
 

maagar
Typewritten Text

maagar
Sticky Note
MigrationConfirmed set by maagar

maagar
Text Box

maagar
bny

maagar
newQR

maagar
Stamp



 1

 

       אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 :מספר נבחן  

  אלות ש6זה במבחן  ••••

 בדפי התשובות בלבדרשמו תשובותיכם  ••••

  תימסר לבדיקהמחברת הטיוטה לא ••••

 רק את דפי התשובותבחן נאסוף מבסיום ה ••••

אלא אם , מותר להגדיר פונקציות עזר בכל השאלות ••••
 .נאמר אחרת

 ).בעברית(כתבו קוד קריא והקפידו על אינדנטציה והערות  ••••

 !ב ה צ ל ח ה  ••••

 

 )נקודות 15( 1שאלה 

 :נתונה המחלקה הבאה

class A{ 
 char *str; 
public: 

 A(char* s=NULL); 
 A(const A& a); 
 A& operator=(const A& a); 

 ~A(); 
}; 

 

) data member( היא חבר מחלקה strשימו לב כי . של המחלקה= ממשו את אופרטור ההשמה 
 .שמוקצה באופן דינאמי

 

 ) נקודות51( 2שאלה 

 .עבור כל קטע ציינו אם הוא עובר קומפילציה ואם לא מה התיקון הנדרש

 .א
template<typename G1, typename G2, typename G3> G1 func (G2 x, G3 y)  

{if (x > y) return x; else return y;} 

int z = func (6.5,2); 

 .ב
template <typename T> void myFunc (const T& obj1, const T& obj2) 

{ int x=0;} myFunc (4, 6.6); 

 .ג
template<typename T1,typename T2>  T1 func (const T2& t) {} 

func<int> (15); 

 .ד
template <typename T> class X {}; 

X x; 

  14/0703/ד "עתש תמוז 'ה :בחןמתאריך ה

  קיון סיקסיצ   :ה המורמותש

 מתקדםת תכנו   :   מבחן ב

 1662-1-371         :   הקורס ' מס

    ת מערכות תקשורתהנדס : מיועד לתלמידי

    'אמועד            ' ב'   סמ   ד"עשנה  תש

                           שעות3 :      ינה חמשך הב

     דף פוליו אחד לא מודפס:    חומר עזר 

     .אין להשתמש במחשבון.   ולא מצולם
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 ) נקודות71 (3שאלה 
 

 ? ספרות שמדפיס קטע הקוד הבאן המה
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

 

class Base { 

public: 

 Base () {cout << 1;} 

 virtual void func () const {cout << 2;} 

}; 

 

class Derived : public Base { 

public: 

 Derived () {cout << 3;} 

 Derived (const Derived& other) {cout << 4;} 

  

 void func () const {cout << 5;} 

}; 

 

int main () { 

 try { 

  try { 

   Derived d; 

   throw d; 

  } 

  catch (const Base& b) { 

   b.func (); 

   Derived* ptr = new Derived; 

   throw *ptr; 

  } 

  catch (const Derived& d) { 

   d.func (); 

   throw *new Derived; 

  } 

 } 

 catch (const Derived& d) { 

  d.func (); 

 } 

 catch (const Base& b) { 

  b.func (); 

 } 

 return 0; 

} 
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 ) נקודות81( 4שאלה 

 :נתונה התכנית הבאה

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

class Base{ 

public: 

 Base(){ cout << "Base::Base()\n";}     // Ctor 

 virtual ~Base(){ cout << "Base::~Base()\n";}   // Dtor 

 

 virtual void f1(){ cout << "Base::f1()\n"; f2();}  // 2 orders 

 void f2(){ cout << "Base::f2()\n"; f3();}    // 2 orders  

 virtual void f3(){ cout << "Base::f3()\n";}  

}; 

 

class Derived1: public Base{ 

public: 

 Derived1() { cout << "Derived1::Derived1()\n";} 

 virtual ~Derived1() { cout << "Derived1::~Derived1()\n";} 

  

 virtual void f3(){ cout << "Derived1::f3()\n"; f4();}  

 virtual void f4(){ cout << "Derived1::f4()\n";} 

}; 

 

class Derived2: public Base{ 

public: 

 Derived2() { cout << "Derived2::Derived2()\n";} 

 virtual ~Derived2() { cout << "Derived2::~Derived2()\n";} 

  

 virtual void f2(){ cout << "Derived2::f2()\n";}  

 virtual void f3(){ cout << "Derived2::f3()\n"; Base::f3();} 

}; 

 

int main ( ){ 

 Base* p1 = new Derived1(); 

 Base* p2 = new Derived2(); 

 

 p1->f1(); 

 p1->f2(); 

 p1->f3(); 

 p2->f1(); 

 p2->f2(); 

 p2->f3(); 

 delete p2; 

 delete p1; 

 return 0; 

}  

 ?מה הפלט של התוכנית
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 )  נקודות18( 5 שאלה

 :נתונה התכנית הבאה
#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

typedef struct node{ 

 char key; 

 struct node *next; 

} node; 

node* build(char *str){ 

 node *temp, *temp1, *temp2; 

 int i; 

 temp = temp1 = (node*) malloc(sizeof(node)); 

 temp1->key = *str; 

 for(i=1; str[i]; i++){ 

  temp2 = (node*) malloc(sizeof(node)); 

  temp2->key = str[i]; 

  temp1->next = temp2; 

  temp1 = temp2; 

