
Functies

<type> <functie naam> ( <type> <parameter naam> )

voorbeeld:
int power(int base, int n)
 {
   int i, p;
   p = 1;
   for ( i=1; i <= n; i++ )  p = p * base;
   return(p);
 }

int main()
 {
  int m;
  m = power(2,3);   /* berekent 2^3 en geeft de resultaat naar m terug */
 }
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Lokale en globale variabelen

voorbeeld:
int global;   /* een globale variabele */

int een_functie(int i)
 {
  int local;  /* een lokale variabele */
 }

main()
 {
  int local;  
 /* nog een lokale variabele. Dit heft niets met „local“ in een_functie te doen */
 }
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Hoofdstuk 2: Data types, operators en toewijzingen 

Variabele namen
A..Z, a..z, 0..9, _    een variabel begint met A..Z of a..z
31 tekens zijn significant.

Data types en lengte in de geheugen
char! 1 byte
int!        4 bytes
float! 4 bytes
double! 8 bytes

Variaties van deze basistypen zijn: short en long

Bovendien signed en unsigned voor elke char en int type.
voorbeeld: char:  -128 .. 0 .. 127 en unsigned char 0 .. 255
                    8 bit    -2^7 .. 2^7-1                                 0 .. 2^8-1
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Constanten

Constanten worden met #define gedefinieerd.
voorbeeld
#define LENGTH 80  /* een integer waarde */

Ook een variabel kan als een constante gedefinieerd worden
const double e = 2.71828182845905;
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\\   Backslash character. 
\?  Question mark character. 
\'   Single quotation mark. 
\"  Double quotation mark. 
\a  Audible alert. 
\b  Backspace character. 
\e  <ESC> character. (This is a GNU extension.) 
\f   Form feed. 
\n  Newline character. 
\r  Carriage return. 
\t  Horizontal tab. 
\v Vertical tab. 
\o, \oo, \ooo  Octal number. 
\xh, \xhh, \xhhh, ... Hexadecimal number.

Niet-afdrukbare tekens
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Rekenkundige operatoren
prioriteit:   + -     unitaire operatoren (voorteken)
                  * / %   binaire operatoren
                  + -      binaire operatoren   

Vergelijke en logische operatoren
Vergelijkingsoperatoren: 
   >   >=   <   <=       hogere prioriteit
   ==   !=                  legere prioriteit

Let op! a = b   toewijzing
!        ! a==b!  vergelijking

logische operatoren:   && en          ||    of

! negatie operator, een unitair operator
!x   geeft 0 wanneer x != 0 en 1 anders

voorbeeld:  if ( !valid )   in plaats van if (valid == 0 )

voorbeeld:
#define OK 0
if ( !OK ) 
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Type conversie
#include <stdio.h>

int main()
{
 int i,k;
 float a,b;

 i=2;
 a=10.5;
  
 b=a+i;                     /* hier wordt de type impliciet geconverteerd */
 printf("%f \n",b);

 k =  (int) a % i;      /* % werkt alleen voor char en int variabelen */
 printf("%i \n",k);
}

12.500000 
0 
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Increment en decrement operator

De operatoren ++ -- kunnen voor of naar een variabel staan.
n=5;
x = ++n;    --> x =6 en n=6.
                 n wordt teerst verhoogt en daarnaar naar x toegewezen
n=5;
x = n++;    --> x=5 en n=6.
                 n wordt teerst naar x toegewezen en daarnaar om 1 verhoogt

Bit manipulatie

& logisch en        0x0f & 0xff   -->   0x0f
|   logisch of        0x0f  |  0xff    -->  0xff
^  exclusief of     0x0f  ^  0xff   -->   0xf0
<< bit verschuiving naar links       00001111 <<  2   -->   00111100
                                                           x << 2   -->  x = x*4
>> bit verschuiving naar rechts
~   bit complement (unitair)   -0x0f   --> 0xf0
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Toewijzingen
a = b + c;

i = i +2;
of korter
i += 2;
Deze toewijzingsoperator bestaat voor de meeste binaire 
operatoren, 
zoals +   -   *   /   %   <<   >>   &   ^   |
Let op! x *= y+1;
bedoelt! x = x * (y+1);
en niet! x = x * y + 1;

voorwaardelijke toewijzingen
(expr1 ? expr2 : expr3)
Teerst wordt expr1 berekend. Als dit niet 0 is wordt expr2 
berekend, anders expr3. 
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Voorwaardelijke toewijzingen

Met een voorwaardelijke toewijzing kunt u heel compact 
code schrijven

for ( i=0; i<n; i++)
  printf(“%6i%c“, a[i], (i%10==9 || i==n-1 ) ? ‘\n‘ : ‘ ‘ );

Dit geeft een vector van integer waarden uit.
10 waarde per rij, naar elke rij wordt een \n uitgegeven.
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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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char c;
int d;

c = ‘2‘;
d = c >= ‘0‘ && c <= ‘9‘;

Vergelijkingen

Wat is de waarde van d?

