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De antwoorden moeten voor 13.01.2013 op blackboard ingediend worden!

Schrijf in elke programma in de eerste lijn uw naam en uw studentnummer in een commentaar:
/* <naam> <studentnummer> */
#include<stdio.h>

Taak 13 (5 punten)
Herhaal Taak 12, maar dit keer met pointers.

De studentenadministratie heft een lijst met de voornamen en achternamen van een aantal
studenten:
#define MAXSTUDENT 6
De namen staan in een lijst van pointers
char *voornaam[MAXSTUDENT];
char *achternaam[MAXSTUDENT];

Schrijf een programma om de achternamen in alfabetisch volgorder te brengen. Geef in
het hoofdprogramma een gesorteerde lijst met voornamen en achternamen uit.

Om de namen te sorteren moet u beslissen of een naam voor of naar een tweede naam in
een alfabetisch volgorder staat. Gebruik de functie avoorbuit Taak 12.

In Taak 12 hebben wij de inhoud van de variabelen gekopieerd (met strcpy). Als wij
honderdduizend of een miljoen namen hebben duurt dit lang. Het is veel sneller alleen de
pointers te wisselen. (De tekst blijft aan de originele positie in het geheugen.) In dit soort
lus worden nu alleen de pointers verwisseld. Schrijf een functie

void swap(char **a, char **b)

die de twee pointers a en b wisselt. Het sorteren is nu heel simpel. (In de hoorcollege
hebben wij de constructie char **a gezien: een variabele vande type pointer die naar een
pointer wijst. Een pointer naar een pointer.)

Gebruik de volgende naamen voor een test van uw programma:
Peter Dijkgraaf
Jan Achterdijk
Antje Dijkbouwer
Kaars van Dijk
Maria Dijk
Louis van Gaal.

Print in de programma teerst de originele lijst uit en daarnaar de gesorteerde lijst.
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Taak 14 (3 punten)
Een goede programmeur schrijft gestructureerde programmas. Hij/zij gebruikt<space>
om duidelijk te laten zien wat het programma doet. Als wij ditniet doen wordt het heel
moeilijk om te zien wat er gebeurt. Schrijf het volgende programma gestructureerd op.

#include <stdio.h>
double f(double x, double c){return(x*x-c);}int main()
{float a,b,c,m,epsilon;scanf("%f",&c);a=0,b=c;
epsilon=c*1.e-7;while((b-a)>epsilon) { m=(a+b)/2;
if (f(m,c) >= 0) b=m; else a=m; printf("%f %f\n",a,b); }
m=(a+b)/2; printf("f(%f)=%f\n",c,m); }

Wat doet dit programma?

Taak 15 (3 punten)
Bereken de Fibonacci nummerf

n
. De Fibonacci nummers zijn gedefinieerd door

f0 = 0

f1 = 1

f
n

= f
n−1 + f

n−2

Leesn in de hoofdprogramma in en roep de functie fibonacci. Schrijfde recursieve
functie fibonacci(n).

Bereken de Fibonacci nummersf5, f22 enf29.

College website: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1213.
Voor algemene vragen over de organisatie en coördinatie van het practicum graag contact met
Anna Nelles (a.nelles@astro.ru.nl) opnemen.
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