 } 

 temp1->next = NULL; 

 return temp; 

} 

int sameStart(node *l1, node *l2){ 

 if(!l1 || !l2 || l1->key != l2->key) return 0; 

 return 1 + sameStart(l1->next, l2->next); 

} 

node* modify(node* list1, node* list2){ 

 int max=0, len, i; 

 node *t1, *t2 , *start; 

 for(t1=list1; t1 ; t1=t1->next) 

  for(t2=list2; t2; t2=t2->next){ 

   len = sameStart(t1, t2); 

   if(len > max){ 

    max = len; 

    start = t1; 

   } 

  } 

 if(start==list1) 

  for(i=0; i<max; i++){ 

   list1 = list1 ->next; 

   free(start); 

   start = list1; 

  } 

 else 

  { 

   for(t1=list1; t1->next != start; t1=t1->next); 

   for(i=0; i<max; i++){ 

    start = start ->next; 

    free(t1->next); 

    t1->next = start ; 

   } 

  } 

 return list1; 

} 
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void print(node *list){ 

 if(!list){ 

  printf("\n"); 

  return; 

 } 

 putchar(list->key); 

 print(list->next); 

} 

 

void main(){ 

 char st1[]="abzabcd", st2[]="abcgk",  

st3[]="abzbcgde", st4[]="vsfgdk"; 

 node *list1, *list2; 

  

 list1 = build(st1);     

 list2 = build(st2); 

 list1 = modify(list1, list2); 

 print(list1); 

     

 list1 = build(st3); 

 list1 = modify(list1, list2); 

 print(list1); 

  

 list1 = build(st4); 

 list1 = modify(list1, list2); 

 print(list1); 

} 

 

 ?ל "נמה הפלט של התכנית ה)  נקודות9( )א

  . sameStartהסבר בקצרה מה יעודה של הפונקציה )  נקודות3( )ב

  . modifyהסבר בקצרה מה יעודה של הפונקציה )  נקודות6( )ג
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 ) נקודות22( 6שאלה 

 : קבצים שני נתונים

 . "C-הנדא"חברת  שלהשנתיות  הוצאותאת ה שמכילראשי  קובץ •

 :הבאים נתוניםה את שמכילהה שורה בקובץ ישנ הוצאה כל עבור
 )2014/07/03בצורה  (תווים  10  תאריך �
 )99- ל01בין ( ספרות 2 ההוצאה קוד �
  . . .)חשבונית ' מס, שם ספק השירות : כגון(תווים  40 ההוצאה פרוט �
 )xxxxx.xx  בצורה שקלים (תווים   8 סכום ההוצאה �
 .עולה בסדר תאריךה לפי ממוין הקובץ

 

 . של החברה הוצאותה סוגי כל את שמכיל קובץ •

 :נתונים הבאיםה את מכילהישנה שורה בקובץ ה הוצאה סוג כל עבור
   ספרות2        ההוצאהקוד �
  . . .)ניקיון, חשמל, הובלה: כגון( תווים 20 ההוצאהסוג  שם �

 . השורות אינן ממוינות
 . 99 היותר לכל בקובץ השורות מספר: שימו לב

 

 המקבלת  prefix* char, types*FILE , expenses*FILE (int  reports(  פונקציה Cבשפת  וכתוב
 .  prefixומחרוזת  ל"הנ הקבצים של מצביעים שני כארגומנטים

 .בלבד אחד מסוג ההוצאות את מכיל מהם אחד שכל חדשים קבצים מספר יוצרתהפונקציה 

 .  'וכו חשמל הוצאות של קובץ, הובלה הוצאות של קובץ למשל
. של סוגי ההוצאות בקובץ שורותה ממספר אינו גדול הואאך , מראש ידוע אינו החדשים הקבצים מספר

 .קוד ההוצאותו prefixת מקידומ מורכב החדש הקובץ שם
  ...”expense1”  ,“expense2“ קבצים בשםהפונקציה תוכל ליצור  ”expense“ אם הקידומת היא לדוגמא
 ).כמו בקובץ הראשי(. עולה בסדר תאריךה לפי ממוינים גם החדשים הקבצים

  לקובץ ההוצאה את לשלוח יש  סוגי ההוצאותבקובץ מופיע אינוהראשי  בקובץ ההוצאהאם בטעות קוד 
 ".שגוי"ושם סוג ההוצאה תקרא  ) ”expense0“בדוגמה (ששמו מסתיים באפס 

 :הבאים נתונים את יםמכיל החדשים קבציםה
 :בשורה הראשונה

  . . .)ניקיון, , חשמל, הובלה: כגון(תווים  20הוצאה סוג ה שם �

 :ובשאר השורות
 )2014/07/03בצורה  (תווים  10  תאריך �

  . . .)חשבונית ' מס, שם ספק השירות : כגון(תווים  40 ההוצאה פרוט �
 )xxxxx.xx  בצורה שקלים (תווים   8 ההוצאה סכום �

 :בשורה האחרונה
 )xxxxxxx.xx  בצורה שקלים (תווים   10 ההוצאה כ"הס �

 .עולה בסדר התאריך לפי ממוינים הקבצים
   

 !לב שימו

 .בכל הקבצים אין תווי הפרדה בין השדות •

 .  אין לעבור על קובץ יותר מפעם אחת •

קובץ , רשימה משורשרת, מערך( למבנה נתונים אחר  הראשי של ההוצאותקובץהאין להעתיק את  •
 ....)עץ, עזר

