
 

 

 بنام خدا
 

 ترم درس مبانی کامپيوتر و برنامه سازی پايانامتحان 
 

  9911 دی 91: تاریخ                 :ینام و نام خانوادگ

  دقیقه 54و  ساعت دو ت امتحانمد       :ییشماره دانشجو

 نام استاد:

 

 :نکات
  

  ًخود را روی تمام صفحات بنویسید ییشماره دانشجوو  ینام خانوادگلطفا. 

  خودکار ممنوع استمداد و استفاده از کتاب، جزوه و هر وسیله ای بجز. 

  .ه صفحهمان اگر نیاز به فضای بیشتر دارید از پشت پاسخ هر سوال را در فضای تعیین شده بنویسید

 .استفاده نمایید

  موبایل خود را خاموش کرده و در کیف بگذارید. در دسترس بودن موبایل معادل صفر در امتحان

 است.

  نمره اختیاری دارد.  01توجه داشته باشید که سوال آخر 

 میباشد. یقهدق 54و  ساعت دو مدت امتحان 

 

 

 سوال نمره

01/ 0 

01/ 0 

8/ 3 

5/ 4 

4/ 5 

00/ 6 

03/ 7 

 مجموع /28
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  نمره(  11)  -1سوال 

در پایان تابع ، هکامپایل شد LC-3وقتی برای  زیر راC برنامه زبان  Activation record  سازیسابقه فعال نمره( 9) -الف

factorial به تابع  و قبل از بازگشت از آنmain مقادیری را که شما نمیتوانید بدانید با عالمت سوال   میل نمایید.تک

 مشخص نمایید.

 
int factorial(int num); 
void main () 
{ 
 int num=3; 
 num = factorial (num); 
} 
 
int factorial(int num) 
{ 

int result=0; 
 
if(num==1) 
 return 1; 
result = num*factorial(num-1); 
return result; 

} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مشخص نمایید. factorialپس از بازگشت از تابع بالفاصله را  R6و  R5مقادیر  نمره( 1) -ب

 

 R6  R5 

 

 

 محتوا نوع و نام محتوا آدرس

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

x3000 Return address pointer for main  
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 نمره( 21)  -2سوال 

تعداد  ،باز نموده، آنرا خواندهمی باشد  ASCIIکه حاوی کدهای را  myExam.txt متنی بنویسید که فایل Cبرنامه ای به زبان 

)توجه: این سواالت شبیه به پروژه میباشد. لذا با فرض اینکه پروژه را  وروی صفحه چاپ نماید  هردشمرا در آن  "the" هتکرار کلم

 اید باید بتوانید بدون هیچ سوالی مسئله را حل نمایید.(انجام داده
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 درست و غلط یا چند جوابی نمره( 8)  -3سوال 

 ( به فایل باز گردد نه ایجاد فایل؟appendافه کردن )استفاده میگردد تا فایل برای اض fopenاز مقادیر زیر در کدامیک  .1

a. a 
b. r 
c. w 
d. w+ 

 
 چگونه یک فایل را بصورت باینری باز میکنیم؟  .2

a.  با استفاده از"b" در هنگام باز کردن 

b. نیاز به کار خاصی نیستپیش فرض فایل باز کردن بصورت باینری میباشد . 

c.  با استفاده ازfread , fwrite 

d.  باید از فایلهای نوعBINARYFILE* .استفاده کرد 

)جواب خود را توجیه   ، مناسب است؟چه مقداری برای برگرداندن به سیستم عامل، در صورت انجام موفقیت آمیز برنامه .3

 کنید(

a. 1- 

b. 1 

c. 1 

d. .برنامه چیزی باز نمیگرداند 

 وجود داشته باشد؟ Cکدام تابع باید حتما در یک برنامه زبان .4

a. start() 
b. system() 
c. main() 
d. program() 

 ، درست محسوب میگردند؟ifکدامیک از مقادیر زیر در یک جمله شرطی، همانند  .5

a. 1 

b. 1- 

c. 1.1 

d. همه موارد باال 

 حداقل چندبار اجرا میگردد؟ do whileحلقه  .6

a. 1 )صفر( 

b. بی نهایت 

c. متغیر است 

d. یکبار 

 زیر درست نمیباشند؟( declarationکدامیک از اظهارهای  ) .7

a. int funct(char x, char y); 
b. double funct(char x) 
c. void funct(); 
d. char x(); 
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 نیامده اند، بکار میرود؟  switchبرای پوشش دادن مواردی که در ( keywordچه کلمه ای ) .8

a. continue 
b. all 
c. break 
d. default 

  

