
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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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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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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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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Hoe kan ik thuis programmeren?
Linux:
gcc is een gewoon deel van Linux. Alles werkt zoals op de universiteit.

Windows:
Vanuit Windows moet u teerst op de universiteit 
inloggen.
Daarvoor is het programma putty nodig.

Download dit programma van http://www.putty.org 
en installeer het op uw computer.

Start op putty
   hostname:   lilo.science.ru.nl     
   de facultaire login server
   gebruikersname en wachtword zoals in een van 
   de computersaalen

Nu bent u op de facultaire cluster en kunt gewoon 
werken zoals u in een van de computer zalen zit.

Mac OSX:
Installeer X code (dit is op een CD/DVD of in de app store). 
Daarnaar is gcc gewoon op uw computer beschikbaar.
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De basis van de taal C
Wat wij tot nu hebben geleerd

variabelen en datatypes
lokale en globale variabelen, type conversie

operatoren
rekenkundige, vergelijke, logische, 
increment & decrement, bit manipulatie

toewijzingen
voorwaardelijke toewijzingen

controlestructuren
beslissingen:   if else,  else if,  switch
lussen:             while,  for,  do while      break, continue

programmastructuur
instructies en blokken
functies, recursie
header files (definitie bestanden)
C standard library
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example 1
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example 2
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example 3
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example 4
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example 5
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example 6
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example 7
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example 8

15



example 9

voorbeeld: example9.c
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example 10

voorbeeld: example10.c
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American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
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example 11
Wij willen een programma schrijven om
een antal van tekstregels te lezen
en de langste regel te printen

while ( is er nog een regel? )
 {
  if ( is deze regel langer dan de anderen? )
    {
      regel opslagen
      lengte van de regel opslagen
    }
 }
langste regel printen
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example 11

while ( is er nog een regel? )
 {
  if ( is deze regel langer dan de anderen? )
    {
      regel opslagen
      lengte van de regel opslagen
    }
 }
langste regel printen
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example 11
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example 12
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example 13
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example 14
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example 15
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example 16
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example 17

voorbeeld: example17.c
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example 18
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ctype.h
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example 19
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example 20
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example 21

32



example 22
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