 . הוצאותאין ליצור קובץ שאין בו •

 .1אחרת , 0 אחד הקבצים הפונקציה תחזיר ה או סגירה שלבמקרה וארעה שגיאה בפתיח •

 !ב ה צ ל ח ה 
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  ) נקודות15( 1שאלה 

A& operator=(const A& a){ 

if(str==a.str)  

  return *this; 

 if(str)  

  delete[ ] str; 

 if(a.str){ 
str = new char[strlen(a.str)+1]; 

strcpy(str, a.str); 
 } 
 else 

  str=NULL; 

 return *this; 

} 

 

 )נקודות 15( 2שאלה 

 לא  -א

template<typename G1, typename G2, typename G3> G1 func (G2 x, G3 y)  
{if (x > y) return x; else return y;} 

double z = func <double, double, int > (6.5,2); 

 . G1הקומפילר לא יכול לקבוע מה הטיפוס של 

 

  לא-ב

template <typename T> void myFunc (const T& obj1, const T& obj2)  

{ int x = 0 ; }  
myFunc (4, 6); 

 .Tהקומפילר לא יכול לקבוע מה הטיפוס של 

 

  לא -ג

template<typename T1,typename T2>  T1 func (const T2& t) {return t;} 
func<int>(15); 

 . לפונקציהreturnחסר 

 

  לא -ד

template <typename T> class X {}; 

X <int> x; 

  .>Xפוס טי<  אלה מחלקה Xאין מחלקה 

 

 

 ) נקודות17( 3שאלה 

1314513145 
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 ]השורות הריקות מבדילות בין הפקודות ואינן מופיעות בפלט [   ) נקודות81( 4שאלה 

Base::Base() 

Derived1::Derived1() 
 
Base::Base() 

Derived2::Derived2() 

 

Base::f1() 

Base::f2() 

Derived1::f3() 

Derived1::f4() 

 

Base::f2() 

Derived1::f3() 

Derived1::f4() 

 

Derived1::f3() 

Derived1::f4() 

 

Base::f1() 

Base::f2() 

Derived2::f3() 

Base::f3() 

 

Base::f2() 

Derived2::f3() 

Base::f3() 

 

Derived2::f3() 

Base::f3() 

 

Derived2::~Derived2() 

Base::~Base() 

 

Derived1::~Derived1() 

Base::~Base() 

 

 )קודות 81 (5שאלה 

 ) נקודות9 (.סעיף א

:הפלט הוא  

abzd 
abzde 
vsfdk 

 ) נקודות3. ('סעיף ב

 שתי בתחילתהוא להחזיר אורך תת הרשימה הזהה שsameStart יעודה של הפונקציה 
 .הרשימות הנתונות

 

 ) נקודות6. ('גסעיף 

הרשימה הזהה -הוא למחוק מהרשימה הראשונה את תתmodify יעודה של הפונקציה 
אם קיימת יותר מרשימה כזאת הפונקציה מוחקת את , בשתי הרשימות הארוכה ביותר

 .הראשונה
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 )  נקודות22 (6שאלה 

 

int reports(FILE *expenses,FILE *types, char *prefix){ 

 char date[11],details[41],detailsArr[100][21],*fname; 

 int cod,codArr[100]={1,0}, i; 

 double sum,total[100]={0}; 

 FILE *fptr[100]={NULL}; 

  

 if(!(fname=(char *)malloc(strlen(prefix)+3))) 

  return 0; 

  

 while(fscanf(types,"%2d%[^\n]%*c",&cod, details)==2){ 

  codArr[cod] = 1; //flag for existing expense code 

  strcpy(detailsArr[cod], details); 

 } 

 strcpy(detailsArr[0], "שגוי"); 

  

 while(fscanf(expenses,"%10s%2d%40[^\n]%f*c",date,&cod,details,&sum)==4){ 

  if(!codArr[cod]) 

   cod=0; 

   

  if(!fptr[cod]){ 

   sprintf(fname,"%s%d",prefix,cod); 

   if(!(fptr[cod]=fopen(fname,"w")))  

    return 0; 

   fprintf(fptr[cod],"%s\n",detailsArr[cod]); // 1st line 

  } 

  fprintf(fptr[cod],"%s%s%f8.2\n",date,details,sum); 

  total[cod] += sum; 

 } 

  

 for(i=0;i<100;i++) 

  if(fptr[i]){ 

   fprintf(fptr[i],"%f10.2\n", total[i]); 

   if(fclose(fptr[i])==EOF) 

    return 0; 

  } 

 

 free(fname);  

 return 1; 

} 
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       אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 :מספר נבחן  

  אלות ש6זה במבחן  ••••

 בדפי התשובות בלבדרשמו תשובותיכם  ••••

  תימסר לבדיקהמחברת הטיוטה לא ••••

 רק את דפי התשובותבחן נאסוף מבסיום ה ••••

אלא אם , מותר להגדיר פונקציות עזר בכל השאלות ••••
 .נאמר אחרת

 ).בעברית(כתבו קוד קריא והקפידו על אינדנטציה והערות  ••••

 !ב ה צ ל ח ה  ••••

 

 )נקודות 15( 1שאלה 

 :נתונה המחלקה הבאה

class A{ 
 char *str; 
public: 

