spk = new PWM(Cpu.PWMChannel.PWM_6, 1046, 0.5, false); 
 
    public void SoundSpkTon() 
    { 
        Debug.Print("_SpkTon sound ."); 
        spk.Frequency = _SpkTon; 
        spk.Start(); 
        Thread.Sleep(1000); 
        spk.Stop(); 
    } 
 
} 



 

 למרות שלא נוצר שום בנאי .

 בברירת מחדל :מאתחל את המשתנה של הבנאי    הקוד

 0זה   INTבמקרה של 

 NULLזה    STRINGבמקרה של 

 FALSEזה   BOOLבמקרה של  

 אז 

_SpkTon  0ב 

 

 כעת נוסיף לקוד בנאי נוסף עם פרמטרים :

 לא נצליח . –ונרצה להפעיל את הבנאי ללא פרמטרים 

 להפעיל אותו ללא פרמטרים.ברגע שיש לנו בנאי עם פרמטרים לא נוכל 

 כך:  :ולכן נהיה חייבים להכניס את המשתנים לתוך הבנאי

  thisנשתמש במילה השמורה 

using System; 
using Microsoft.SPOT; 
using Microsoft.SPOT.Hardware; 
using Stm32; 
using System.Threading; 
using System.Text; 
 
namespace NOA_Application6 
{ 
    public class Program 
    { 
  
        public static void Main() 
        { 
            Debug.Print("Hello World! This is NOA."); 
            Ton NewTon = new Ton("DO"); 
            NewTon.PrintTon(); 
            SpkTon NewSpkTon = new SpkTon(); 
            NewSpkTon.SoundSpkTon(); 
            Thread.Sleep(1000); 
        } 
    } 
 
 
    class Ton 
    {  // Ton בשם מחלקה פתיחת   
        string _Ton;  // המחלקה של משתנה הגדרת  
        public Ton(string Bt) 
  המחלקה של בנאי יצירת Ton המחלקה משתני את שיאתכל המשתנה והגדרת //  }        
 
            _Ton = Bt; //  Bt הבנאי של במשתנה מאותחל _Ton המחלקה של המשתנה  
        } 
        public void PrintTon() 



        { 
 
            Debug.Print("the ton is"); 
            Debug.Print(_Ton); 
        } 
 
    } 
} 
 
class SpkTon // המחלקה של משתנה הגדרת  
{ 
 
    double _SpkTon; 
    static PWM spk = new PWM(Cpu.PWMChannel.PWM_6, 1046, 0.5, false); 
 
    
 
    public SpkTon(double Frequency_HZ_SpkTon) 
  המחלקה של בנאי יצירת Ton המחלקה משתני את שיאתכל המשתנה והגדרת //  }        
 
            _SpkTon = Frequency_HZ_SpkTon; //  Bt הבנאי של במשתנה מאותחל _Ton 
  המחלקה של המשתנה
        } 
 
    public SpkTon() : this(1108.73) 
  המחלקה של בנאי יצירת SpkTon המחלקה משתני את שיאתכל המשתנה והגדרת //  }    
 
    } 
 
    public void SoundSpkTon() 
    { 
        Debug.Print("_SpkTon sound ."); 
        spk.Frequency = _SpkTon; 
        spk.Start(); 
        Thread.Sleep(1000); 
        spk.Stop(); 
    } 
 
} 
 
 
 

 הערה : 

 הפרמטרים שלהם שונים ואו מספרם.ניתן לכתוב מספר בנאים שונים רק אם 

 משימות:

1. 

 כאשר היא מדליקה לדים   constructor . עם שני  LedClassרשום מחלקה בשם 

 הבנאי הראשון בנאי ללא איתחול מגדיר את הלד האדום.

 והבנאי השני מגדיר את הלד של הבנאי הראשון  .

 והפונקציה בפנים מדליקה את הלד למשך שניה ומכבה אותו.

 


