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صحیح و غلط :جمالت زیر را خوانده و درستی و یا نادرستی آن ها را تعیین نمایید.

عبارت
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بارم
صحیح

غلط

الف) کامپایلر برای کالسی که تعریف میکنید یک تابع سازنده توکار( )built-inبدون آرگومان فراهم میکند ،اما اگر
خودتان یک تابع سازنده تعریف کنید ،تابع سازندهی توکار دیگر ایجاد نمیشود.

1

ب) به صورت پیشفرض اعضای کالس  publicهستند.
ج) کلمه  privateو  protectedدر کالس باعث میشود خصیصههای آن محدوده از بیرون قابل دسترسی نباشند.
د) تمام اعضای داخل یک  unionیک حافظه مشترک دارند ،به اندازه جمع حافظههای اعضا.

چند گزینهای:
 تابعی که به صورت خودکار ،وقتی شئ ساخته میشود فراخوانی میشود؟ ( ۰/5نمره)b)constructor
c)static
d)friend
 این عملگر برای تخصیص حافظهی پویا به کار میرود ۰/5( :نمره)b)delete
c)static
d)real
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a)constant
a)new

کد رو به رو را در نظر بگیرید و به دو سوال بعدی
پاسخ دهید:
 مقدار ) (a+2کدام است؟! ( ۰/5نمره)آدرس به خانهای از حافظه که در آن  6ذخیره شده (a
آدرس به خانهای از حافظه که در آن  3ذخیره شده )b
c) 6
d) 3
 مقدار ] b[3کدام است؟ ( ۰/5نمره)آدرس به خانهای از حافظه که در آن  7ذخیره شده (a
آدرس به خانهای از حافظه که در آن  8ذخیره شده )b
c) 7
d) 8
 قطعه کد زیر را در نظر بگیرید ،کدام یک از گزینههای زیر درست است؟ ( ۰/5نمره);typedef double Real
;]Real Values[5
ب) یک آرایه ی دو بعدی از  doubleمیسازد.
 .2الف) یک شئ به نام  valuesمیسازد.
د) یک  double typedefمیسازد.
ج) یک آرایه از  doubleمیسازد.
 اگر  mainبه صورت )][ int main(int argc,char* argvنوشته شده باشد ،با فراخوانی برنامه به صورتmy.exe salam bye 12 5
مقدار  argcبرابر میشود با ۰/5( :نمره)
a( 3
b) 4
c) 5
d) 6
 قطعه کد زیر را در نظر بگیرید ،در انتها چه عددی در خروجی چاپ میشود؟ ( 1نمره)الف) 6
ب) 6۰۰
ج) 3۰3
د) 5۰1
ه) 4۰2
و) 2۰4
ز) 4۰2

)void f(int x, int& y,int*z
{
;x = 100,y = 200,*z= 300
}
)(int main
{
;int a = 1,b=2,c=3
;)f(a, b, &c
;cout << a+b+c << endl
;return 0
}

 .3در تعریف کالسها ،متغیرهای عضو آنها را معموال به شکل خصوصی تعریف میکنیم .دو دلیل برای این کار را ذکر کنید.
هدف این سوال این است که سابقهی بازی اعضای تیم ملی فوتبال را ذخیره کنیم و مدت عضویت هر بازیکن در تیم ملی را به دست
آوریم.
یک بازیکن ممکن است در بازههای تاریخی متعددی عضو تیم ملی شود ،مثال در دوبازه ،از تاریخ  87/2/23تا  88/4/12و از تاریخ
 88/12/1تا .8۹/8/14
هدف این است که تعداد کل روزهایی که یک بازیکن عضو تیم ملی بوده را به دست بیاوریم.
به این منظور کالسی به نام  playerتعریف کنید که نام بازیکن را به همراه بازههای تاریخی عضویت او را ذخیره میکند .عالوه بر
تعریف سازندهی مناسب ،دو متد به اهداف زیر برای این کالس تعریف کنید:
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متدی که بتوان با آن یک بازهی جدید را به سوابق بازیکن اضافه کرد.