 A(char* s=NULL); 
 A(const A& a); 
 A& operator=(const A& a); 

 ~A(); 
}; 

 

) data member( היא חבר מחלקה strשימו לב כי . של המחלקה= ממשו את אופרטור ההשמה 
 .שמוקצה באופן דינאמי

 

 ) נקודות51( 2שאלה 

 .עבור כל קטע ציינו אם הוא עובר קומפילציה ואם לא מה התיקון הנדרש

 .א
template<typename G1, typename G2, typename G3> G1 func (G2 x, G3 y)  

{if (x > y) return x; else return y;} 

int z = func (6.5,2); 

 .ב
template <typename T> void myFunc (const T& obj1, const T& obj2) 

{ int x=0;} myFunc (4, 6.6); 

 .ג
template<typename T1,typename T2>  T1 func (const T2& t) {} 

func<int> (15); 

 .ד
template <typename T> class X {}; 

X x; 

  14/0703/ד "עתש תמוז 'ה :בחןמתאריך ה

  קיון סיקסיצ   :ה המורמותש

 מתקדםת תכנו   :   מבחן ב

 1662-1-371         :   הקורס ' מס

    ת מערכות תקשורתהנדס : מיועד לתלמידי

    'אמועד            ' ב'   סמ   ד"עשנה  תש

                           שעות3 :      ינה חמשך הב

     דף פוליו אחד לא מודפס:    חומר עזר 

     .אין להשתמש במחשבון.   ולא מצולם
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 ) נקודות71 (3שאלה 
 

 ? ספרות שמדפיס קטע הקוד הבאן המה
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

 

class Base { 

public: 

 Base () {cout << 1;} 

 virtual void func () const {cout << 2;} 

}; 

 

class Derived : public Base { 

public: 

 Derived () {cout << 3;} 

 Derived (const Derived& other) {cout << 4;} 

  

 void func () const {cout << 5;} 

}; 

 

int main () { 

 try { 

  try { 

   Derived d; 

   throw d; 

  } 

  catch (const Base& b) { 

   b.func (); 

   Derived* ptr = new Derived; 

   throw *ptr; 

  } 

  catch (const Derived& d) { 

   d.func (); 

   throw *new Derived; 

  } 

 } 

 catch (const Derived& d) { 

  d.func (); 

 } 

 catch (const Base& b) { 

  b.func (); 

 } 

 return 0; 

} 
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 ) נקודות81( 4שאלה 

 :נתונה התכנית הבאה

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

class Base{ 

public: 

 Base(){ cout << "Base::Base()\n";}     // Ctor 

 virtual ~Base(){ cout << "Base::~Base()\n";}   // Dtor 

 

 virtual void f1(){ cout << "Base::f1()\n"; f2();}  // 2 orders 

 void f2(){ cout << "Base::f2()\n"; f3();}    // 2 orders  

 virtual void f3(){ cout << "Base::f3()\n";}  

}; 

 

class Derived1: public Base{ 

public: 

 Derived1() { cout << "Derived1::Derived1()\n";} 

 virtual ~Derived1() { cout << "Derived1::~Derived1()\n";} 

  

 virtual void f3(){ cout << "Derived1::f3()\n"; f4();}  

 virtual void f4(){ cout << "Derived1::f4()\n";} 

}; 

 

class Derived2: public Base{ 

public: 

 Derived2() { cout << "Derived2::Derived2()\n";} 

 virtual ~Derived2() { cout << "Derived2::~Derived2()\n";} 

  

 virtual void f2(){ cout << "Derived2::f2()\n";}  

 virtual void f3(){ cout << "Derived2::f3()\n"; Base::f3();} 

}; 

 

int main ( ){ 

 Base* p1 = new Derived1(); 

 Base* p2 = new Derived2(); 

 

 p1->f1(); 

 p1->f2(); 

 p1->f3(); 

 p2->f1(); 

 p2->f2(); 

 p2->f3(); 

 delete p2; 

 delete p1; 

 return 0; 

}  

 ?מה הפלט של התוכנית
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 )  נקודות18( 5 שאלה

 :נתונה התכנית הבאה
#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

typedef struct node{ 

 char key; 

 struct node *next; 

} node; 

node* build(char *str){ 

 node *temp, *temp1, *temp2; 

 int i; 

 temp = temp1 = (node*) malloc(sizeof(node)); 

 temp1->key = *str; 

 for(i=1; str[i]; i++){ 

  temp2 = (node*) malloc(sizeof(node)); 

  temp2->key = str[i]; 

  temp1->next = temp2; 

  temp1 = temp2; 

 } 

 temp1->next = NULL; 

 return temp; 

} 

int sameStart(node *l1, node *l2){ 

 if(!l1 || !l2 || l1->key != l2->key) return 0; 

 return 1 + sameStart(l1->next, l2->next); 

} 

node* modify(node* list1, node* list2){ 

 int max=0, len, i; 

 node *t1, *t2 , *start; 

 for(t1=list1; t1 ; t1=t1->next) 

  for(t2=list2; t2; t2=t2->next){ 

   len = sameStart(t1, t2); 

   if(len > max){ 

    max = len; 

    start = t1; 

   } 

  } 

 if(start==list1) 

  for(i=0; i<max; i++){ 

   list1 = list1 ->next; 

   free(start); 

   start = list1; 

