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RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
AFDELING STERRENKUNDE
JÖRG R. HÖRANDEL
JAN VAN ROESTEL

Programmeren 1 – 2013/14
Computer Practicum 8 – 13.01.2014

De antwoorden moeten voor 17.01.2014 op blackboard ingediend worden!

Schrijf in elk programma als commentaar op de eerste regel uw naam en uw studentnummer:
/* <naam> <studentnummer> */
#include <stdio.h>

Taak 20 (3 punten)
Priemgetallen

Schrijf een programma om priemgetallen te berekenen. Lees de waarde max met scanf. Priemgetallen
worden in het interval 1 t/m max berekend.

Gebruik het volgende algoritme:
Herhaal in een lus n van 2 t/m max.

Herhaal in een tweede lus i van n− 1 en verminder i in elke stap om een (i−−) tot n%i �= 0.
Als i == 1 dan is n een priemgetal.

Druk n af.

Bereken de Priemgetallen tussen 2 en 100. Druk 10 getallen in een regel af.

Taak 21 (3 punten)
Lineaire regressie

Wij hebben een aantal van m punten met de cordinaten (xi, yi). Wij willen een lijn door die punten bereke-
nen en gebruiken de methode van de lineaire regressie. Wij zoeken de parameters a en b van de functie

y(x) = a + b ∗ x.

a en b zijn gegeven door

a =
�m

i=1 x2
i ∗

�m
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�m
i=1 xi ∗
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�m
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i=1 x2
i − (

�m
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2 .

Bereken a en b in een functie line(int m, float ∗ x, float ∗ y).
Bereken a en b voor de vectoren
x[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; en y[] = {12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30};.
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vrijdag 17 januari
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RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
AFDELING STERRENKUNDE
JÖRG R. HÖRANDEL
JAN VAN ROESTEL

Programmeren 1 – 2012/13
Voorbeeldtentamen

DIT IS EEN PROEF TENTAMEN. DIT IS ALLEEN VOOR DE STUDENTEN OM TE OEFENEN.

Alle antwoorden moeten op het antwoordblad genoteerd worden. Als dingen in een programma vervan-
gen moeten worden, worden deze ook door een commentaar aangewezen.

Taak 1 (3 punten)
Het volgende programma wordt gebruikt om de dag van de week uit te geven. Maak het pro-
gramma compleet. Vervang de letters A, B, C door de nodige variabelen, functies of tekens.

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

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

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

}

Taak 2 (1 punt)
A: Wat print het programma naar het scherm?

int leap, year=2013;

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

(leap ? "een schrikkeljaar":"geen schrikkeljaar"));
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Taak 3 (4 punten)
Wat wordt door het volgende programma uitgeprint? Geef de waardes voor A, B, C, D aan op het
antwoordblad.

#include<stdio.h>

int main()
{
int a,b,c,d, e=120325,f;
float x;

f = e / 10;
f *= 10;
a = e - f;

x = e / (float)10;
x *= 10;
b = e - x;

e=12;
c = --e % 3;
d = e++ % 3;

printf("A= %i B=%i C=%i D=%i\n", a, b, c, d);
}

Taak 4 (4 punten)
Bereken het getal ! met de random methode die in het volgend stukje kort uitgelegd wordt.
De oppervlakte van een kwart van een cirkel wordt gegeven door: r2 · !/4. Dit kan je gebruiken
om ! te berekenen.
Genereer ervoor n paren (x,y) van willekeurige getallen (random numbers) tussen 0 en 1. Teel
hiervan het aantal in van paren met

!
x · x + y · y < 1. ! wordt dan gegeven door ! " 4 · in/n.

Het volgende programma berekend ! met deze methode. Vervang A, B, C, D door de juiste
variabelen, functies of tekens en geef deze aan op het antwoordblad.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main()
{
int n;
int in=0;
float x,y;

for(n=0; n<100000000; ..A..); /* <-- */
{
x=rand()/ ..B.. /* <-- */
y=rand()/ ..C.. /* <-- */
if( ..D.. ) in++; /* <-- */

}
printf("pi = %f \n", 4*(float)in/(float)n);

}
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voorbeldtentamen NIET indienen
alleen om te oefenen
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Taak 5 (4 punten)
Geef antwoord op de volgende vragen op het antwoordblad.
A: Welke versie van het volgende programma is correct en geef geen fout tijdens het compileren?
links of rechts?
B: Waarom is de andere versie fout?
C: Wat doet het werkende programma?
D: Wat doet de functie getchar?
#include<stdio.h>

int main()
{

char x;
int i,ndigit[10];

for(i=0; i<10; i++) ndigit[i]=0;

while( (c=getchar()) != EOF )
{
switch(x)
{
case ’1’: case ’2’: case ’3’:
ndigit[c-’0’]++;
break;

