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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 6= 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.
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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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Taak 22 (3 punten)
Schrijf een programma voor een eenvoudige rekenmachine. Deze kan voor 2 nummers de basis operaties +,
-, * en / uitvoeren. Bijvoorbeeld u toetst
12/4
en krijgt de waarde 3.

Lees in het hoofdprogramma van standaard input (stdin) tot EOF. Gebruik de functie fgets om een regel in
te lezen.

char *fgets(char *str, int n, FILE *stream)

Schrijf de functie evaluate(char *text). Deze krijgt de string <text> toegewezen en geeft het resultaat van
de operatie terug.
De functie evaluate zoekt naar de tekens ”+”, ”-”, ”*” en ”/” in <text>. De tekens voor de operator woorden
aan een float variabele toegewezen en de waarde naar de operator aan een tweede variabele. Gebruik de
functie sscanf. Daarnaar wordt de rekenkundige operatie uitgevoerd.

Print het resultaat voor elke operatie in het hoofdprogramma uit.

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.
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