
Meerdimensionale vectoren

C heft meerdimensionale rechthoekige vectoren.
int a[10][20];   /* lijn   kolom */

In C is een tweedimensionaal vector een eendimensionaal vector en de 
elementen van deze vector zijn weer een vector. 

Daarom schrijven wij a[10][20] en NIET a[10,20]
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Command line parameters

Bij oproep van een programma in Linux kunnen wij parameters doorgeven.
voorbeeld:
./taak9 123 456

De functie int main() heft 2 parameters:
int argc         de aantal parameters
char *argv[]  een vector van pointers naar strings, de parameters
argv[0]          is de naam van de programma
argv[argc]     is een NULL pointer

int main(int argc, char *argv[] )
 {
  int i;

  for(i=1; i<argc; i++)
     printf("%s%s", argv[i], (i<argc-1) ? " " : "\n");

  return(0);
 }
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Hoofdstuk 6: structures

Een structuur (structure) is een collectie van variabelen. Met structuren 
kunnen wij groepen van variabelen vormen. Dit is nuttig in grote 
programmaʻs.

struct <name> {
   <variabelen>
  }
definieert een structuur (structure). De <variabelen> zijn de “members“ 
van dit structuur.
Een structuur is een nieuwe type variabele. 

structuren en functies
voorbeeld
/* makepoint: generate a point from x and y coordinates */
struct point makepoint(int x, int y)
 {
  struct point temp:

  temp.x = x;
  temp.y = y;
  return(temp);
 }
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pointers naar structuren
Pointers naar structuren werken zoals pointers naar gewoon variabelen.
struct point origin, *pp;
pp = &origin;
printf(„origin is (%i,%i) \n“, (*pp).x, (*pp.y) );

Pointers naar een structuur worden zeer vaak gebruikt. Daarom hebben wij 
in C en speciale manier voor dit constructie
Als p een pointer naar een structuur is dan wijst
p -> component  naar de component in de structuur. 

(*pp).x      pp->x

De selectie operatoren “.“ en “->“ hebben tezamen met de haakjes voor 
functies () en arrays [] de hoogste prioriteit.
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typedef
Nieuwe type namen kunnen in C met typedef gedefinieerd worden.

typedef struct {
    char *voornaam;
    char *achternaam;
} Student;

De nieuwe type naam Student staat voor een structuur.

typedef genereert geen nieuwe type. Met typedef wordt een nieuwe naam 
voor een bestaande type of structuur definieert.
Maar de gebruik van typedef maakt een programma beter lesbaar.

5



Prioriteit van operatoren
1. Function calls, array subscription  ()  []   ->   .
2. Unary operators (right to left)   !  ~  ++  --  +  -  & (type)  sizeof
3. Multiplication, division, and modular division expressions   * / %
4. Addition and subtraction expressions   + -
5. Bitwise shifting expressions   <<   >>
6. Greater-than, less-than, greater-than-or-equal-to, and less-than-or-equal-to

expressions   <   <=   >   >=
7. Equal-to and not-equal-to expressions    ==    !=
8. Bitwise AND expressions    &
9. Bitwise exclusive OR expressions    ^
10.Bitwise inclusive OR expressions    |
11.Logical AND expressions    &&
12.Logical OR expressions    ||
13.Conditional expressions (using ?:). When used as subexpressions, these 

are evaluated right to left   ? :
14.All assignment expressions.When multiple assignment statements appear 

as subexpressions in a single larger expression, they are evaluated right 
to left.
=   +=   -=   *=   /=   %=   &=  ^=  |=  <<=  >>=

15.Comma operator expressions    ,
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++p->len

prioriteit van operatoren

Wat wordt verhoogd?

A) de pointer p
B) de variabele len

++(p->len)
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nog een keer sorteren - met een structuur
#include<stdio.h>

#define MAXSTUDENT 100 

typedef struct {
    char * voornaam;
    char *achternaam;
   } Student;

/* functie avoorb van Taak 12 */

void swap(Student **s, Student **t)
 {
  Student *temp;

  temp = *t;
  *t = *s;
  *s = temp;
 }

int main()
 {
  int i,j;
  Student *studenten[MAXSTUDENT];

  for(i=0; i<MAXSTUDENT-1; i++)
    for(j=i+1; j<MAXSTUDENT; j++)
     if( !avoorb(studenten[i]->achternaam , studenten[j]->achternaam) )
       swap( &studenten[i] , &studenten[j] );
 }
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Een prettig kerstfeest en 
een Gelukkig Nieuwjaar!

practicum      7 januari
hoorcollege 11 januari

http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1213
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