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JÖRG R. HÖRANDEL
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Dit is een test tentamen. De antwoorden moeten niet ingediend worden. Dit is alleen voor u om te
zien wat u weet.

Taak 1 (5 punten)
Het volgende programma wordt gebruikt om een lijst van cijfers te sorteren. Maak het programma
compleet.

#include <stdio.h>
#define MAX 10

void swap(int ... A ... ) /* <--- */
{
int temp;

temp = *px;
... B ... /* <--- */
... C ... /* <--- */
return;
}

int main()
{
int i,j;
int a[MAX]={10,8,2,4,6,23,65,63,2,5};

for(i=0; i<MAX-1; i++)
for(j=i+1; j<MAX; j++)
if( ... D ... ) /* <--- */

swap( ... E ... ); /* <--- */
for(i=0; i<MAX; i++)

printf("%i \n", a[i]);
}

Taak 2 (3 punten)
Wat wordt door het programma uitgegeven?

#include<stdio.h>

int main()
{
int a=635233,b,i=25;

1

b=a/1000-630;

switch ( b )
{
case 1: printf("Maandag\n"); break;
case 2: printf("Diensdag\n"); break;
case 3: printf("Woensdag\n"); break;
case 4: printf("Donderdag\n"); break;
case 5: printf("Vrijdag\n"); break;
case 6: printf("Zaterdag\n"); break;
case 7: printf("Zondag\n"); break;

} /* <--- A */

for(i=0; i<10; i++)
b /= (i+1);

printf("i= %i\n",i); /* <--- B */

do{
a /= 100;
}while(a>100);
printf("a = %i\n",a); /* <--- C */

}

Taak 3 (1 punt)
Wat wordt door het programma uitgegeven?

int leap,year=2012;
leap= year%4 == 0 && year%100 != 0 || year%400 == 0;
printf("%i is een %s\n", year,

(leap ? "schrikkeljaar":"geen schrikkeljaar"));

Taak 4 (3 punten)
Wat wordt door het programma uitgegeven?

int a=0xff,b=0xc,c,d,e;
c = a & b;
d = b ˆ 0xff;
e = a<<4;
printf("c=%x d=%x e=%X\n",c,d,e);

Taak 5 (3 punten)
Het volgende programma wordt gebruikt om de dag van de week uit te geven. Maak het pro-
gramma compleet.

... A ... dag_van_de_week(int d) /* <--- */
{
... B ...dag[]= {"FOUT!","Maandag", "Diensdag", "Woensdag", /* <--- */

"Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag", "Zondag"};
return((d<1||d>7)? ... C ...); /* <--- */

}
int main()
{
printf("%s\n",dag_van_de_week(3));

}

2

1



Taak 6 (5 punten)
Het volgende programma berekent ex. Wij gebruiken de relatie

ex =

!!

i=0

xi

i!
.

De de som
"

= y0 + y1 + y2 + . . . yi . . . wordt berekend door

y0 = 1 en yi = x · yi"1/i.

Herhaal tot yi < 10"3.
Er zijn 5 foutjes in dit programma. Geef de fouten in de volgorde waarin ze voorkomen aan.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
int i;
float x,y,sum;

scanf("%f", x);

for ( =1, sum=y=1; y>1e-3; i )
{
y = x*y/i
sum += y

}
printf("eˆ%f = %f %f\n",x,sum,exp(x));

}

Taak 7 (3 punten)
Wat doet de functie doe iets?

int sign(int v)
{
return (v > 0 ? 1 : (v < 0 ? -1 : 0));

}

int doe_iets( char *s, char *t)
{
int i;
for( i=0; s[i]==t[i]; i++)
if(s[i]==’\0’)

return(0);
return(sign(s[i]-t[i]));

}

Wat is de return waarde voor
A) doe iets(”ABC”,”DEF”) ?
B) doe iets(”ghi”,”ghi”) ?
C) doe iets(”abx”,”abc”) ?

Taak 8 (6 punten)
Maak het volgende programma compleet. Wat wordt uitgegeven?
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#include<stdio.h>
typedef struct { int x; int y; } Point;

... A ... addpoint( ...B... p, ...C... q) /* <--- */
{
Point a;
a.x=p ...D... x + q ...E... x; /* <--- */
a.y=p ...F... /* <--- */
return(a);

}

void printpoint(...G... p) /* <--- */
{ printf("(x,y)= (%i,%i)\n", ...H... ); } /* <--- */

int main()
{
Point x={10,20},y={5,5};
x=addpoint(&x,&y);
printpoint(x); /* <--- I */

}

Taak 9 (3 punten)
Welke versie van stringsoort sorteert de tekens in een string?
A: versie 1:

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int stringsort(char *s)
{
int i,j;
char h;

for(i=0; i<strlen(s)-1; i++)
for(j=i+1; j<strlen(s); j++)
if ( *(s+i)<*(s+j) )
{
h=*(s+i);
*(s+i)=s[j];
s[j]=h;

}

return(0);
}

versie 2:

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int stringsort(char s)
{
int i,j;
char h;

for(i=0; i<strlen(s)-1; i++)
for(j=i+1; j<strlen(s); j++)
if ( s[i]>s[j] )
{
h=s[j];
s[i]=s[j];
s[j]=h;
}

return(0);
}

Wat wordt uitgeprint?

int main()
{
char text[]="een tekst";
printf("%s \n", text); /* <--- B */
stringsort(text);
printf("%s \n", text); /* <--- C */

}

4

2



3



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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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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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.
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Hoofdstuk 7: Input en output
#include <stdio.h>   De standaard input en output library.

int getchar(void) leest een teken van standaard input.
Het einde van de input wordt door EOF (end of file) gegeven.