  } 

 else 

  { 

   for(t1=list1; t1->next != start; t1=t1->next); 

   for(i=0; i<max; i++){ 

    start = start ->next; 

    free(t1->next); 

    t1->next = start ; 

   } 

  } 

 return list1; 

} 
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void print(node *list){ 

 if(!list){ 

  printf("\n"); 

  return; 

 } 

 putchar(list->key); 

 print(list->next); 

} 

 

void main(){ 

 char st1[]="abzabcd", st2[]="abcgk",  

st3[]="abzbcgde", st4[]="vsfgdk"; 

 node *list1, *list2; 

  

 list1 = build(st1);     

 list2 = build(st2); 

 list1 = modify(list1, list2); 

 print(list1); 

     

 list1 = build(st3); 

 list1 = modify(list1, list2); 

 print(list1); 

  

 list1 = build(st4); 

 list1 = modify(list1, list2); 

 print(list1); 

} 

 

 ?ל "נמה הפלט של התכנית ה)  נקודות9( )א

  . sameStartהסבר בקצרה מה יעודה של הפונקציה )  נקודות3( )ב

  . modifyהסבר בקצרה מה יעודה של הפונקציה )  נקודות6( )ג
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 ) נקודות22( 6שאלה 

 : קבצים שני נתונים

 . "C-הנדא"חברת  שלהשנתיות  הוצאותאת ה שמכילראשי  קובץ •

 :הבאים נתוניםה את שמכילהה שורה בקובץ ישנ הוצאה כל עבור
 )2014/07/03בצורה  (תווים  10  תאריך �
 )99- ל01בין ( ספרות 2 ההוצאה קוד �
  . . .)חשבונית ' מס, שם ספק השירות : כגון(תווים  40 ההוצאה פרוט �
 )xxxxx.xx  בצורה שקלים (תווים   8 סכום ההוצאה �
 .עולה בסדר תאריךה לפי ממוין הקובץ

 

 . של החברה הוצאותה סוגי כל את שמכיל קובץ •

 :נתונים הבאיםה את מכילהישנה שורה בקובץ ה הוצאה סוג כל עבור
   ספרות2        ההוצאהקוד �
  . . .)ניקיון, חשמל, הובלה: כגון( תווים 20 ההוצאהסוג  שם �

 . השורות אינן ממוינות
 . 99 היותר לכל בקובץ השורות מספר: שימו לב

 

 המקבלת  prefix* char, types*FILE , expenses*FILE (int  reports(  פונקציה Cבשפת  וכתוב
 .  prefixומחרוזת  ל"הנ הקבצים של מצביעים שני כארגומנטים

 .בלבד אחד מסוג ההוצאות את מכיל מהם אחד שכל חדשים קבצים מספר יוצרתהפונקציה 

 .  'וכו חשמל הוצאות של קובץ, הובלה הוצאות של קובץ למשל
. של סוגי ההוצאות בקובץ שורותה ממספר אינו גדול הואאך , מראש ידוע אינו החדשים הקבצים מספר

 .קוד ההוצאותו prefixת מקידומ מורכב החדש הקובץ שם
  ...”expense1”  ,“expense2“ קבצים בשםהפונקציה תוכל ליצור  ”expense“ אם הקידומת היא לדוגמא
 ).כמו בקובץ הראשי(. עולה בסדר תאריךה לפי ממוינים גם החדשים הקבצים

  לקובץ ההוצאה את לשלוח יש  סוגי ההוצאותבקובץ מופיע אינוהראשי  בקובץ ההוצאהאם בטעות קוד 
 ".שגוי"ושם סוג ההוצאה תקרא  ) ”expense0“בדוגמה (ששמו מסתיים באפס 

 :הבאים נתונים את יםמכיל החדשים קבציםה
 :בשורה הראשונה

  . . .)ניקיון, , חשמל, הובלה: כגון(תווים  20הוצאה סוג ה שם �

 :ובשאר השורות
 )2014/07/03בצורה  (תווים  10  תאריך �

  . . .)חשבונית ' מס, שם ספק השירות : כגון(תווים  40 ההוצאה פרוט �
 )xxxxx.xx  בצורה שקלים (תווים   8 ההוצאה סכום �

 :בשורה האחרונה
 )xxxxxxx.xx  בצורה שקלים (תווים   10 ההוצאה כ"הס �

 .עולה בסדר התאריך לפי ממוינים הקבצים
   

 !לב שימו

 .בכל הקבצים אין תווי הפרדה בין השדות •

 .  אין לעבור על קובץ יותר מפעם אחת •

קובץ , רשימה משורשרת, מערך( למבנה נתונים אחר  הראשי של ההוצאותקובץהאין להעתיק את  •
 ....)עץ, עזר

 . הוצאותאין ליצור קובץ שאין בו •

 .1אחרת , 0 אחד הקבצים הפונקציה תחזיר ה או סגירה שלבמקרה וארעה שגיאה בפתיח •

 !ב ה צ ל ח ה 
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  נקודות) 40( 1שאלה 

 נקודות) 20(  .א
 

 <template <class X, class Y נקודות
class Point{ 

private: 
X x; 
Y y; 

public: 
1    Point(X, Y); 
1    Point( ); 
1    Point(const Point&); 
1    Point& operator=(const Point&); 
1    double operator-(const Point&);  

}; 

 
template <class X, class Y> 
class Plot{ 

private: 
int numberOfPoints; 
Point<X,Y> * PointsList; 

public: 
 1    Plot( ); 