A)   d=1
B)   d=2
C)   d=0

Vergelijkingen hebben de waarde 
   1 als ze waar zijn en 
   0 als ze verkeerd zijn.
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char a=3, b=255, c;

c = a & b ;

Bit-manipulatie

Wat is de waarde van c?

A)   c=0
B)   c=3
C)   c=255

Wat is de waarde van c?

A)   c=0
B)   c=3
C)   c=12

char a=3, c;

c = a << 2 ;

3 = 00000011
255 = 11111111

&
00000011

3 = 00000011
<< 2

12 = 00001100
12 = 3 * 2^2
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Hoofdstuk 3: controlestructuren

instructies en blokken
Naar elke instructie staat een  ; 
Instructies worden door de haakjes {} in een block samengevat.

if else
if ( expression)
   statement1;
 else
   statement2;

else if
if ( expression)
   statement;
else if (expression)
   statement;
else if (expression)
   statement;
else
   statement;

switch
switch ( expression)
 {
  case const-expr : statement;
    break;
  case const-expr : statement;
    break;
  default: statement;
 }
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if else
if (n>0)
   if (a>b) z=a;
   else z=b; de else behoort bij de laatste if

als u dit wilt
if (n>0)
  {
   if (a>b) z=a;
  }
 else z=b;

hebben wij haakjes nodig
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Lussen (loops) while en for

while (expression)
  statement

for ( expr1 ; expr2 ; expr3 )
 statement

Lussen (loops) do while
do
   statement
while ( expression);

break en continue
Met break wordt een lus (for, while en do) vroegtijdig beeindigt.

continue in een for, while of do lus herhaalt de lus vroegtijdig. De volgende herhaling 
wordt onmiddellijk begonnen.
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Hoofdstuk 4: functies en programmastructuur

functies
<type> <function name> (<type> parameter, <type> parameter )
  {
   return(expression)   /* heft de type van <function name> */
  }

Definitie bestanden (header files)
Standaard functies zijn in bibliotheken (libraries) samengevat.
header files worden met #include <filename> in een programma ingevoegd.

Met #define kunnen constanten gedefinieerd woorden. Maar #define kan ook gebruikt 
worden om tekst te vervangen.

#define max(A,B) ( (A) > (B) ? (A) : (B) )
Dit is geen functie. De compiler vervangt max(A,B) met (...)
x=max(p+q, r+s);
wordt
x=((p+q) > (r+s) ? (p+q) : (r+s));
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Algemeen structuur van een programma
/* library headers */
#include <stdio.h>
#include ...

/* define constants */
#define OK 1
#define ...

/* define global variables */
int global;
float ...

/* define functions */
int function1(int i)
 {
   return(OK);
 }

float function2(float x)
 {
   return()
 }

/* main program */
int main()
 {
   int error_code=0;
   return(error_code);
 }
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Functies
/* library headers */
#include <stdio.h>

/* define constants */
#define OK 1

/* define global variables */

/* define functions */
float square(float x)
 {
   return(x*x);
 }

/* main program */
int main()
 {
   float a,b;
   a=2;
   b=square(a);
   printf(“ %f ^2 = %f \n“,a,b);
 }

a=2
square(2)

2*2 = 4

b =
a=2 b=4

x=2

= 4
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C standard library
de belangrijkste header bestanden

stdio.h     input & output   printf, scanf
ctype.h    tests voor character classes (tekens) islower
string.h   strings (tekens) strlen, strcpy
math.h    wiskundige functies sin, pow
stdlib.h   hulp functies rand, atoi
signal.h   signal handling
time.h      functies voor tijd time
limits.h    grenzen van variabelen typen INT_MAX, INT_MIN
float.h      grenzen van variabelen typen FLT_MAX, FLT_MIN
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int main()
 {
   char c=‘a‘;
   int i;

   switch(c)
    {
      case ‘a‘: i=5;
      case ‘b‘: i+=1; 
        break;
      default: i=0;
    }
 }

switch statement

Wat is de waarde van i?

A)   i=0
B)   i=5
C)   i=6

hier staat geen break!
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