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  .خود تحویل دهید های یادداشتو  پاسخنامهبه همراه برگه  بایست م را نیز  سواالتبرگه : نکته 
  .نمره خواهد بود ١٠٠نمره کامل در این امتحان . نمره است ١۵٠جم  نمرات سواالت : نکته

 
 )نمره ۴۵ ،دقیقه ٣٠ ( .چین و با تنها ی  پاس  پر کنید به اندازه نقطهجاهای خال  را با عبارات مناسب  )١

و کند  م اجرا ) تنها(در اینست که مفسر برنامه را ) Compiler(با مترجم ) Interpreter(تفاوت مفسر   )أ 
 .کند م ترجمه / کامپایل مترجم برنامه را 

شوند و  ها به ی دی ر متصل م   آبج ت فایلاست، ترجمه / کامپایل که از مراحل ) لینک(در مرحله پیوند   )ب 
 .دهند ش یل م برنامه اجرایی را ت

 scanfو  printfعبارتند از  Cنویس   در زبان برنامه cin , coutمعادل دستورات   )ج 
نام توان  ی  تابع با بدنه آن از نظر نام تابع و انواع ورودی در آنست که در اعالن م  )Prototype(تفاوت اعالن   )د 

 .توان در بدنه نم را مشخص نکرد ول   متغیرها
 . )و فراخوان  تابع ندارند(شوند  در بدنه کد کپی م تند که توابع درخط توابع  هس  )ه 
 .داریم stack/ پشته  احتیاج به) سازی آنها درون سیستم یا پیاده(برای استفاده از توابع بازگشت    )و 
هایی از  سازی برنامه سازی کرد ول  برای پیاده ها پیاده توان با حلقه ای را م  هایی از مرتبه چندجمله برنامه  )ز 

 .داریمتوابع بازگشت   احتیاج به) نمایی و غیره(ای  های غیر چندجمله بهمرت
 .از فراخوان  با مقدار کندتر است گر کوچ تر باشند های تابع از اشاره آرگومانفراخوان  با ارجاع در مواردی که    )ح 
 .است ثابتگر  ی  آرایه در زبان س  در واق  ی  اشاره  )ط 
/ گر معلق  اشارهسپس این داده از حافظه پاک گردد، در این حالت  ند،گری به ی  داده اشاره ک اگر اشاره  )ي 

Dangling Pointer  آید به وجود م. 
 DynamicArrayاز  LinkedListبخوانیم تا در آن بنویسیم،  حافظهخواهیم از  در کاربردهایی که بیشتر م   )ك 

 .تر استبد /کند
 .است عموم /خصوص دسترس  پیشفرض  مانساخت/کالسدر این است که در   Structبا  Classتفاوت   )ل 
 .گرفت آرایهتوان از این کالس  نداشته باشد، نم ) ان دریافت مبدون آرگو(اگر ی  کالس سازنده پیش فرض   )م 
 .دارند باید نوشته شود حافظه پویابرای کالسهایی که  Copy Constructor  )ن 
باعث ایجاد ی   Return Type /خروج  نوع تغییر تنها ی  تابع یا متد،   )Overloading(در بازنویس    )س 

Overload از تابع نخواهد شد. 
خطای کامپایل در صورت / نویس جلوگیری  از خطای سهوی برنامهدر انتهای اعالن ی  متد، هرگاه بخواهیم   )ع 

 .کنیم استفاده م  constشود، از کلیدواژه  تغییر متغیر عضو ایجاد
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 .های ی  کالس مشترک هستند instanceبین تمام  Static/ استاتی  متغیرهای   )ف  
 .توان در اعالن کالس مقدارده  نمود را م  static constتنها متغیرهایی از نوع   )ص 
 / getter-setter/ public variableدر کالس، استفاده از  Propertyسازی ویژگ   ی   از روشهای پیاده  )ق 

language features است. 
 Loader/ سیستم عامل در این تفاوت دارند که مقدار ده  اولیه توسط  مقدارده  اولیه با مقدار ده  ثانویه  )ر 

 . کد برنامه/ خود برنامه شود و مقدار ده  ثانویه توسط  انجام م 
 . سیستم عاملی  به عالوه سخت افزارمتش ل است از ) Platform(س و   )ش 
ل  دوم  نیست و به است و  Backward Compatibleدر این است که اول   bit 64با  x86_64تفاوت   )ت 