1    Plot(Point<X,Y>); 
1    void Add(Point<X,Y>); 
1    void Add(Point<X,Y>*); 
0.5    Y GetY(X); 
0.5    X GetX(Y); 
1    int size( ); 
0.5    Point<X,Y> GetFirst( ); 
0.5    Point<X,Y> GetNext( ); 
1    bool HasNext( ); 
1    bool IsIn(Point<X,Y>); 
1    Plot& operator+=(Point<X,Y>); 
1    Plot& operator+=(Plot); 
2    friend ostream& operator<<(ostream& os, const Plot); 
1    bool operator==(const Plot); 
 ;int operator&&(Plot&)  (הניקוד בסעיף הבא) 0
 ;int operator||(Plot&)  (הניקוד בסעיף הבא) 0
1    ~Plot(); 

}; 
   _______ 
נקודות 20     

ודת.נק Point<X,Y> : -2במקום  Pointכתוב  class Plot -באם  •
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 נקודות) 10(  .ב
 

template <class X, class Y> 
int Plot<X,Y>::operator &&(Plot<X,Y>& p){ 
   int count=0; 

   Point<X,Y> temp; 
   for(temp = GetFirst(); HasNext(); temp = GetNext()) 
 if(p.IsIn(temp)) 
  count++; 
   return count; 
} 

 
 

 נקודות) 10(  .ג

 

template <class X, class Y> 
int Plot<X,Y>::operator ||(Plot<X,Y>& p){ 
  
 return size() + p.size()- 2*((*this)&&p); 
} 

  

  

  נקודות) 01( 2שאלה 

 נקודות) 5(  .א
 

אבל לפי הקומפיילר ההתייחסות  לאובייקט היא כאל אובייקט  upcastingבפונקציה הראשית בשורה ראשונה יש לנו  

  .Aמטיפוס 

  .B- שב f1 של הווירטואלית המתודה  תופעל בשורה שניה

  ולכן רק החלק של האב שבאובייקט ייהרס. ()A~בשורה שלישית כאן הבעיה: הקומפיילר מפעיל את ההורס 

  .Aואחרי זה ההורס של  Bבצורה הזאת יופעל ההורס של  ()virtual ~Aהפתרון להגדיר 
  
  

 נקודות) 5(  .ב
 

ע"י בנאי ברירת מחדל, הבעיה היא שיש שתי הגדרות שמתאימות  aמשתנה בשורה ראשונה של הפונקציה ראשית נוצר 

  לבנאי הזה:
A(int i=0, int j=1) { } 
A() { } 

  ולכן הקוד לא עבור קומפילציה.
  

  
  

30

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  נקודות) 51( 3שאלה 

A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
B::Y is set 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
B is OK 
 
A a2 = b1;   עבור פלט אין

 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
B::Y is set 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
A::X is set 
A::Z is set 
A is OK 
B is OK 
 
a1 in A is actived 
a2 in A is actived 
a1 in B is actived 
a2 in B is active 
a1 in A is actived 
a2 in A is actived 
a1 in A is actived 
a2 in A is actived 
a1 in A is actived 
a2 in B is actived 
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  נקודות) 81( 4שאלה 

  
node *partialSort(node *head, int pivot){ 
 node *temp1, *temp2; 

 temp1 = head; 

 while (temp1->next){ 

  if (temp1->next->value < pivot){ 

   temp2 = temp1->next ; 

   temp1->next = temp1->next->next ; 

   temp2->next = head ; 

   head = temp2 ; 
  } 
  else 

   temp1 = temp1->next ; 
 } 

 return head ; 
} 
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   נקודות) 22( 5 שאלה

void health(FILE* dispensary[10], FILE* clinic[7], char* error){ 

long time[10], tMin; 

int clinicNum[10], flag[10], disp1, disp2, i; 

char details[10][30], write[10][21]; 

FILE* ferror; 

 

if(!(ferror=fopen(error,"w"))) exit(1); 

  

for(i=0; i<10; i++) 

 flag[i]=fscanf(dispensary[i],"%6d%29[^\n]%1d%20[^\n]%*c", 

          time+i,details[i],clinicNum+i,write[i]); 

while(1){ 

 tMin=320000; 

 for(i=0; i<10; i++) 

  if(flag[i]==4) 

   if(time[i] < tMin){ 

    tMin  = time[i]; 

    disp1 = i; 

    disp2 = -1; 

    } 

   else 

    if(time[i]==tMin && clinicNum[i]==clinicNum[disp1]) 

      disp2 = i; 

 if(tMin==320000)break; 

 if(disp2==-1){ 

  fprintf(clinic[clinicNum[disp1]],"%06d%s%d\n", tMin,details[disp1],disp1); 

  flag[disp1]=fscanf(dispensary[disp1],"%6d%29[^\n]%1d%20[^\n]%*c",  

       time+disp1,details[disp1],clinicNum+disp1,write[disp1]); 

   } 

 else{ 

  fprintf(ferror,"%06d%s%d\n",tMin,details[disp1], 

          clinicNum[disp1],disp1,write[disp1]); 

  fprintf(ferror,"%06d%s%d\n",tMin,details[disp2],  

          clinicNum[disp2],disp2,write[disp2]); 

  flag[disp1]=fscanf(dispensary[disp1],"%6d%29[^\n]%1d%20[^\n]%*c",  

       time+disp1,details[disp1],clinicNum+disp1,write[disp1]); 

  flag[disp2]=fscanf(dispensary[disp2],"%6d%29[^\n]%1d%20[^\n]%*c", 

       time+disp2,details[disp2],clinicNum+disp2,write[disp2]); 

