Програмирање 2
Групно спремање – питалице

Реални бројеви

Реални бројеви
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Колоквијум 2008. (1. питалица)
Реални бројеви се представљају у формату seeeemmmmm, где је s
предзнак, eeee експонент са вишком 7 и mmmmm бити
нормализоване мантисе са скривеним битом (1≤M<2). У две
локације A и B се учитају бројеви чије су вредности 4.5625 и 2.8125.
У локацију C се смешта резултат операције A+B. Под условом да су
све локације 10-битне и да је садржај локације C уређен по
описаном формату, како изгледа представа битова броја
смештеног у C?
A) 04728
B) 04748
C) 13C16

Реални бројеви
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Колоквијум 2008. (2. питалица)

Коју вредност представља бинарна представа 4176000016? Податак
је у једноструком формату према IEEE754 стандарду, што значи да
има 1 бит за знак, 8 битова за експонент у коду са вишком 127 и 23
бита за нормализовану мантису са скривеним битом (1≤M<2).
A) 7.6875
B) 30.75
C) 15.375

Реални бројеви
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Колоквијум 2009. (1. питалица)
Реални бројеви се представљају у формату seeeemmmmm, где је s
предзнак, eeee експонент са вишком 7 и mmmmm бити
нормализоване мантисе са скривеним битом (1≤M<2). Ако се у
реалне променљиве A и B учитају декадне вредности 5.83 и -12.34,
какав ће бити изглед реалног броја, израчунатог као збир A+B,
смештеног у меморију? Сва заокруживања обављати према
правилима ANSI/IEEE стандарда за реалне бројеве.
A) 33216
B) 13216
C) 32216
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Реални бројеви

Поправни колоквијум 2012. (2. питалица)
На рачунару A бројеви се представљају у формату seeeemmmmm,
где је s предзнак, eeee(4) експонент са вишком 7 и mmmmm(5)
бити нормализоване мантисе са скривеним битом (1≤M<2). На
рачунару B бројеви се представљају у формату seeeemmmmmmm,
где је s предзнак, eeee(4) експонент са вишком 8 и mmmmmmm(7)
бити нормализоване мантисе са скривеним битом (0.5≤М<1).
Корисник уноси преко стандардног улаза реалне бројеве 13.6 и
31.75 у оба рачунара. Сваки рачунар на стандардном излазу
исписује резултат збира два унета броја. Колика је апсолутна
вредност разлике између вредности које исписује рачунар A и
рачунар B? Сва заокруживања обављати према правилима
ANSI/IEEE стандарда за реалне бројеве.
A) 1.5

B) 0.5

C) 0.4
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Реални бројеви

Поправни колоквијум 2012. (1. питалица)
Реални бројеви се представљају у формату seeeemmmmm, где је s
предзнак, eeee експонент са вишком 7 и mmmmm бити
нормализоване мантисе са скривеним битом (1≤М<2). Рачунар
ради и са целим бројевима које чува у 8-битним локацијама
представљене у комплементу двојке. Ако се у реалну променљиву
А учита вредност -123.010 и ако је Е616 представа целобројне
променљиве B, како изгледа представа реалне променљиве C која
садржи резултат израза A-B у меморији? Сва заокруживања
обављати према правилима ANSI/IEEE стандарда за реалне
бројеве.
A) 3B116

B) 3B016

C) 3A016
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Реални бројеви

Поправни колоквијум 2008. (1. питалица)
Реални бројеви се смештају у n-битне локације, у духу IEEE
стандарда за представљање реалних бројева, а према следећем
формату: један бит за предзнак броја, k бита за експонент и n бита
за представљање нормализоване мантисе са скривеним битом
(1<=М<2). Познато је да се бројеви k и n бирају тако да међу њима
важи релација: k=[p/2]. Такође, познато је да је за представљање
реалних бројева употребљен најмањи могућ број бита тако да
највећи цео број може да се представи помоћу реалних бројева
без губитка прецизности. Нека је R реалан, а C цео број. Ако се
цели бројеви представљају на дужини од 12 бита и број C има
вредност minINT, како изгледа садржај локације R након доделе
R:=C?
A) 67FF16

B) C00016

C) 828016
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Програмски језик C
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Програмски језик C

Колоквијум 2007. (3. питалица)
for (i=1; i < 5; ) {
switch (i++) {
case 1: putchar('a');
case 2: putchar('b'); break;
case 3: putchar('c');
default: putchar('d'); continue;
}
putchar('e');
}
A) aeb

B) abebecdede

C) abebecdd

11

Програмски језик C

Колоквијум 2008. (4. питалица)
#include<stdio.h>
main() {
enum boja {crvena=0x2,plava=0x1,bela,zelena,sareno = 0x10};
enum boja b=bela;
int i;
for (i=0; ++i<=10;)
switch (i) {
case 0: printf("crvena\n"); i += 3; break;
case 1: printf("plava\n");
case 2: printf("bela\n"); break;
case 3: printf("%d\n",b); i -= zelena + 1; break;
case 0x10 : printf("sareno\n");
}
}
A) plava
bela
2
crvenа

B) plava
bela
bela
2
crvena

C) plava
bela
2
sarena

Програмски језик C

Колоквијум 2012. (3. питалица)
#include <stdio.h>
void main () {
unsigned char a[6]={6,0x3C,023,12,0xF5};
unsigned char i = 0, j, n, x, y;
n = sizeof(a) / sizeof(char);
for (; i < n; i++) {
for(j = i + 1; j < n; j++) {
x = a[i];
y = a[j];
a[i] = x ^ ((x ^ y) & -(x < y));
a[j] = y ^ ((x ^ y) & -(x < y));
}
}
for(i = 0; i < n; printf("%x ", a[i++]));
}
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Програмски језик C

Колоквијум 2012. (4. питалица)
#include <stdio.h>
void main () {
int i = -1, j = 0, s = 5;
while (s+=++i<3,j++<5) {
switch(i%5) {
case 0: s<<=j+1&i+3;
case 1: i+=2; break;
case 3: s += j | 2 & 3;
default:j++; continue;
}
s +=2;
}
printf("%d", s);
}
A) 26

B) 27

C) 28
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Програмски језик C

Поправни колоквијум 2012. (4. питалица)
#include <stdio.h>
#define SIZE (3u)
int main() {
int i, s, t;
for (i=0, s=0; i<=SIZE;){
switch(i++){
case 3: s = s | (1<<i);break;
case 0: s = ~s;
case 1: s &= ~(1<<i); break;
default: s = 0; break;
}
}
printf("%d\n",s);
}
A) 8

B) 0

C) 16
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Програмски језик C

Поправни колоквијум 2008. (4. питалица)
#include <stdio.h>
main() {
int niz[7] = { 1, 3, 5, 7, 9 };
int dd = sizeof(niz)/sizeof(int);
int x;
for(x = 0; x != dd; x+=2 ) {
printf("%d", niz[x%=dd]);
switch(x) {
case 0: putchar('<'); break;
case 4: putchar('>'); break;
case 2: putchar('-'); putchar('=');
case 1: printf("^"); break;
case 5: putchar('='); break;
default:
printf("(%d)", dd-x);
}
}
}
A) 1=3-=%d5>03^4<2>0=

B) 1<5-=^9>0(1)3^7(4)0=

C) 1>5=^9<0(1)3-7(4)0^
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