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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ«ХПІ») 

Кафедра «Обчислювальна техніка і програмування» (ОТП) (web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/otp) 

КОНКУРСНІ ПИТАННЯ 

II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Системне програмування» 2018/2019 н.р. для I туру (теоретичного) 04.04.2019 
Обведіть чорнилом номер правильної відповіді в кожному питанні: 

№ Тести питань Бали 

1 Визначити вміст регістра eax на 16 рядку на мові асемблер ml32:  

1. start: mov eax,1    5. @@: mov byte ptr [@f],90h    9.  ja @b                    13.        mov eax,3 
2.  or eax,eax           6.   mov eax,2                            10.   mov ebx,15          14.       jmp exit 
3.  jz exit                  7.    jmp @f                                 11.   mul ebx               15. @@: mov eax,4 
4.   jmp mark           8.    mark: cmp eax,-5                 12. @@: jnp @f           16. exit:   ret 
   1.1) 1;          1.2) 2;           1.3) 3;         1.4) 4;         1.5) Программа виконується некоректно через 5 рядок. 

20 

2 Визначити значення регістра XMM0 після виконання наступного фрагмента програми: (SSE 4.0, masm32) 

Якщо _X1 – масив з чотирьох 32-розрядних елементів: 

_X1 dd 0DEADBEEFh,0C0FFEE00h,0CADCADDAh,12345678h; 
1. movups XMM0,_X1    3. shufps XMM0,XMM0,01b                5. shufps XMM0,XMM0,046h 
2. db 66h                        4. shufps XMM0,XMM0,01101100b    6. shufps XMM0,XMM0,303o 

У відповіді вказати індекси елементів масиву _Х1 (0-3). 

 2.1) 3210      2.2) 1001      2.3) 3012       2.4) Помилка виконання   2.5) Помилка компіляції 

20 

3 Над змінними a та b, розміром 4 байти кожна виконали кон’юнкцію а після виконали заперечення (not) 

над результатом. Порядок байтів для вхідних змінних BE. Відповідь привести до порядку байт PDP-11 

(PDP-endian).  

a =033773351401o;(octal) b =0xDEADC0DEh; (hexadecimal)  
 3.1) 0x5221FF3Fh    2.2) 0xFF3F5221h   2.3) 04124437777o   2.4) 0xFFFC4A84h   2.5) 0x5412F33Fh   

20 

4 Обчислити вираз, записаний у зворотній польський формі: 3 5 * 4 - 6 1 2 + /  + (усі числа у виразі – 

однозначні) 

4.1) 11      4.2) -11           4.3) -9           4.4) 13          4.5) -13  

20 

5 Визначити вміст регістра r15 фрагмента виконання програми на мові асемблер ml64 

mov r15,a1+16 
jmp m1 
a1 dq 5,6,7,8 
m1: 
add r15,a1+8 

5.1) немає рішення         5.2) 11                    5.3) 13               5.4) 15                  5.5) 16  

20 

6 Визначити, яку операцію виконує код програми на мові асемблер ml64 

1. mov rax,a1   4. mov r15,rbx   7. and rax,r15 
2. mov r15,rbx  5. not r14   8. and r14,rbx 
3. mov r14,rax  8. not r15    9. or  rax,r14 

6.1) нема рішення   6.2) a1 x b1       6.3) a1 V b1    6.4) a1  b1         6.5)  a1 Ʌ b1 

20 

7 Визначити вміст регістра r15 фрагмента виконання програми на мові асемблер ml64 

1. a1 db 5     4. not r15b 
2. …         5. xor r15b,al 
3. mov r15b,a1   

7.1 немає рішення         7.2) 11h          7.3) ffh        7.4) 05h           7.5) 10h 

20 

8 Мова асемблер ml64. На яку строчку коду у налагоджувачі вказує команда jmp $+8. 

1. jmp m1   5. xor r15,r15 
2. jmp $+8   6. jmp $ - 6 
3. m1:      7. xor rcx,rcx 
4. nop     8.call RtlExitUserProcess 

8.1) немає рішення         8.2) xor rcx,rcx         8.3) jmp $ - 6          8.) xor r15,r15            8.5)  jmp m1 

20 

9 Що буде виведено на екран після виконання фрагменту коду?(С++)  

int i=5; 
i = ++i + i++;  
cout<<i; 
  9.1) 10;                 9.2) 11;                9.3) 12;            9.4) 13;         1.5) Помилка. 

 

20 



  

10 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++98: 

class A { 

public: void m() const {std::cout 

<< 1;} 

   void m() {std::cout << 2;} 

}; 

... 

A *a = const_cast<A *>(new const A);    a->m(); 

const A *b = const_cast<A *>(new const A);

 b->m(); 

буде виведено: 

10.1) 22  10.2) 12 10.3) 21 10.4) Помилка компіляції  10.5) 11  

20 

11 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++98: 

class A { 

public: void m() { const_cast<const A 

*>(this)->f(); } 

  void m() const { const_cast<A *>(this)-

>f(); } 

        void f() { std::cout << 1; } 

        void f() const { std::cout << 2; } }; 

 

... 

const A a; 

a.m(); 

const_cast<A *>(&a)->m(); 

буде виведено: 

11.1) 11 11.2)  12 11.3) 22 11.4)  Помилка компіляції  11.5) 21 

20 

12 Для фрагмента коду ISO C++98: 

class A { 

public: void m() {std::cout << 1;} 

 virtual void m() const {std::cout << 

2;} }; 

class B : public A { 

public: void m() {std::cout << 

3;} 

        void m() const {std::cout 

<< 4;} }; ... 