In Linux kunnen wij de input omleiden  
prog < filename <enter>

“<  bestand naam“ is niet deel van de argumenten in argv
<ctrl>D geeft EOF van de toetsenbord.

int putchar(int) geeft een teken op standaard output uit.

Standaard output kunnen wij met > omleiden.
prog > bestand <enter>
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#include<stdio.h>
#include<ctype.h>  /* voor de functie tolower */

int main()
 {
  int c;
  
  while( (c=getchar()) != EOF )
   putchar(tolower(c));

  return(0);
 }

De functie tolower is in ctype.h gedefinieerd en zet hoofdletters naar kleine letters om.

Omleiding van input en output

taak11 < taak11.txt > taak11.out
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Geformatteerd output: printf   

int printf(char *format, arg1, arg2, ...)
geeft interne waarde geformatteerd uit.

Tussen % en een conversie teken kunnen de volgende tekens staan

“-“ de veld wordt naar links uitgelijnd.
een cijfer geeft de minimaal aantal tekens aan.
“.“ aantal tekens voor en naar de komma.
“h“ voor short variabelen
“l“ voor long variabelen

int sprintf(char *string, char *format, arg1, arg2, ...)
In plaats van standaard output wordt het resultaat naar *string geschreven.
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d, i  Type signed int.
o     Type unsigned int printed in octal.
u     Type unsigned int printed in decimal.
x     Type unsigned int printed in hexadecimal as dddd using a, b, c, d, e, f.
X     Type unsigned int printed in hexadecimal as dddd using A, B, C, D, E, F.
f      Type double printed as [-]ddd.ddd.
e, E Type double printed as [-]d.dddedd where there is one digit printed before the 
             decimal (zero only if the value is zero). The exponent contains at least two 
             digits. If type is E then the exponent is printed with a capital E.
g, G Type double printed as type e or E if the exponent is less than -4 or greater than or 
             equal to the precision. Otherwise printed as type f. Trailing zeros are removed. 
             Decimal point character appears only if there is a nonzero decimal digit.
c      Type char. Single character is printed.
s      Type pointer to array. String is printed according to precision (no precision prints 
             entire string).
p      Prints the value of a pointer (the memory location it holds).
n      The argument must be a pointer to an int. Stores the number of characters printed 
             thus far in the int. No characters are printed.
%     A % sign is printed.

conversie tekens
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printf
#include<stdio.h>

int main()
 {
  int i=15;
  float f=3.1415;
  char *s="text";
  
  printf(">%10i<\n",i);
  printf(">%-10i<\n",i); 
  printf(">%10x<\n",i);
  printf(">%10X<\n",i);

  printf(">%10.2f<\n",f);
  printf(">%-10.2f<\n",f);

  printf(">%10s<\n",s);
  printf(">%-10s<\n",s);
 }

>        15<
>15        <
>         f<
>         F<

>     3.14<
>3.14     <

>      text<
>text      <
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Geformatteerd input: scanf

int scanf(char *format, arg1, arg2, ...) 
leest tekens van standaard input. 

int sscanf(char *string, char *format, arg1, arg2, ...) leest 
geformatteerde waarde van een string. 

Tussen % en een conversie teken kunnen de volgende 
tekens staan
-h voor short typen (short int ...)
-l voor long typen  (long int ...)
  f -> float    lf -> double 
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Bestanden - input en output

FILE *fp;   /* een file pointer */
FILE *fopen(char *name, char *mode)
   <mode> heft volgende waarde:
   “r“ om een bestand te lezen
   “w“ om een bestand te schrijven
   “a“ om iets aan een bestaande bestand toe te voegen.

int getc(FILE *fp)
leest de volgende teken uit de bestand fp. 
De return waarde is EOF (end of file) aan het eind van de bestand.

int putc(int c, FILE *fp)
schrijft een teken in de bestand fp.

Voor geformatteerd input en output hebben wij de functies
int fscanf(FILE *fp, char *format, ...)
int fprintf(FILE *fp, char *format, ...)

int fclose(FILE *fp)

stdin en stdout zijn speciale FILE pointers, zij wijzen naar standaard input en output.
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printf
fprintf
sprintf

scanf
fscanf
sscanf

stdin/stdout
file
string

Geformatteerd input en output
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#include<stdio.h>

/* wij willen iets in een bestand schrijven */

int main()
 {
  int a=10;
  FILE *fp;
  
  fp=fopen("taak13.txt","w");

  fprintf(fp,"a=%i\n",a);

  fclose(fp);

  return(0);
 }

Het bestand taak13.txt wordt aangemaakt. 

Schrijven van een bestand
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Input en output van regels.

char *fgets(char *line, int maxline, FILE *fp)
leest maximaal maxline tekens van de bestand fp.

int fputs(char *line, FILE *fp)
schrijft een regel <line> naar het bestand fp.

Uitvoeren van commandoʻs

De functie system(char *s)  voert een commando op het (Linux) systeem uit.
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#include<stdio.h>
#include<string.h>

int evaluate(char *s, float *a, float *b)
 {
  int i,pos=0;
  char name[10];

  for(i=0; i<strlen(s); i++)
    if(s[i] == '=') pos=i;
  s[pos]=0;
  
  sscanf(s,"%s",name); 
  if( name[0]=='a' ) sscanf(&s[pos+1],"%f",a); 
    else                       sscanf(&s[pos+1],"%f",b);  

  return(0);
 }

int main()
 {
  char text[80];
  float a,b;
  FILE *fp;
  
  fp=fopen("taak14.txt","r");
  while( fgets(text,80,fp)!=NULL ) evaluate(text,&a,&b);
  fclose(fp);

  printf("a= %f  b= %f \n",a,b);

  return(0);
 }

Lezen van een bestand
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