 } 

} 

if(fclose(ferror)==EOF) exit(1); 

} 
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 1 

 

       אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 מספר נבחן : 

  אלותש 6זה במבחן  ·

 בדפי התשובות בלבדרשמו תשובותיכם  ·

 א תימסר לבדיקהמחברת הטיוטה ל ·

 רק את דפי התשובותבחן נאסוף מבסיום ה ·

מותר להגדיר פונקציות עזר בכל השאלות, אלא אם  ·
 נאמר אחרת.

 כתבו קוד קריא והקפידו על אינדנטציה והערות (בעברית). ·

 ב ה צ ל ח ה ! ·

 נקודות) 01( 1שאלה 

 מהו הפלט המלא של קטע הקוד הבא:
#include <iostream> 
using namespace std; 

class A{ 

 public: 

  A() {cout << "A()" << endl; } 

  A(const A& a) { cout << "A(A)" << endl; } 

  ~A() { cout << "~A()" << endl; } 

  virtual void funct() {cout << "A::funct" << endl; } 
}; 

void funct(int k, A a){ 

 if(k==0){ 

  throw "is 0"; 

 } 

 funct(k-1, a); 
} 

int main(){ 

 try{ 

  A a; 

  funct(3, a); 

 } 

 catch(int n){ 

  cout << "Catching 1: " << n << endl; 

 } 

 catch(...){ 

  cout << "Catching 2" << endl; 

 } 

 return 0; 

} 

   9/7/15 ה "עתש כ"ב תמוז בחןמתאריך ה

  קסיקסי יון צ   :ההמור מותש

 מתקדםת תכנו   מבחן ב:   

 1662-1-371         מס' הקורס :   

                            ת מערכות תקשורתהנדס מיועד לתלמידי: 

    'אמועד            ' בסמ'      ה"עשנה  תש

                          שעות 3  ינה :     חמשך הב

     דף פוליו אחד לא מודפסחומר עזר :    

     ולא מצולם.  אין להשתמש במחשבון. 
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 2 

 נקודות) 61( 2שאלה 

 נקודות) 5( '.אסעיף 

 נתון הקוד הבא:
class A{ 

   int variable; 

 const float ConstVariable;  

  public: 

 A(int a, const float& b)  

  {variable = a; ConstVariable = b;} 

}; 

 

void main(){ 

 A obj1(1, 2); 

} 

 מה הטעות בקוד? הסבירו!

 

 דות)נקו 5( '.בסעיף 

 נתון הקוד הבא:
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

class A{ 

  protected: 

 int a1, a2; 

 A (const A& other) {a1 = other.a1; a2= other.a2;} 

  public: 

 A (int a, int b) : a1(a), a2(b) {} 

 A (int c) {a1=a2=c;} 

 ~A() {} 

 void Print() const { cout << a1 << ' ' << a2 << endl; } 

 

}; 

 

void main() 

{ 

 A obj1(10) , obj2(obj1); 

 obj1.Print(); 

 obj2.Print(); 

} 

 בקוד הנ"ל יש שגיאה.
 מהו סוג השגיאה (קומפילציה, ריצה או לוגית) ומהי השגיאה עצמה? הסבירו!

 

 נקודות) 6( סעיף ב'.

 מוגדר כך: Bאופרטור פלוס (+) של מחלקת 
const B operator+(const B&) const; 

 

 בהגדרה ומדוע הוא הכרחי. const-הסבירו מה משמעות כל אחד מה
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 נקודות) 81( 3שאלה 

שמקבלת מערך ואת גודלו ומחזירה את הערך  template (findMostממשו את הפונקציה הכללית (

 עם מספר המופעים הגדול ביותר שנמצא במערך. 

 חזיר את הראשון שמופיע במערך.אם יש יותר מערך אחד יש לה

 יש לציין את הדרישות הפונקציה על מנת שהפונקציה תוכל לתפקד. ·

 

 נקודות) 71( 4שאלה 

 נתונה התכנית הבאה:
 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

class Base { 

public: 

   Base() {cout<<"Base::Base()\n";} 

   virtual ~Base() {cout<<"Base::~Base()\n";} 

 

   virtual void f1() {cout<<"Base::f1()\n";} 

   void f2() {cout<<"Base::f2()\n"; f3();} 

   virtual void f3() {cout<<"Base::f3()\n"; f1();} 

}; 

 

class Derived : public Base { 

public: 

   Derived() {cout<<"Derived::Derived()\n";} 

   ~Derived() {cout<<"Derived::~Derived()\n";} 

 

   virtual void f1() {cout<<"Derived::f1()\n";} 

   virtual void f4() {cout<<"Derived::f4()\n"; f3();} 

}; 

 

class Leaf : public Derived { 

public: 

   Leaf() {cout<<"Leaf::Leaf()\n";} 

   ~Leaf() {cout<<"Leaf::~Leaf()\n";} 

 

   virtual void f1(){Derived::f2(); cout<<"Leaf::f1()\n";} 

   void f3() {cout<<"Leaf::f3()\n";} 

}; 
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 נקודות) 5( סעיף א'.

