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ELN1101-BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FİNAL SINAVI CEVAPLARI 

 
Soru 1 (20p)  
 
char A[10]="Uludag"; char *ptr; ptr=&A[0]; printf("Adres : %X\n",A); 
 
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında oluşan ekran çıktısı:  Adres : 22FF60  şeklinde ise aşağıdaki 
kod satırlarının yukarıdaki koda eklenerek çalıştırılması ile oluşacak ekran çıktısı ne olacaktır ? 
 
printf("%X \n", &A[2]);   > 22FF62 
printf("%X \n", ptr+1);   > 22FF61 
printf("%c \n", A[3]);    > d 
printf("%c \n", *(ptr+4));   > a 
 
 
Soru 2 (20p) 3x3 lük bir integer matrisin elemanlarını ekrandan alan ve bu elemanların en büyük 
değerini bulup ekranda gösteren C programını yazınız. 
 
Cevap: 
 
#include <stdio.h> 
main() 
{  
 int i,j,max; 
 int A[3][3]; 
   
 for (i=0;i<3;i++) 
 { 
     for (j=0;j<3;j++) 
     { 
      scanf("%d",&A[i][j]); 
      if ((i==0) && (j==0)) 
         max=A[0][0]; 
      else 
          if (max<A[i][j]) 
          max=A[i][j]; 
     } 
 }    
 printf("Max = %d",max); 
 getchar();      
 getchar();      
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soru 3 (20p) Klavyeden girilen herhangi bir gerçel sayının karesini fonksiyon ile bulup ekrana 
yazan C programını yazınız. Bu fonksiyon hesaplama sonucunu "return" ile geri döndürmeyecek, 
işaretçi ve adres kullanımı ile "main" içinde tanımlı değişkeni fonksiyon içinden direkt olarak 
değiştirerek karesini alacaktır. Fonksiyonun ismi "kareal" şeklinde olacaktır. 
 
Cevap: 
 
#include <stdio.h> 
 
void kareal(float *x) 
{ 
     *x=(*x)*(*x);      
} 
 
main() 
{ 
 float sayi; 
 printf("sayi girin : "); 
 scanf ("%f",&sayi); 
 kareal(&sayi); 
 printf("\nkare kok : %f",sayi); 
 getchar(); 
 getchar(); 
} 
  
 
Soru 4 (20p)  
 
a) z=a+jb şeklinde ifade edilen komplex sayılar C de struct yapısı ile nasıl tanımlanır ?  
b) İki komplex sayının (z1=a1+jb1 ve z2=a2+jb2) çarpımı z3=(a1a2-b1b2) + j (a1b2+b1a2) şeklinde ise 
klavyeden alınan z1 ve z2 komplex sayılarının çarpım sonucunu fonksiyon kullanarak hesaplayan 
ve ekrana gösteren C programını yazınız. Fonksiyon z3=complexcarp(z1,z2); şeklinde 
kullanılacaktır. 
 
Cevap: 
 
#include <stdio.h> 
 
struct complex 
{ 
 // z=a+jb       
 float a; float b;        
}; 
 
struct complex komplexcarp(struct complex z1, struct complex z2) 
{ 
     struct complex z3;   
     z3.a = z1.a*z2.a -z1.b*z2.b;     
     z3.b = z1.a*z2.b+z1.b*z2.a; 
     return z3; 
} 
 
main() 
{ 
 struct complex z1,z2,z3; 
 z1.a=3; z1.b=2; z2.a=1; z2.b=4;      
 z3=komplexcarp(z1,z2);      
 printf("z3 = %.1f + j %.1f", z3.a, z3.b); 
 getchar(); getchar(); 
} 
 
 



Soru 5 (20p)  
 
a) Çalışma dizininde mevcut bulunan "ornek1.txt" dosyasını bayt bayt okuyarak okunan baytları 
sıra ile "ornek2.txt" dosyasına yazan C kodunu yazınız. "ornek2.txt" dosyası C programı içinde 
oluşturulacaktır.  
b) Bu işlem sonunda "ornek1.txt" dosyasının boyutunu ekrana yazınız.  
 
Cevap:  
 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
 FILE *fptr1,*fptr2; 
 char ch; int S=0; 
  
 fptr1=fopen("ornek1.txt","r"); 
 fptr2=fopen("ornek2.txt","w"); 
  
 do 
 { 
  ch=fgetc(fptr1); 
   
  if (!feof(fptr1)) 
     { fputc(ch,fptr2); S++;} 
      
 }while(!feof(fptr1)); 
 
 fclose(fptr1); fclose(fptr2); 
  
 printf("Dosya boyutu %d",S); 
 
 getchar(); 
 getchar(); 
} 
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