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Soru kâğıdına
k
adınız, soyadınız ve numaranıız dışında başk
ka hiçbir şey yazmayınız.
y
Sınav süresi 120 daakikadır.

S.1) Win32 proojesinde, .RC uzzantılı herhangi bir özkaynak (reesource) dosyasıı kullanılmadan, iletişim kutusu içersinde sadecee program kodlaarıyla bir
düzenleme (edit) kutusu oluşturulacaktır.
o
B işlem için naasıl gerçekleştirilebilir? Gerekli gördüğünüz yerllerde kısaca açık
Bu
klama da yaparakk C/C++
programlam
ma dilindeki kod parçalarını
p
yazınıız. (10 p)

S.2) Windows Programlama
P
derssini alan her bir öğrencinin
ö
1. araasınav, 2. arasınav
v ve final sınavı notlarına bağlı oolarak dönem son
nu ders notu ve haarfli notu
hesaplanacaak ve sonuçlar yuukarıda gösterildiği gibi grafiksel olarak
o
verilecektiir. Bu işlem için Belge/Görünüm mimarisini desteekleyen bir SDI (tek belge
arayüzü) uyygulaması oluştuurulacaktır. Bunaa göre, gerekli gördüğünüz
g
yerleerde kısaca açıklama yaparak ve//veya C/C++ pro
ogramlama dilindeki kod
parçalarını yazarak
y
aşağıdakki soruları cevaplaayınız. (90 p)
class COgre
enci : public CX
X {
DECLARE
E_SERIAL(COgrenci)
public:
COgrenc
ci();
void Se
erialize(CArchiv
ve& ar);
/*…*/
};

a)

b)

adlı bir sınnıf tanımlaması yapılmış
y
olsun vee bu sınıfın serileeştirme işlemindee kullanılacak bir üye fonksiyonu olsun. Gerekli ollan hangi
veriiler serileştirme işleminde
i
kullanıılabilir? Ayrıca bu
b sınıfın, yukarıdaki kod parçassında CX şeklindee yazılan, hangi MFC derlem (coollection)
sınıfından türetilmesi gerekir?
mak yoksa bir dizide mi tutmak dah
ha avantajlı olur?
İlgilli verileri bir bağlı listede mi tutm
COgr
renci

STRINGTAB
BLE
BEGIN
INFRAME “Windows Programlama\nOgrenci\nFinalSoru\nFinalSoru Files (*.ogr)\n
n.ogr\nFinalSoru
u.Document\nFina
alSoru.Document”
”
IDR_MAI
END

c)
d)

Yukkarıda verilen karrakter dizisi (strinng) tablosuna görre, uygulamada yeeni bir belge oluşşturulduğunda, buu belgeye otomatiik olarak atanacakk isim ne
olurr?
Eklee düğmesine tıklaandığında düzenlleme kutularındakki veriler program
mda tanımlanmış bir barındırıcıyaa (container) eklen
necek ve bu verillere bağlı
olarrak elde edilecek dönem sonu derss notu ve harfli noot formda gösterillecektir. Bu işlem
mler nasıl gerçekleştirilebilir?

CCommandL
LineInfo cmdInfo
o;
ParseComm
mandLine(cmdInfo
o);
if (!Proc
cessShellCommand
d(cmdInfo))
retur
rn FALSE;

e)
f)
g)
h)

Yukkarıdaki program satırları uygulam
mada ne gibi bir işşlevi gerçekleştiriir?
Uyggulamada daha önnceki dosyaların yollarının
y
özellikkle kayıt defterinee kaydedilmesininn amacı nedir?
Araaç çubuğundaki herhangi
h
bir butoona tıklama yapılldığında hangi ollaya bağlı olarakk uygulamadaki bbir üye fonksiyon
nla ilişkilendirmee yapılır?
Ayrrıca araç çubuğu butonlarının
b
erişiimleri nasıl aktif/ppasif (enable/disaable) hale getirileebilir?
Proggramda varsayılaan kalem ve/veya fırça tanımlamaları değiştirilmişse, bunlar nasıl tekkrar geri yüklenebbilir?

int m_nAr
rasinav1;
CString str;
s
CWnd* pWn
nd = GetDlgItem(IDC_ARASINAV1);
pWnd->Get
tWindowText(str);
m_nArasin
nav1 = atoi(str);

i)

Yukkarıdaki kod parççasının işlevine geerine getirebilecek başka bir yaklaaşım nasıl geliştirrilebilir?
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1.

hwndEdit = CreateWindo
ow("EDIT","D
Deneme", WS_V
VISIBLE | WS
S_CHILD | WS
S_BORDER | E
ES_LEFT,
130, 10
0, 100, 20, hWnd, NULL, hInstance, NULL);

2.
a)

class COgrenci
C
: public CObjec
ct;
Öğrenci
i adı ve soy
yadı, sınav notları.
n
Har
rf notu ve dönemsonu
d
de
ers notu ortalamasını diske kaydetm
meye
gerek yok.
y

b)
c)
d)

Diziler
re ekleme ve dizilerd
den silme işlemlerind
de kaydırma (öteleme)
düşebil
lir.
String tablosundak
ki ikinci karakter dizis
si olan Ogre
enci adını alır.
a
FinalSoruView::OnBnClickedEkle()
void CF
{
if(G
GirisEkle(m_
_konum)) {
GetDocum
ment()->SetM
ModifiedFlag
g();
GetDocum
ment()->Upda
ateAllViews(this);
Invalidate();
}
}

olabileceğ
ğinden

perf
formans

BOOL CF
FinalSoruVie
ew::GirisEkle(POSITION konum)
{
Upda
ateData();
if(m
m_strAd.GetL
Length()){
COgrenci* pOgrenci = new COgre
enci(m_strAd
d, m_nArasin
nav1, m_nArasinav2, m_nF
Finalsinavi)
);
->InsertAfte
er(m_konum, pOgrenci);
m_konum = m_pListereturn TRUE;
}
else
e return FAL
LSE;
e)
f)
g)

}
Komut satırından
s
g
girilen,
özellikle belge
enin dosya ismi
i
gibi, parametreler
p
i işler.
Veriler
re daha hızlı erişmek içindir.
Menü öğ
ğelerinde ol
lduğu gibi, tıklama ola
ayına bağlı olarak ilgi
ili üye fonk
ksiyon ON_CO
OMMAND iletisi ile
ilişkil
lendirilir.
Pasif/a
aktif işlemi için ilgili üye fonksi
iyon ON_UPDA
ATE_COMMAND_
_UI iletisi ile ilişkile
endirilir.

h)
i)

void CF
FinalSoruView::OnUpdateIlk(CCmdUI *pCmdUI)
*
{
pCmd
dUI->Enable(m_konum && (m_konum !=
= m_pListe->GetHeadPosit
tion()));
}
CBrush *pEskiBrush
h = pDC->Sele
ectObject(&s
sutunBrush);
;
electObject(pEskiBrush);
pDC->Se
void CF
FinalSoruView::DoDataExchange(CData
aExchange* pDX)
p
{
CFor
rmView::DoDa
ataExchange(
(pDX);
DDX_
_Text(pDX, IDC_ARASINAV
I
V1, m_nArasi
inav1);
}
UpdateD
Data();
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