}
}

}

#include<stdio.h>

int main()
{
char a=’1’, b=’2’, c=’3’;
char x;
int i,ndigit[10];

for(i=0; i<10; i++) ndigit[i]=0;

while( (c=getchar()) != EOF )
{
switch(x)
{
case a : case b : case c :
ndigit[c-’0’]++;
break;
}

}
}

Taak 6 (4 punten)
In het volgende programma bestaat de structuur (struct) man uit 2 velden van char (strings) naam
en voornaam met een lengte van LEN tekens. We willen een lijst met voornam en naam uitprinten.
Vervang A, B, C, D in het programma door de juiste uitdrukkingen en geef deze aan op het antwo-
ordblad. Maak dus ermee het programma compleet.

#include<stdio.h>

#define LEN 80
#define MAX 10

typedef struct{
char naam ..A.. ; /* <-- */
char voornaam ..B.. ; /* <-- */

} man;

int main()
{
int i;
man *mensen[MAX];

for(i=0; i<MAX-1; i++)
printf("%s %s\n", ..C.. , ..D.. ); /* <-- */

}
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Taak 7 (4 punten)
Het volgend programma leest een bestand. Vervang A, B, C, D in het programma door de juiste
uitdrukkingen en geef deze aan op het antwoordblad. Maak dus ermee het programma compleet.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

#define LEN 80

int main()
{
char text[LEN];
FILE *fp;

if ( (fp=fopen("bestand","r")) == ..A.. ) /* <-- */
{printf("ERROR!"); exit(0);}

while( fgets(text, ..B.. , fp) != ..C..) /* <-- */
printf("%s \n",text);

fclose( ..D.. ); /* <-- */
}

Taak 8 (5 punten)
Wij willen de gegeven string text in de naam van de variabele en de waarde van de variabele
opsplitsen. Dit is in het volgende programma gedaan maar er missen uitdrukkingen. Vervang A,
B, C, D, E met de juiste functies/variabel/tekens en maak ermee het programma compleet.
Het programma geeft de volgende regel uit:
naam = a value = 10.300000

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

int main()en
{
int i;
float x;
char naam[20];
char text[] = "a = 10.3";

for(i=0; i<strlen(text); i++)
if( text[i] == ’=’ ) break;
text[i]= ..A.. ; /* <--- */

sscanf(text,"%s", ..B.. ); /* <--- */
sscanf( ..C.. , ..D.. , ..E.. ); /* <--- */

printf("naam = %s value = %f \n",naam,x);
return(0);

}
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Taak 9 (5 punten)
Gegeven is het volgende programma:

#include <stdio.h>

int limit = 20, count = 2, i;

int main(void)
{

for(count=2; count<=limit; count++)
{

for(i=(count-1); count%i; i--)
{}

if(i == 1)
printf("%i\n",count);

}
return(0);

}

Geef de 8 cijfers aan die uitgeprint worden en vul deze in vak A t/m H op het antwoordblad.
Beschrijf in I op het antwoordblad of er een (en welke) regelmaat in de cijfers zit.

Taak 10 (5 punten)
Bereken de Fibonacci nummer fn. De Fibonacci nummers zijn gedefinieerd door
f0 = 0,
f1 = 1 en
fn = fn!1 + fn!2.
Dit is in het volgende programma gedaan maar er missen uitdrukkingen. Vervang A, B, C, D, E
door de juiste functies/variabel/tekens en maak ermee het programma compleet.

#include <stdio.h>

int fibonacci(int n)
{
int i,f=0;

if ( n == 0 ) return( ..A.. ); /* <-- */
if ( n == 1 ) return( ..B.. ); /* <-- */

return( ..C.. ); /* <-- */
}

int main()
{
int i;

scanf("%i", ..D.. ); /* <-- */

printf("f%i= %i\n",i, ..E.. ); /* <-- */
}
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DIT IS EEN PROEF TENTAMEN. DIT IS ALLEEN VOOR DE STUDENTEN OM TE OEFENEN.

Programmeren 1 — Voorbeeldentamen — Antwoorden

Student Nummer: In deze
kolom niets
schrijven!Voornaam: Achternaam:

Taak 1 (3)

A: B: C:

Taak 2 (1)

A:

Taak 3 (4)

A: B: C:

D:

Taak 4 (4)

A: B: C:

D:

Taak 5 (4)

A:

B:

:

C:

:

D:

:
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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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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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