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Sınavda Uyulması Gereken Kurallar 

1. Cep telefonlarının, hesap makinesi, saate bakmak gibi herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Telefon kapalı ve cepte olmalıdır. 

2. Sorularda anlaşılmayan noktalar ilk 20 dakika sorulabilir. Her öğrencinin 1 kez soru sorma hakkı vardır. 

3. Soru kağıdına numaranızı ve isminizi yazıp imzalayınız. Soru kağıdı Sizde kalacaktır. 

NUMARA : AD SOYAD : İMZA : 

 
 
 
void DoublyLinkedList::Bordo() 
{ 
  header->next->next->prev = header;   
  trailer->prev->next  = header->next;  
  header->next->prev  = trailer->prev; 
  trailer->prev  = header->next; 
  header->next   = header->next->next; 
  trailer->prev->next  = trailer; 
} 
 
void main() 
{ 
  DoublyLinkedList list; 
 
  list.addBack("Omer"); 
  list.addBack("Oguzhan"); 
  list.addBack("Fatih"); 
  list.addBack("Ali Osman"); 
 
  list.Bordo(); 
  list.print(); 
} 
 
 

1. Yukarıdaki programın çıktısı nedir?  (25 P) 
 
 
 
 
 
 
void DoublyLinkedList::Mavi(DoublyNode* node) 
{ 
  if (node->next == trailer) 
  { 
    cout << node->elem << endl; 
  } 
  else Mavi(node->next);  
} 
 
void main() 
{ 
  DoublyLinkedList list; 
 
  list.addBack("Omer"); 
  list.addBack("Oguzhan"); 
  list.addBack("Fatih"); 
  list.addBack("Ali Osman"); 
 
  list.Mavi(list.header); 
} 
 
 

2. Yukarıdaki programın çıktısı nedir?  (25 P) 
 

 

 
 
int linearF(int a, int b, int c, int n) 
{ 
  if (n <= 2) return c; 
  else return ........; 
} 
 
int tripleF(int k) 
{ 
  if (k <= 2) return k; 
  return tripleF(k-1) + tripleF(k-2) + tripleF(k-3); 
} 
 
void main() 
{ 
  int linF = linearF(0, 1, 2, 7); 
  cout << "linearF =  " << linF << endl; 
 
  int tripF = tripleF(7); 
  cout << "tripleF =  " << tripF << endl; 
} 
 

 

3. tripleF() isimli fonksiyonun lineer recursive eşdeğeri 

olacak şekilde linearF()’te ..... ile gösterilen yerlere 

gerekli kodları yazınız.  (25 P) 
 
 
 
 
 
int binarySum(int A[], int i, int n) 
{ 
  if (n == 1) return A[i]; 
  else 
  { 
    int Sum = binarySum(A, i, n/2 ) +  
              binarySum(A, i + n/2, n/2 ); 
    cout << "Sum = " << Sum << endl; 
    return Sum; 
  } 
} 
 
void main() 
{ 
  int A[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8}; 
 
  binarySum(A, 0, 8); 
} 
 

 

4. Yukarıdaki programın çıktısı nedir?  (25 P) 


