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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

در اینست که مفسر برنامه را ) Compiler(با مترجم ) Interpreter(تفاوت مفسر   )أ 
 .کند م .............................................. و مترجم برنامه را کند  م ....................................

ها به ی دی ر ......................... است، .. ........................که از مراحل ) لینک(در مرحله پیوند   )ب 
 .دهند شوند و برنامه اجرایی را تش یل م  متصل م  

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

 .توان در بدنه نم را مشخص نکرد ول  .... .......................
 . ...............................................................توابع درخط توابع  هستند که   )ه 
 .داریم........................... احتیاج به) درون سیستمسازی آنها  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 

 .داریم...................................  احتیاج به) نمایی و غیره(ای  های غیر چندجمله مرتبه
................................................................................... خوان  با ارجاع در مواردی که  فرا  )ح 

 .از فراخوان  با مقدار کندتر است
 .است.................... گر  ی  آرایه در زبان س  در واق  ی  اشاره  )ط 
اده از حافظه پاک گردد، در این حالت سپس این د گری به ی  داده اشاره کند، اگر اشاره  )ي 

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

 .تر است..............
 .است......................... دسترس  پیشفرض .. ...............در این است که در   Structبا  Classتفاوت   )ل 
توان از این کالس  نداشته باشد، نم ) بدون آرگوان دریافت (اگر ی  کالس سازنده پیش فرض   )م 

 .گرفت.............................. 
 .شود دارند باید نوشته..................................... برای کالسهایی که  Copy Constructor  )ن 
باعث ایجاد ........................................ تغییر تنها ی  تابع یا متد،   )Overloading(در بازنویس    )س 

 .از تابع نخواهد شد Overloadی  
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شود، از ....... ..................................................در انتهای اعالن ی  متد، هرگاه بخواهیم   )ع  
 .کنیم استفاده م  constکلیدواژه 

 .های ی  کالس مشترک هستند instanceبین تمام ........................ متغیرهای   )ف 
 .توان در اعالن کالس مقدارده  نمود را م ..................................... تنها متغیرهایی از نوع   )ص 
 ................................از  در کالس، استفاده Propertyسازی ویژگ   ی   از روشهای پیاده  )ق 

 .است................. ...
.. ...........................مقدارده  اولیه با مقدار ده  ثانویه در این تفاوت دارند که مقدار ده  اولیه توسط   )ر 

 ........................... .شود و مقدار ده  ثانویه توسط  انجام م 
 ........................... .ی  به عالوه................................  ل است از متش) Platform(س و   )ش 
است ول  دوم  ................................................ در این است که اول   bit 64با  x86_64تفاوت   )ت 

 .ردگی بیشتر مورد استفاده قرار م .................. نیست و به همین دلیل 
 باشد............................. شود خروج  از نوع  باعث م   g++ -S file.cppکامپایل با استفاده از دستور   )ث 
 .داشته باشیم........................................ خواهیم   شود که م  هنگام  تعریف م  externمتغیر   )خ 
عامل وجود دارد به کدمان  های سیستم که در پوشه کتابخانه libmyfile.aای با نام  برای پیوند کردن کتابخانه  )ذ 

 .استفاده نماییم .………………… - ++gدر هنگام کامپایل، کافیست از سوییچ 
 .باز کنیم، قفل خواهد شد.......................... در صورت  که فایل را برای عملیات   )ض 
ش نکنیم مم ن است ایم، نبندیم یا فال اگر فایل  را که برای نوشتن باز کرده  )غ 

 .شود....................................... 
 .از کاربر کدمان....................................................... 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)++; 
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 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 ٢٠، دقیقه ٢۵(  .دهد
 

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

 
 Pگر به اعداد صحیح به نام  عنصری از اشاره nای  همچنین آرایه. وع اعداد صحیح داریماز ن Aعنصری به نام   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 . یمنیز دار 
  )نمره ١۵دقیقه،  ١۵() بیشتر نباشد O(n2)مرتبه برنامه از (آنرا به صورت مرتب شده خروج  دهد ، Aکردن مقادیر 

 
های آن جدول  این ابعاد ایجاد کرده، در خانه ی  آرایه سه بعدی با M,N,Pهای  ای بنویسید که با دریافت اندازه برنامه )۶

 )نمره ١٠دقیقه،  ١٠( .سپس حافظه اختصاص یافته را آزاد نمایید. ضرب سه بعدی قرار دهد
 
 )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
  :که برنامه زیر درست کار کند  retrieveمتد  ) ب

for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++ ) 
{ 
   objecr.retrieve( i ) = 2;  
   cout <<object.retrieve( i ); 
}  

 
، به عنوان دانش ده است از) اتاق(ی  کالس سازی مدل هته جدش فیرعت کالسزیر را با دقت مطالعه نمایید،  همانرب )٨

  )هرمن ٣۵ ،هقیقد ٣۵( : به سواالت زیر پاس  دهید سپس ،١١٠مثال کالس 
 )همانشسرپ رد( د، آنها را تعیین و تصحیح کنیتساگرامری  دارای ی  سری ایرادات برنامه  .أ 

  )مهناخساپ رد( .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 

  )و نوع متغیردر کد سازنده : راهنمایی . (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 
  

، همچنین مجاز به تغییر بدنه نیستید متغیر عضویا  متدمجاز به اضافه کردن  قوف یاه شخبدر هیچ ی  از :  نکته
  .نیستید ،تسا هدش هتشون اهنآ یارب هندبمتدهایی که 
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 class Kelas { 
private  :  

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

 
public: 

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

int getArea() { return area; } 
  int getWidth(); 
  int getLength() const; 
  int getCounter() {return counter;} 
   
  void setLength(); 
  void setWidth(); 
}; 
 
int main() 
{ 
 Kelas k1; 
 Kelas k2(3); 
 Kelas *k3=new Kelas(); 
 const Kelas k4; 
  
 k3.setWidth(-10); 
 k3.setWidth++; 
 k3.setLength(4); 
  

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

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

return 0; 
} 
 
 
 
  موفق و پیروز باشید

  ٩٠اردیبهشت  ۵