 .گیرد بیشتر مورد استفاده قرار م  اول همین دلیل 
 باشد اسمبل ) زبان(شود خروج  از نوع  باعث م   g++ -S file.cppکامپایل با استفاده از دستور   )ث 
 .داشته باشیم معرف  متغیر به لینکر/ اعالن متغیر خواهیم   شود که م  هنگام  تعریف م  externمتغیر   )خ 
عامل وجود دارد به کدمان  های سیستم که در پوشه کتابخانه libmyfile.aای با نام  یوند کردن کتابخانهبرای پ  )ذ 

 .استفاده نماییم g++ - lmyfileدر هنگام کامپایل، کافیست از سوییچ 
 .باز کنیم، قفل خواهد شد نوشتندر صورت  که فایل را برای عملیات   )ض 
 .شود ناقص/ ناصحیح / خراب ایم، نبندیم یا فالش نکنیم مم ن است  اگر فایل  را که برای نوشتن باز کرده  )غ 
 .از کاربر کدمان سازی جرئیات پیاده/ اطالعات غیر ضروری یعن  مخف  کردن  Information Hiding  )ظ 

  
 

 )نمره ۵دقیقه،  ۵(: کدامی  از عبارات زیر خطای کامپایل دارد؟ کنار آن عالمت بزنید  )٢
I. const int * p; 

II. int * const q;  - <  
III. q++; <- 
IV. (*q)++; <- 
V. P++; <- 

VI. (*p)++; <- 

 Command Line(به صورت آرگومان خط فرمان ) حرف  ١٠حداکثر (ای بنویسید که با دریافت ی  کلمه  برنامه )٣
Argument(های آنرا خروج   ، شامل تنها حروف بزرگ زبان انگلیس  و بدون داشتن حرف تکراری، تمام جای شت

 )نمره ٢٠دقیقه،  ٢۵(  .دهد
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream> 
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 using namespace std; 
void permutate(char *word, char*buffer, int depth, int length) 
{ 
 if (depth==length) 
 { 
  cout <<buffer<<endl; 
  return; 
 } 
 for (int i=0;i< length - depth; ++i) 
 { 
  char c=word[i]; 
  for (int j=i;j<length-depth;++j) 
   word[j]=word[j+1]; 
  buffer[depth]=c; 
  buffer[depth+1]=0; 
  permutate(word,buffer,depth+1,length); 
  for (int j=length-depth-1;j>i;--j) 
   word[j]=word[j-1]; 
  word[i]=c; 
 } 
} 
int main(int argc, char*argv[]) 
{ 
 if (argc!=2) return 1; 
 char *word=argv[1]; 
 int length=strlen(word); 
 char *buffer=new char[length]; 
 buffer[0]=0; 
 permutate(word,buffer,0,length); 
 delete []buffer; 
 return 0; 
} 

 .کنید  overloadو ی بار بدون آن) Reference(برای جابجا کردن دو متغیر را ی بار با استفاده از ارجاع  swapتابع  )۴
  )نمره ۵دقیقه،  ۵(

void swap(int &a, int &b) 
{ 
 int t=a; 
 a=b; 
 b=t; 
} 
void swap(int *a, int *b) 
{ 
 int t=*a; 
 *a=*b; 
 *b=t; 
} 
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 Pگر به اعداد صحیح به نام  عنصری از اشاره nای  همچنین آرایه. وع اعداد صحیح داریماز ن Aنصری به نام ع  nای  آرایه )۵

ای بنویسید که بدون جابجا  برنامه) دی ر ای غیر آرایه و استفاده از متغیرهای(تنها با استفاده از این دو آرایه . نیز داریم 
  )نمره ١۵دقیقه،  ١۵() بیشتر نباشد O(n2)مرتبه برنامه از (ج  دهد آنرا به صورت مرتب شده خرو، Aکردن مقادیر 

for (int i=0; i<n; ++i) 
 P[i]=&A[i]; 
 
for (int j=0; j<n-1; ++j) 
 for (int i=n-1; i>j; - - i) 
  if (*P[i]>*P[i+1]) swap(P[i],P[i+1); 
 
for (int i=0; i<n; ++i) 
 cout <<*P[i]<<endl; 

