برنامهسازی پیشرفته

1

امتحان پایانترم

به نام خدا
امتحان پایانترم درس برنامهنویسی پیشرفته
نام و نام خانوادگی:

نمره:

 021دقیقه

از 01

 .1مفاهیم و لغات زیر را با ذکر یک مثال شرح دهید 4( .نمره)
Static
Namespace, .NET, using
Indexer
this, base

.2

برنامه اي بنویسید که دو رشته  string1و  string2را از ورودي دریافت کرده و رشته  string2را در رشته string1

جستجو کند .عمل جستجو را توسط تابع مناسبي انجام دهید 6( .نمره)

 .3برنامهاي به کمک یک تابع بازگشتي مناسب بنویسید که رشتهاي را از ورودي دریافت کرده و بررسي کند که آیا
رشته از هر دو طرف به یک شكل ميباشد یا خیر 8( .نمره)
مثال  :رشته " "radarداراي چنین خاصیتي است.
 .4کد زیر را با استفاده از  ifبازنویسي کنید 3( .نمره)
lblLeapYearResult.Text = year.ToString() + " is " +
;"((leap == 1) ? "" : "not ") + "a leap year

 .5رابطه بین موارد زیر را مشخص کنید .این روابط ميتواند شامل کالس ،نمونهاي از کالس ،ارث بري و تجمع

دانشکده فنی و مهندسی جم

( )aggregationباشد 5( .نمره)
( Employeeکارمند)
( Computer science departmentدانشكده کامپیوتر)
( Universityدانشگاه)( Teacher ،استاد)
( Fatherپدر)( Son ،فرزند)
( Bookکتاب)( Copy ،کپي کتاب)
 .6کالس دایره بصورت زیر در نظر بگیرید 8( :نمره)
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این کالس شامل توابع و متغیرهایي بصورت باال ميباشد .در این شكل منظور از – خصوصي و منظور از  +عمومي
بودن ميباشد.
توابع  getRadiusو  getAreaبترتیب ،مساحت و محیط دایره را بر ميگردانند.
الف) کد مناسبي براي تعریف این کالس بنویسید.
ب) براي تغییر متغیر شعاع دایره ( ،)radiusبه سه طریق ميتوان عمل کرد .این سه روش را با نوشتن کد ،توضیح
دهید.

 .7با توجه به سوال قبل ،ميخواهیم یک کالس جدید به اسم ( Squareمربع) ایجاد کنیم .این کالس باید از کالس
 Circleارث بري داشته باشد .کد  Circleو  Squareباید به چه صورت باشند؟ ( 6نمره)
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