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De antwoorden moeten voor 12.01.2014 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 17 (5 punten)
Herhaal Taak 16, maar dit keer met pointers.

De studentenadministratie heeft 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 volgorde te brengen.

Om de namen te sorteren moet u beslissen of een naam voor of na een tweede naam in een alfabetisch
volgorde staat. Gebruik de functie ”avoorb” uit Taak 16.

In Taak 16 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 het hoorcollege hebben wij de
constructie char **a gezien: een variabele van de type pointer die naar een pointer wijst: een pointer naar
een pointer.)

Gebruik de volgende namen voor een test van uw programma:
Johan Cruyff
Rafael van der Vaart
Frank Rijkaard
Marco van Basten
Arjen Robben
Louis van Gaal

Print in de programma eerst de originele lijst uit en daarnaar de gesorteerde lijst.

Taak 18 (3 punten)
Een schrikkeldag komt eens in de vier jaar voor, met uitzondering van eeuwjaren. Deze hebben enkel een
schrikkeldag als ze deelbaar zijn door 400 (dus 1900 niet, 2000 wel). Schrijf een programma dat een jaar
cijfer van de toetsenbord leest en checkt als dit jaar een schrikkeljaar is of niet. Het programma geeft een
van de volgende teksten als output; ”Het jaar %i is een schrikkeljaar” of ”Het jaar %i is geen schrikkeljaar”.
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Taak 19 (3 punten)
Schrijf een functie char *dag van de week(int d). Deze functie geeft de naam van de dag d in een week
terug. De eerste dag is maandag, de tweede dag dinsdag, . . . . De functie wordt in een hoofdprogramma
geroepen:

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

De functie dag van de week checkt ook als d een waarde 1 t/m 7 heeft, anders wordt het resultaat ”FOUT”
teruggegeven.

College website: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1314.
Voor algemene vragen over de organisatie en coördinatie van het practicum graag contact met Jan van Roestel
(j.vanRoestel@astro.ru.nl) opnemen.

2