های آن جدول  ی  آرایه سه بعدی با این ابعاد ایجاد کرده، در خانه M,N,Pهای  ید که با دریافت اندازهای بنویس برنامه )۶
 )نمره ١٠دقیقه،  ١٠( .سپس حافظه اختصاص یافته را آزاد نمایید. ضرب سه بعدی قرار دهد

int ***table; 
table = new int**[M]; 
for (int i=0; i<M; ++i) 
 table[i] = new int*[N]; 
for (int j=0;j<M;++j) 
 for (int i=0;i<N; ++i) 
  table[j][i] = new int [P]; 
for (int k=0; k<M ; ++k) 
 for (int j=0; j<N ;++j) 
  for (int i=0; i<P; ++i) 
   table[k][j][i]=(k+1)*(j+1)*(i+1); 
for (int j=0;j<M;++j) 
 for (int i=0;i<N;++i) 
  delete [] table[j][i]; 
for (int i=0;i<M;++i) 
 delete[] table[i]; 
delete []table; 
table=0; 

 )نمره ١۵دقیقه،  ٢۵( :دو متد زیر را داشته باشد   کالس لیست پیوندی بنویسید که  )٧
 .اول لیست را حذف کند سلول  nبه عنوان ورودی  ب یرد و  n عددمتدی که ی  ) الف
  :یر درست کار کندکه برنامه ز  retrieveمتد  ) ب

for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++ ) 
{ 
   objecr.retrieve( i ) = 2;  
   cout <<object.retrieve( i ); 
}  
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سازی متد  برای پیاده. ایم است که در پروژه نوروزی و در تمرینات مشاهده کرده itemدقیقا همان متد  retriveمتد  
  .عنصر از ابتدای لیست حذف کنید nوژک و تمرینات پیاده کنید، سپس را از پر removeاول نیز کافیست متد 

، به عنوان دانش ده است از) اتاق(ی  کالس سازی مدل تعریف شده جهت کالسزیر را با دقت مطالعه نمایید،  برنامه )٨
  )نمره ٣۵دقیقه،  ٣۵( : به سواالت زیر پاس  دهید سپس ،١١٠مثال کالس 

 )در پرسشنامه(د ، آنها را تعیین و تصحیح کنیاستات گرامری دارای ی  سری ایراد برنامه  .أ 
  )در پاسخنامه( .بدنه تمام متدهایی که بدنه ندارند، بیرون از کالس بنویسید  .ب 
این ، بنابر) ها از کالس   instanceتعداد ( قرار است تعداد کالس های دانش ده را نگه دارد   counterعضو   .ج 

  )در کد سازنده و نوع متغیر: اهنمایی ر. (تغییرات الزم را انجام دهید
خواهیم کاربر اگر طول یا عرض کالس را منف  وارد کرد صفر در نظر گرفته شود ، به تعبیری واکنش  به  م   .د 

  .طول یا عرض ای منف  نشان ندهیم 
  

تغییر بدنه ، همچنین مجاز به نیستید متغیر عضویا  متدمجاز به اضافه کردن  فوق های بخشدر هیچ ی  از :  نکته
  .نیستید بدنه برای آنها نوشته شده است،متدهایی که 

  
  
class Kelas { 

private  :  
int id;   //id of kelas 
int length;  //tool 
int width;   //arz 
int area;   //masahat 
static int counter;  //number of all kelases 

 
public: 

  Kelas(); 
  Kelas(int id); 
  ~Kelas(); 
   

int getArea() const{ return area; } 
  int getWidth()const; 
  int getLength() const; 
  int getCounter() const {return counter;} 
   
  void setLength(int newLength); 
  void setWidth(int newWidth); 
}; 
 
int main() 
{ 
 Kelas k1; 
 Kelas k2(3); 
 Kelas *k3=new Kelas(); 
 const Kelas k4; 
  
 k3.setWidth(-10); 
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  //k3.setWidth++; 
 k3.setWidth( k3.getWidth() +1 ); 

k3.setLength(4); 
  

cout << k3.getWidth(); 
 cout << k3.getArea(); 
  

cout << k4.getWidth(); 
 
 cout << k2.getCounter(); 
 delete k3; 
 cout << k2.getCounter(); 
  

return 0; 
} 
 
Kelas::Kelas() 
{ 
 id=0; 
 counter++; 
} 
Kelas::Kelas(int id) 
{ 
 this->id=id; 
 counter++; 
} 
Kelas::~Kelas() 
{ 
 counter--; 
} 
int Kelas::getWidth() 
{ 
 return width; 
} 
int Kelas::getLength() 
{ 
 return length; 
} 
void Kelas::setLength(int newLength) 
{ 
 if (newLength<0) newLength=0; 
 length=newLength; 
 area=length*width; 
} 
void Kelas::setWidth(int newWidth) 
{ 
 if (newWidth<0) newWidth=0; 
 width=newWidth; 
 area=length*width; 
} 
 
  موفق و پیروز باشید
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  ٩٠اردیبهشت  ۵ 


