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برنامه ای بنویسید که یک عدد float. 1 ورودی گرفته، نمایش بیتی آنرا خروجی دهد. در نمایش بیتی ابتدا یک 

بیت عالمت، سپس 7 بیت نما و 23 بیت باقیمانده مانتیس با یک فاصله از هم جدا شوند.

( ورودی بگیرد و بایت سوم آنرا در یک کاراکتر قرار داده، کاراکتر  2 .int( برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح

را خروجی دهد.

برنامه ای بنویسید که نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی تعدادی از افراد را ورودی گرفته در یک آرایه قرار  3 .

دهد. سپس اطالعات این افراد را بر اساس هر سه این موارد مرتب کنید )سه بار( و خروجی دهید. دقت کنید 

که سه کپی از اطالعات نگیرید و خود اطالعات را نیز جابجا نکنید. خروجی باید به این صورت باشد که نام 

کوچکتر در مقابل نام خانوادگی کوچکتر در مقابل شماره دانشجویی کوچکتر قرار گیرد.

سوال ضرب ماتریس های حکم را با استفاده از اشاره گر و آرایه دو بعدی پویا حل نمایید )بدون تعریف مستقیم  4 .

)new و دستور  int ** آرایه، بلکه با استفاده از

درباره تفاوت مرجع )Reference( به صورت & int  و اشاره گر )Pointer( به صورت* int. 5 تحقیق کرده یک 

پاراگراف توضیح دهید.

)امتیازی( در مورد Linked List. 6 یا لیست پیوندی تحقیق کرده و ترجیحا مسئله ژوزف را با استفاده از آن 

 k تا می شماریم و یکی را می کشیم. از نفر بعدی k ،نفر در یک دایره ایستاده اند n حل کنید. در این مسئله

تا می شماریم و یکی را می کشیم تا... تنها یک نفر باقی بماند. مشخص کنید نفری که باقی می ماند کدام فرد 
است.

	 از آنجایی که با استفاده از اشاره گر می توان به همه جای حافظه دسترسی داشت، حکم از اشاره گرها در برنامه به 
دالیل امنیتی پشتیبانی نمی کند. بنابراین تمرینات این سری به صورت دستی تصحیح می شوند. از این رو دوچندان 

مهم است که موارد زیر رعایت شوند.
استفاده از توابع در همه برنامه ها الزامیست. بدنه اصلی هیچ برنامه ای نباید از یک صفحه )حدود 20	  خط( فراتر 

باشد.
رعایت تورفتگیاستاندارد	  در تمام برنامه ها الزامیست. تمام برنامه ها باید از یک الگوی تورفتگی پیروی کنند 

)یا فاصله یا تب(
	 توضیحات به شدت در برنامه توصیه می شوند. تا جای ممکن برای من و خودتان توضیحات بنویسید.

٪ کل برنامه ها باعث بی فایده بودن و پذیرفته نشدن   عدم رعایت هر یک از موارد فوق، حتی در صورت صحت 100	 
آنها خواهد شد.
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