מהו התהליך שמתבצע בזמן  -במילים ולא בפלט  –הסבירו נתונה הפונקציה הראשית הבאה, 
הסופית שתגרם  את התוצאהומאפשר  -מה בדיוק מתבצע בכל שלב  –וגם בזמן ריצה  קומפילציה

ובמה זה שונה מהתהליך והתוצאה המתקבלים על ידי . pעל ידי המצביע  f1מהפעלת המתודה 
 על ידי אותו מצביע. f2הפעלת המתודה 

 
int main() { 

    Base* p = new Derived(); 

    p->f1(); 

 

    delete p; 

    return 0; 

} 
 

 נקודות) 21( '.בסעיף 

 מהו הפלט המלא של קטע הקוד הבא:
 

int main() { 

  Base* p1 = new Base(); 

  p1->f2(); 

 

     Base* p2 = new Leaf(); 

  p2->f2(); 

 

  Derived* p3 = new Leaf(); 

  p3->f1(); 

 

  delete p3; 

  delete p2; 

  delete p1; 

 

     return 0; 

} 
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 נקודות)  16( 5 שאלה
 ה הבאה:נתונה ההגדר

 
typedef struct item{ 

int value; 

struct item * next; 

}item; 
 

מערך  arrמקבלת  void multiMerge(item* arr[ ], int size, item **pNewList)הפונקציה 
 מצביעים שכל אחד מהם הוא העוגן של רשימה משורשרת ממוינת בסדר עולה.  sizeשל 

 רשימה אחת גם ממוינת בסדר עולה. הרשימות ל sizeהפונקציה ממזגת את 
 מצביע על הכתובת של ראש הרשימה החדשה.  pNewListלאחר המיזוג 

 הפונקציה לא יוצרת מבנים חדשים אלא רק משנה את השרשור בין המבנים.

 בפונקציה הבאה:  ) ?? N??  -השלם את הקטעים החסרים (המסומנים ב
 

void multiMerge(item* arr[ ], int size, item **pNewList){ 

 int i, ind, min=9999999;  //min -מ גדול ערך ברשימות אין  

 for(i=0; i<size; i++) 

  if( ?? 1 ??  && ?? 2 ?? ){ 

   min   = ?? 3 ?? ; 

   ind = ?? 4 ?? ; 

  } 

 if(min == 9999999){ 

  ?? 5 ??; 

  return; 

 } 

 ?? 6 ?? = arr[ind]; 

 ?? 7 ??; 

 multiMerge( ?? 8 ?? ); 

} 
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  נקודות) 52( 6שאלה 
קובץ  רישום וערכה סטודנטיםה לשרות השונים הקורסים ספרי את הקצתהספריית האוניברסיטה 

 :ם ולא החזירו אותם בסוף שנת הלימודים שעברה, כל שורה בקובץ מכילהספרי שהשאילו הסטודנטים

 ספרות 9 הסטודנט ז.ת ·

 ספרות 5 הספר ט"מק ·

 יםתוו 20 ספר שם ·

  רותספ 6  השאלה תאריך ·

 ספרות 3 גובה הקנס ·

לא החזיר יותר מספר אם הוא  להיות יותר מרשומה אחת בקובץ יכולסטודנט שימו לב כי עבור אותו 

 אחד.

 באוניברסיטה קובץ של כל הסטודנטים הלומדים במוסד, כל שורה מכילה:

 ספרות 9                   ז.ת ·

 תווים 10           פרטי שם ·

 תווים 10       משפחה םש ·

 ספרות  2    מחלקה ·

 אחת ספרה       בתואר שנה ·

 
 .ז.ת של עולה בסדר ממוינים הקבצים שני

 
  כארגומנטים המקבלת  int library(FILE *Students, FILE *Lending) : פונקציה לכתוב עליכם

Students שבאוניברסיטה הסטודנטים לקובץ מצביע,  Lending שלא הוחזרו ההשאלות לקובץ מצביע.  
ים ולא ספר השאילו סטודנטיםמחלקות (ולא יותר) שבהן ה כמספר קבצים מספר תייצרהפונקציה 

  החזירו.
 
 :כל קובץ יופיעב

 בשורה אחת פרטי הסטודנט:

 ספרות 9                   ז.ת ·

 תווים 10           פרטי שם ·

 תווים 10       משפחה שם ·

 ים שהסטודנט השאיל, שורה אחת לכל ספר במבנה:בשורות הבאות פרטי הספר

 ספרות 5 הספר ט"מק ·

 תווים 20 ספר שם ·

  רותספ 6  השאלה תאריך ·

 ספרות 3  קנס ·

 בשורה שאחרי סה"כ הקנס שהסטודנט חייב בצורה:

 ספרות 4 סה"כ קנס ·

 .ז.ת של עולה בסדר ממוינים הקבצים

  txt.הוא מספר המחלקה  קובץכל  שם

 .1, אחרת 0אחד הקבצים הפונקציה תחזיר  /סגירתבפתיחתבמקרה וארעה שגיאה 

 שימו לב:

 בכל הקבצים אין תווי הפרדה בין השדות ·

 יותר מפעם אחת.   לעבור על קובץאין  ·

 ...)קובץ אחר,עץ, רשימה משורשרת, מערך(אין להעתיק קובץ למבנה נתונים אחר  ·
 

 !  ב ה צ ל ח ה
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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