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Uygulama soruları (yazmalı sorular) bilgisayarda yapılacak, masaüstünde kendi isminizdeki
klasöre kaydedilecek. Program adları soru adları ile aynı olmalı. Yazılı soruların çözümleri
verilen boş kâğıda yazılacak. Sınav bitiminde yazmalı sorular bilgisayarda, isminiz ile aynı
addaki klasörde, diğer soruların cevapları cevap kâğıdındaki ilgili yerlere yazılacaktır. Soru-
ların Puan değerleri yanlarında belirtilmiştir. "Ekrana ne yazdırır?" sorularında esas kodu
taban alın. Toplam puan 100’dür. BAŞARILAR!

SORULAR

Soru [1-3] İçin Açıklama

[Goldbach Öngörüsü] Kendisi ve 1 hariç böleni olmayan sayılara asal sayılar diyoruz.
4 < n < 300.000.000.000.000.000 olmak üzere tüm n çift sayılarının, 2 asal sayının toplamı şek-
linde yazılabildiği biliniyor. Bunun daha büyük olan sayılar için de doğruluğu tahmin edilmekle
birlikte, buna Goldbach Öngürüsü denilmektedir.
Örneğin, 30 = 7+23. Bunun dışında 30’u ,iki asalın toplamı şeklinde yazmanın 2 yolu daha vardır.
Bunlar ; 11+19 ve 13+17’dir. Sıralama önemli olmadığı için 30’u iki asal sayının toplamı şeklinde
sadece 3 değişik şekilde yazabiliriz.

1. (25 p) 4 < N < 10.000 olmak üzere , girdi olarak N çiftsayısını alacak ve ekrana bu çift sayının
kaç değişik şekilde 2 asalın toplamı şeklinde yazılabileceğini yazdıracak bir program yazınız.

2. (3 p) 46, 2 asalın toplamı şeklinde 4 farklı şekilde yazılabilir. Bunlar nelerdir?

3. (2 p) 4 ile 50 arasında iki asalın toplamı şeklinde ifade edilemeyen birçok tek sayı vardır. Bunlar
kaç tanedir?
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Soru [4-6] İçin Açıklama

[Hesap] Aşağıdaki soruların cevaplarını iki şekilde verebilirsiniz. Rakamsal bir değer veya
sorunun cevabını ekrana yazdıracak programın kodu. Ancak yazacağınız program işlemi
20 saniyeden kısa sürede yapmalıdır.

4. (10 p) 585 (2’lik tabanda 1001001001) hem onluk, hem de 2’lik tabanda palindromdur (simetrik
dir). 1 milyondan küçük, hem ikilik tabanda hem de 10’luk tabanda palindrom olan sayıların
toplamını bulunuz.

5. (10 p) 11 +22 +33 + · · ·+10001000 toplamının sondan 10 basamağını bulunuz.

6. (10 p) 1487, 4817, 8147 aritmetik dizisinde (3 terimli) her terim, bir öncekinin 3330 fazlasıdır.
Bu dizide ilginç olan başka bir şey ise, birincisi bu dizideki tüm terimler asaldır , ve ikincisi
bu terimler birbirlerinin permütasyonudur. Terimleri 4 basamaklı olmak kaydıyla, bu koşulları
sağlan, bir 3’lü dizi daha vardır. Bu diziyi bulunuz.

Soru [7-9] İçin Açıklama

[Ekrana Yazdır] Aşağıdaki kodların ekrana ne yazdırığını bulunuz.

7. (10 p) main(){
int a=2;
a=a++ + ∼ ++a;
printf("%d",a);
}

8. (10 p ) main()
{
int a=1,b=7,c=10;
c=(a–)==!b;
printf("%d",c);
}

9. (10 p ) main(){
int a=320;
char ∗ ptr;
ptr=(char ∗)& a;
clrscr();
printf("%d ", ∗ ptr);
getch();
}

10. (20 p ) Aşağıdaki ifadenin her zaman bir tamsayı olduğunu kanıtlayınız.

(5n)!
40nn!

Bu belge özgür bir yazılım olan LATEX 2ε ile oluşturulmuştur. Sizde özgür yazılım kullanın.
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