 متدی که تعداد کل روزهای عضویت بازیکن را برگرداند.
برای ساده شدن کار ،فرض کنید کالس  Dateبه شکل زیر داده شده است .معنای عملیات تعریف شده از روی نام آنها واضح است.
نحوهی عمل تابع  compare_toبه این ترتیب است که ) d1.compare_to(d2مقداری منفی ،مثبت یا صفر بر میگرداند .به
ترتیب اگر تاریخ  d1قبل از  ،d2بعد از  ،d2یا مساوی آن باشد.
فرض کنید پیاده سازی بخش خصوصی و بدنهی متدهای این کالس به شکل درستی انجام شده است.
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کالس  playerو پیاده سازی کامل آن را بنویسید.
در صورت تمایل میتوانید کالسهای دیگری نیز تعریف کرده از آنها استفاده کنید.
{ 2 class Rectangle

;int width, height
public:
}{ )Rectangle(int x, int y) : width(x), height(y
} ;int area(void) { return width * height
;)int compare(Rectangle r
;}
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یک کالس مستطیل به شکل باالنوشته شده است ،یک کالس مکعب مربع با تابع سازنده ی یک ورودی بنویسید که تابع عضوی برای
چاپ حجم آن داشته باشد ،در تعریف این کالس از کالس مستطیل استفاده کنید.
تابع  compareکالس  Rectangleسوال قبل را تعریف کنید .به نحوی که اگر در  mainبرنامه کد زیر را بنویسیم ،مطابق زیر
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مساحت اشیاء از نوع  Rectangleرا مقایسه کند.
))if(rect1.compare(rect2
;cout << " rect2 is smaller than rect1" <<endl
else
;cout << " rect2 is equal to or larger than rect1" <<endl

1

{ 2 class Complex

public:
}{ )Complex(double r, double i) : real(r), imag(i
}{ )Complex(double r) : real(r), imag(0
;)friend ostream& operator<<(ostream& out, const Complex& c
private:
;double real
;double imag
;}
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الف) آیا در کالس باال میتوان بعد از ایجاد یک شئ از این کالس؛  realو  imagآن را در  mainتغییر داد؟ چرا؟( ۰.5نمره)
ب) بدون هیچ تغییری در کالس  ،Complexعملگر << را برای چاپ اشیائی از نوع این کالس سربارگذاری کنید ،به نحوی که
;)Complex a(3, 2
;cout << a << endl

مقدار  3i+2را روی خروجی نمایش دهد ( 1نمره)
ب) چرا در تعریف این کالس ،تابع <<  operatorرا دوست خودش تعریف کرده؟ ( ۰.5نمره)
{2 struct student

;string name
char id[8]; //assume that studentID is 8 digit
;float moadel
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;}
) vector<student> top_students (vector<student> std, int threshold
{

//A: your code here
}

الف) قطعه کد باال را در نظر بگیرید ،قسمت  Aرا به نحوی بنویسید که تابع  top_studentsیک وکتور از  studentو یک عدد به
عنوان  thresholdبگیرد ،و به عنوان خروجی وکتوری از studentهایی که معدل آنها بزرگتر از  thresholdاست را برگرداند.
ب) میتوانستیم به جای  ،structاز کالس استفاده کنیم ،به نظر شما مزیت تعریف کالس نسبت به حالت فعلی چیست؟ ( ۰.5نمره)
کد رو به رو را در نظر بگیرید،
فرض کنید کاربر در ورودی عدد  0وارد کند که در نهایتا به خطای در حال اجرای تقسیم بر صفر برنامه را مواجه کند،
الف) در  bخطا را پرتاپ کنید و در  mainبرنامه آن را بگیرید و خطای در خور به کاربر نمایش دهید.
ب ) اگر خطا را  bبه  mainپرتاب کند ،چه بالیی سر حافظهی پویای  dمیاید؟ آیا پاک میشود؟ چرا؟
ج) برنامه را به نحوی درست کنید که کدی که در نهایت با اصالح تابع  bو  mainدر قسمت الف اصالح کردید را تغییر ندهید ،اما
مشکل آزادسازی حافظه در هنگام بروز خطا در تابع  aرفع شود( .نیازی نیست الف و ج را جدا گانه جواب دهید ،تنها کد نهایی
حاصل از قسمت الف و ج را بنویسید).
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هیچ خطی از کد را جا به جا نکنید, ،و منطق برنامه
را عوض نکنید.
تنها مجاز به اضافه کردن بالکهای  tryو  catchو
 throwو کدهایی برای مدیریت خطا هستید.

)int b(int i
{
;)return (3/i
}
)float a(int i
{
;int out
;]double* d=new double[50000
;)out=b(i
//do sth else
;delete[] d
;return out
}
{)(int main
;int i
;cin>>i
;)a(i
!! //do sth else , tons of code
}

با آرزوی موفقیت روز افزون
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