A * const x = new B; x->m(); 

оберіть коректне ствердження: 

12.1) Буде виведено: 4    12.2) Буде виведено: 3    12.3) Помилка компіляції або виконання 

12.4) Буде виведено: 2    12.5) Буде виведено: 1 

20 

13 Компіляція та виконання фрагмента коду ISO C++14: 

class A { 

public: static void operator delete(void *) {} // #1 

static void operator delete(void *, std::size_t) = 

delete; }; // #2 

... A *x = 

nullptr; 

delete x; // #3 

std::cout << 1; 

призведе до: 

13.1) Помилки компіляції рядка #1 13.2) Помилки компіляції рядка #2 13.3) Виведення значення: 1 

13.4) Помилки компіляції рядків #1 та #2        13.5) Помилки компіляції рядка #3 

20 

14 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++14: 

class B {}; 

class A { 

public: A() {} 

  A(const B&) { std::cout << 1; } 

  void operator = (A&) const { std::cout << 2; }  // #1 

  void operator = (const B&) { std::cout << 3; }}; // #2 

 

... 

const A a; 

const B b; 

a = b;  // #3 

буде виведено: 

14.1) 3     14.2)  2      14.3) 12    14.4) Помилка компіляції рядків #1 та/або #2      

14.5)  Помилка компіляції рядка #3 

20 

15 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++14: 

class A { 

public: ~A() { std::cout << 1; } 

static void operator delete(void *) { std::cout << 2; } 

}; 

 

... 

{A x; delete &x;} 

буде виведено: 

15.1) Помилка компіляції або виконання  15.2) 2  15.3) 121 15.4) 12        

15.5) 21 

 

20 



  

16 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++14: 

class A { 

public: virtual ~A() = default; // #1 

  virtual void m() final { std::cout << 

"1"; } // #2 

  virtual void m(int) = delete; }; // #3 

class B : public A { 

    void m(int) = delete; 

};// #4 

... 

B x; x.m(); // #5 

буде: 

16.1) Виведено: 1  16.2) Помилка компіляції рядка #1 16.3) Помилка компіляції рядка #2 

16.4) Помилка компіляції рядків #3 та/або #4    16.5) Помилка компіляції рядка #5 

20 

17 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++14: 

int m(int x) try {  

 throw x + 1; 

} catch (int i) { throw; } 

... int x = 1; 

try { x = m(x); } catch (int i) { 

std::cout << i; } 

std::cout << x; 

буде виведено: 

17.1) 21 17.2) 1  17.3) 2  17.4) 12 17.5)  Помилка компіляції або виконання 

20 

18 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++14: 

class A { int x; 

public: A(int x): 

x(x) {} 

~A() {std::cout << x;} 

}; 

class B { 

public: B(int x) try: a(x) {throw ++x;} catch(int i) 

{std::cout<<i;} 

  ~B() {std::cout << 2;} A a;}; 

... 

try {A a(3); B b(4);} catch(int i) { std::cout << i; } 

буде виведено: 

18.1) 543  18.2) 5423  18.3) 453  18.4) 4535  18.5)  4523 

20 

19 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++17: 

[[maybe_unused]] struct S { int a, b; } s = {1, 2}; // #1 

if (auto[x, y] = s; x < y) s = {y, x}; // #2 

std::cout << y << x; // #3 

буде виведено: 

19.1) 12   19.2) 21  19.3) Попередження компілятора для рядка #1 

19.4) Помилка компіляції рядка #2   19.5)  Помилка компіляції рядка #3 

20 

20 Між реалізаціями інтерфейсу shutdown для закриття свого боку з'єднання сокету в UNIX і WINDOWS є 

відмінності: 
int shutdown ( int s, int how);     /* UNIX */ 

int shutdown (SOCKET s, int how);   /* Windows */ 

В обох ОС параметр how може приймати значення {0 = закривається приймаюча сторона, 1 = 

закривається передає сторона, 2 = Закриваються обидва боки}. Максимальні відмінності в реалізації 

інтерфейсу для різних ОС проявляються, коли параметр how: 

20.1) встановлено в 0;    20.3) встановлено в 2;    

20.2) встановлено в 1;    20.4) встановлено в будь-яке доступне значення;       20.5) ні при яких значеннях. 

20 

21 Відомо, що до об'єктів в Windows відносяться всі об'єкти, які можуть мати ім'я, а також потоки і процеси. 

Кожен об'єкт, що охороняється, має дескриптор безпеки, в якому крім інших полів є: 

21.1) SACL;   21.4) SACL власника об'єкту, що охороняється; 

21.2) DACL;   21.5) DACL власника об'єкту, що охороняється. 

21.3) SACL и DACL;   

20 

22 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++11: 

#include <iostream> 
class A { public: ~A() { std::cout << "A"; } }; 
class B: public A { public: ~B() { std::cout << "B"; } }; 
int main() { 
    A* a = new B(); 
    delete a; 
    return 0; 
}     
22.1) A        22.2) B        22.3) AB        22.4) BA        22.5) ошибка компиляции 

20 



  

23 При спробі відкомпілювати та виконати програму, що містить фрагмент коду ISO C++11, при 64-бітної 

адресації в п’амяті: 

#include <iostream> 
struct A {    int x;  int y;  int z;  }; 
int main () { 
    A *a = new A(); 
    std::cout << sizeof(a); 
    delete a; 
    return 0; 
} 
23.1) 2        23.2) 4        23.3) 8        23.4) 12         23.5) 16 

20 

24 Перевантаження якого з операторів заборонено (С ++)?   

      3.1) ?                     3.2) &                  3.3) ^           3.4) <<      3.5) немає обмежень 

20 

25  Скільки параметрів може приймати деструктор (С++)?   

      2.1) не обмежено 2.2) 0                   2.3) 1               2.4) 3             2.5) Тільки посилання 

20 

Максимальна сума балів за І тур: 500 

 