 ؟نتیجه کد زیر چیست .9
int x=0; 
 
switch(x) 
{ 
  case 1: printf( "One" ); 
  case 0: printf( "Zero" ); 
  case 2: printf( "Hello World" ); 
} 

a. One  
b. Zero 
c.  Hello World 
d.  ZeroHello World 

 ؟بدان اشاره میکند را میدهد aای که اشاره گر حافظه آدرس کدامیک از جمالت زیر   .11
a. *a 
b. a 
c. &a 
d. address(a) 

 را میدهد )میتوان بدان دست پیدا کرد(؟ b در ساختار varجمالت زیر متغیر کدامیک از  .11

a. b->var 
b. b.var 
c. b-var 
d. b>var 

 ، با صد عنصر، را در اختیار قرار میدهد؟fooکدامیک از عبارات زیر آدرس اولین عنصر در آرایه  .12

a. foo[0]; 
b. foo; 
c. &foo 
d. foo[1] 

 مقدار دهی شود. NULL( هر لینک لیست باید با nodeآخرین گره )اشاره گر  .13

a. بله 

b. خیر 

 . )جواب خود را توجیه کنید(میشوندکامپایل  جمالت زیر .14

void main() 
{ 

int  arr[10];     
int x=20;  
arr = &x,  

} 

a. بله 

b. خیر 



  12 از 6 :ییشماره دانشجو :ینام و نام خانوادگ

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. (decelerations)بر اساس این اظهارها  نمره( 5) -4سوال 

char c = ‘A’; 
char *p = &c; 
char **p2 = &p; 
void * v = &p2; 

 

را  (… ,* intt, void)جاز. اگر مجاز ایت نوع آن برای هر یک از بندهای زیر مشخص کنید آیا عبارت مجاز است یا غیر م

 مشخص نمایید.

1- &p2  

2- *p2  

3- &v  

4- P2 + 1  

5- v[0] 
 

 

 

بعدی را محاسبه نماید. الگوی این تابع بع شرح زیر  nبنویسید که ضرب نقطه ای دو بردار  Cتابعی به زبان  نمره( 4)-5سوال 

 را دریافت نموده و ضرب نقطه ای آهنها را بر می گرداند. num_dims، و بعد آنها  vec2و  vec1است. تابع دو بردار 

float dot_product ( float vec1[], float vec2[], int num_dims); 
 

 مثال عددی:
float vec1[]= {1, 2, 3, 4, 5}; 
float vec2[]= {5, 4, 3, 2, 1}; 
 
float dp = dot_product (vec1, vec2, 5); 

 باید بشود. 53بر برا dpنتیجه حاصل در 
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 نمره( 22)  -6سوال

( از آرایه ای از ساختار اطالعات node. در این ساختار، هر گره )برنامه نویسی ساختار داده زیر را پیشنهاد داده استنمره( 4الف( )

)ممکن است که با نمایش دادن لینک لیست، مثال با سه  دانشجویان تشکیل گردیده است. مزایا و معایب این روش را بیان نمایید.

 گره، بتوانید بهتر مزایا و معایب آنرا درک کنید(.
typedef struct studentInfo stdInfo; 
typedef struct nodeInfo linkNode; 
 
struct studentInfo{ 
 char   name[20]; 
 int  gpa;  //out of 100 
 int  studnetNumber; 
}; 
 
struct nodeInfo{ 
 stdInfo nodeStds[10]; 
 linkNode* next; 
}; 

 

 

بایتی میباشند.  4( چند بایت است؟ فرض کنید هم آدرس، هم اعداد صحیح و هم کاراکترها nodeInfoنمره( سایزیک گره ) 2ب( )

 محاسبات خود را نشان دهید.
 

 

 

 

 

 .ط یک خط()فق کدی بنویسید که یک گره را ایجاد کندنمره(  2)ج( 

 

 

 

 

 

قرار  75داده شده است، را معادل  tempNodeبا اشاره گر گره کدی بنویسید که معدل دانشجوی پنجم یک گره، که نمره(  3)د( 

 . )فقط یک خط( دهد
 

 
 

 

 

 

 

داکثر تعداد ( تشکیل شده باشد، حداقل تعداد دانشجویان و حnodeگره ) 11نمره( اگر یک لینک لیست )لیست زنجیره ای( از  3ه( )

دانشجویان در این لیست چند عدد است؟ توجه داشته باشید که اگر در یک گره هیچ دانشجویی ذخیره نشده است، آن گره حذف 

