
 بِ ًام ذسا

 structمبحث  – دیگرتمرینات   : مهلت تحویل
 

کارهٌس از یک شرکت بِ ّوراُ ساػات ٍرٍز ٍ ذرٍج آًْا زر یک هاُ را  N=100هیرَاّین برًاهِ ای بٌَیسین کِ هشرصات حساکثر  (1

 :برای ایٌکار، قسوت زیر را بٌَیسیس. از کاربر بگیرز ٍ فیش حقَقی آًْا را چاپ کٌس

تایی از 33ای تؼریف کٌس کِ شاهل فیلسّای ًام، شوارُ پرسٌلی، کس هلی ٍ آرایِ EmployeeTypeبِ ًام  struct یک (الف

 .(باشس structای از تَجِ کٌیس کِ آرایۀ ساػات ٍرٍز ٍ ذرٍج بایس آرایِ)هاُ باشسّر رٍز از ساػات ٍرٍز ٍ ذرٍج یک کارهٌس زر 

یؼٌی توام فیلسّای رکَرز )یسیس کِ هشرصات کاهل یک کارهٌس بٌَ ReadEmployeeInfoیک تابغ بِ ًام  (ب

EmployeeType ) را از کاربر بگیرز ٍ آًْا را زر قالب یک رکَرزEmployeeType برگرزاًس. 

. را بؼٌَاى پاراهتر بگیرز ٍ حقَق کارهٌس را هحاسبِ کرزُ، برگرزاًس EmployeeTypeیک رکَرز از ًَع تابؼی بٌَیسیس کِ  (ج

 (.زر ًظر بگیریس% 13تَهاى ٍ ًرخ هالیات را   1333پرزاذتی بِ ازای ّر ساػت کار را حقَق )

فیش حقَق بایس شاهل . )فیش حقَق آى کارهٌس را چاپ کٌسیک رکَرز کارهٌس را بؼٌَاى پاراهتر بگیرز ٍ تابؼی بٌَیسیس کِ  (د

 (لیات ٍ حقَق ًاذالص ٍ ذالص زریافتی باشسرٍز هاُ، بِ ّوراُ هبلغ ها 33تؼساز ساػات کاری کارهٌس زر ّر یک از 

هکررا هٌَ را بِ کاربر ًشاى زّیس ٍ ػول  .تؼریف کٌیس EmployeeTypeاز ًَع  N=100ای بِ طَل آرایِزر برًاهِ اصلی،  (ه

  .اًجام زّیسرا ( ، ذرٍجیک کارهٌس با گرفتي ًام آى از کاربر هشاّسُ فیش حقَقیتؼریف کارهٌس جسیس، )اًترابی از سَی کاربر 

 

 .را بٌَیسیس (یا تابغ جستجَی یک کارهٌس بر اساس ًام آى menuهاًٌس تابغ )تَاًیس تَابغ بیشتری زر صَرت ًیاز هی :توجه

 

 

 .تؼریف کٌیس رٍزٍ  هاُ، سالبا سِ فیلس  Dateبِ ًام  structیک  (الف (2

، ٍ پاراهتر زٍم Dateّای از ًَع با طَل ًاهؼیي با ذاًِای آرایِپاراهتر اٍل : بٌَیسیسبا زٍ پاراهتر  SortDatesبِ ًام تابؼی  (ب

 .تاریرْا هرتب کٌس ًسٍلیآرایِ را بِ ترتیب  بایسایي تابغ  .(N)طَل آرایِ

را فراذَاًی ٍ آرایِ  SortDatesتؼریف کٌیس، ایي صس تارید را از کاربر بگیریس، تابغ  Dateای صستایی از ، آرایmainِزر تابغ  (ج

 .زر ًْایت تاریرْای هرتب را چاپ کٌیس. را هرتب کٌیس

 

 

 

.هَفق باشیس  

 


