Nume și prenume:
Grupa: 31_CC
Timp total: 15 min.
[2.5p] I. Precizați rezultatul următoarelor expresii:
a) sizeof(int) este pe un sistem Windows 32bit: _4_
b) sizeof(char*) este pe un sistem Linux 64bit: _8_
c) sizeof(char**) este pe un sistem Windows 32bit: _4_
d) int a[10]; sizeof(a) este pe un sistem Linux 32bit: _40_
e) unsigned int* v; sizeof(v) este pe un sistem Linux 32bit:_4_
[1.5p] 2.Fie declarația int v[4]; Încercuiți varianta corectă:
a) v[4] este un acces invalid la memoria vectorului care va rezulta mereu în Segmentation Fault.
b) v[4] este un acces invalid la memoria vectorului care poate rezulta uneori în Segmentation Fault.
c) v[4] este un acces valid la memoria vectorului.
[2p] 3. Completați următorul segment de cod astfel încât să citească un vector de numere întregi ;
int n, v[100];
int *p;
scanf(“%d”, &n);
for (p = ______v_______ ; p < v + n; ______p++______) {
scanf(“%d”, p);
}
[1p] 4.Următoarea funcție trebuie să determine lungimea unui șir de caractere. Dacă funcția este deja corectă, încercui ți
mesajul “CORECT”, altfel corectați-o modifcând cel mult o singură linie:
int custom_strlen(char* s) {
______________________________
int return_value = 0;
______________________________
while(s != NULL) {
____while(*s != '\0') { ___________
return_value++;
______________________________
CORECT
s++;
______________________________
}
______________________________
return return_value;
______________________________
}
[1p] 5.Ce se va afișa în urma execuției următorului cod? Dacă va rezulta un Segmentation Fault, încercuiți mesajul.
int a = 0, b = 0x30313233, c = 0;
char* s = &b;
printf(“%d”, strlen(s));
Începeți din marginea stângă și scrieți un singur caracter per celulă.
|_4_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SEGMENTATION FAULT
[1.5p] 6. Următoarea funcție întoarce maximul dintre pozițiile pare dintr-un vector. Completați spațiile lipsă:
int max_pare(int* v, int len) {
int* p = v;
int max = ____*p____;
while( p < v + len) {
max = ______(max < *p) ? *p : max_________;
p = _____p + 2______;
}
return max;
}
[1p] 7.Apelați funcția de mai sus astfel încât ea să calculeze maximul dintre pozițiile impare din vector.
int max_impare(int *v, int len) {
return _____max_pare(v + 1, len - 1)________________;
}