 میگردد. 
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بنویسید که یک لیست زنجیره ای متشکل از این گره ها را برای یافتن یک دانشجوی خاص، با شماره دانشجویی تابعی نمره(  8د( )

فرمت تابع بصورت   ، جستجو نماید.  اگر دانشجو در لیست موجود است، عدد یک و اگر موجود نیست عدد صفر را بازگرداند.مشخص

 : زیر است

head: ابتدای لینک لیست 

targetNode.آدرس گرهی که دانشجو در آن یافت شده است : 

targetIndexشماره خانه آرایه که دانشجو در آن یافت شده است : 

stdNumberشماره دانشجوی مورد نظر : 

خواهد شد. بمعنای دیگر، اگر دانشجو در  -1مربوطه  studentNumberتوجه: اگر دانشجویی در لیست بوده و حذف شده است، 

 لیست موجود نباشد، هیچگاه شماره دانشجو در آن پیدا نخواهد شد.
 

int FindStudent(linkNode* head, linkNode* targetNode, int* targetIndex, int stdNumber) 
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 نمره( 23)  -7سوال 

 First in First outعمل می کند، در آن داده ها به صورت  Last in Fist outصف یک ساختار داده است بر خالف استک که 

باشد پیاده سازی  می باشند. درست مثل صف خرید بلیط. صف را می توان با یک آرایه که حاوی محتوای عناصر موجود در صف می

 صف را نیز نگهداری نماییم.  (tail)و ته  (head)نمود. البته نیاز است که اشاره گر به سر 

 

 
 

سازی نماید. فرض کنید در هر عضوی  پیاده 111که یک صف را با استفاده از یک آرایه سید نویب Cای به زبان برنامه می خواهیم 

 ارد.عنصر در این صف قرار د 51لحظه تنها 

 در این برنامه تعریف شده اند. Globalمتغییرهای زیر بصورت 

 
int *head; 
int *tail; 
int queue[100]; 
 

را طوری بنویسید که بررسی می کند اگر در صف جا هست محتوای متغیر  int enqueue (int n) تابعنمره(  6)  -الف

n  را بر می کرداند. 0این تابع مقدار  باشد د. اگر صف پر شدهرا برمی گردان 1را به انتهای آن اضافه نموده و مقدار 

 دقت کنید که در زمان نوشتن از ابعاد آرایه تجاوز نکنیم. -راهنمایی
 
را  element*را طوری بنویسید که اگر صف خالی بود  int dequeue (int * element)تابع نمره(  7)  -ب

ن را از صف خارج نموده و آقرارداده و  element*اینصورت اولین عنصر صف را در  در غیررا برگرداند.   0تغییر نداده و مقدار 

 را برگرداند. 1مقدار 

 
 مثال عددی:

 ابتدا صف خالی است:

          

Head 
Tail 

 enqueue (10)پس از صدا زده شدن 

         10 

        Tail Head 

 enqueue (20)پس از صدا زده شدن 

        20 10 

       Tail  Head 

 enqueue (30)پس از صدا زده شدن 

       30 20 10 

      Tail   Head 
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 را بر می گرداند. 1قرار گرفته و تابع  xدر  11مقدار  dequeue (&x)پس از صدا زده شدن 

       30 20 10 

      Tail  Head  

 

 را بر می گرداند. 1گرفته و تابع قرار  xدر  21مقدار  dequeue (&x)پس از صدا زده شدن 

       30 20 10 

      Tail Head   
 

 را بر می گرداند. 1قرار گرفته و تابع  xدر  31مقدار  dequeue (&x)پس از صدا زده شدن 

       30 20 10 

      Head 
Tail 

   

 را بر می گرداند. 0مقدار  dequeue (&x)پس از صدا زده شدن 

       30 20 10 

      Head 
Tail 

   

 

 کد خود را اینجا بنویسید:
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اگر تعداد دفعات نوشتن از خواندن بیشتر باشد حالتی پیش می آید که علیرغم اینکه در صف جا داریم  نمره( 11) سوال اختیاری -ج

یه استفاده کنیم و همچنان در آن بنویسیم از ابعاد آرایه فراتر می رود. برای اینکه در این حالت بتوانیم از فضای خالی آرا tailولی 

 چند راه داریم. 

به ابتدای آرایه برگردد. در  tailبطوری که پس از رسیدن به انتها  بنویسیم (circular)صف را چرخشی  -1

 باشد. )پیاده سازی این روش کمی سختتر است(  headکوچکتر از   می تواند tailاینصورت در مواردی 

 آرایه را به نحو مقتضی کپی کنیم. dequeueدر زمان اجرای  -2


