
Herhaling

1



Functies

In C worden verschillende taken in een programma in 
subroutines (functies) opgesplitst.

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

Functies met de type void hebben geen return waarde.
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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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Standaard functies zijn in bibliotheken (libraries) 
samengevat.
header files worden met #include <filename> in een 
programma ingevoegd.

voorbeld:
#include<stdio.h>
#include<math.h>

Header files (definitie bestanden)
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C standard library
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C standard library
de belangrijkste header files

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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Functies - Recursion

Een functie kan ook zichzelf oproepen.

voorbeeld: n! faculteit

double factorial( int n)
 {
  return( n==1 ? 1 : n*factorial(n-1) );
 }

Waarom is deze functie van de type double?

factorial.c
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Nog een keer #define
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));

Let op:
max ( i++, j++)   /* verkeerd */
De grotere waarde wordt 2 keer verhoogd!
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Pointers en adressen

Een eenvoudige afbeelding van het geheugen   

De adres-operator geeft het adres van een object in het 
geheugen.
p = &c;
Het adres van de variabele c wordt aan p toegewezen.

De inhoud-operator geeft de inhoud van een pointer.
a = *p;

voorbeeld:
int x=1, y=2;   /* variabelen x en y */
int *ip;            /* pointer naar int */

ip = &x;          /* ip wijst nu op x */
y = *ip;           /* wijst de inhoud van ip naar y toe */
*ip = 0;           /* x is nu 0 */

c

p
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Pointers en adressen

int *ip is een nieuwe type van variabele, een pointer.

int *ip, x;
ip = &x;

als ip naar x wijst dan kan *ip in plaats van x gebruikt worden
*ip = *ip + 10;       x = x + 10;
*ip += 1;                x += 1;

pointers zijn gewone variabelen

int *ip, *iq;    /* 2 pointers */
ip = iq;           /* ip en iq wijzen nu naar het zelfde object */
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Pointers en argumenten van functies
Om de inhoud van a en b te ruilen hebben wij pointers nodig.
void swap(int *px, int *py)    /* *px en *py ruilen */
  {
   int temp;

   temp = *px;
   *px = *py;
   *py = temp;
  }

Deze functie wordt met swap(&a, &b) opgeroepen. Dit geeft de 
adressen (of pointers) van a en b aan de functie. De parameters 
van deze functie zijn pointers.

Met pointer argumenten kan een functie waarde binnen de 
roepende functie veranderen. 
Gewone argumenten zijn lokale kopieën van de waarde van de 
roepende functie.
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Pointers en vectoren
In C bestaat een nauwe relatie tussen pointers en vectoren. 
Elke operatie met vector indices kan ook met pointers 
geformuleerd worden.

int a[10]; definieert een vector met 10 elementen.

a: |___|___|___|___|___|
    a[0]  a[1]  a[2]  a[3] a[4]

int *pa;
pa = &a[0];     pa wijst nu naar het element 0 van a.

De toewijzing x = *pa kopieert de inhoud van a[0] naar x.

pa+1 wijst naar het volgende element, 
pa+i naar het i-de element.
Het adres van a[i] is pa+i en *(pa+i) geeft de inhoud van a[i].
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Command line parameters
Bij oproep van een programma in Linux kunnen wij parameters 
doorgeven.
voorbeeld:
./taak9 123 456

De functie int main() heeft 2 parameters:
int argc         de aantal parameters
char *argv[]  een vector van pointers naar strings, de parameters
argv[0]          is de naam van het programma
argv[argc]     is een NULL pointer

int main(int argc, char *argv[] )
 {
  int i;

  for(i=1; i<argc; i++)
     printf("%s%s", argv[i], (i<argc-1) ? " " : "\n");

  return(0);
 }
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Hoofdstuk 6:
Structures
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Een structuur (structure) is een collectie van variabelen. Met 
structuren kunnen wij groepen van variabelen vormen. Dit is 
vooral handig in grote programmaʻs.

Voorbeeld: een punt in een vlakte heft een x en een y coördinaat
struct point{
    int x;
    int y;
  }

struct <name> {
   <variabelen>
  }
definieert een structuur (structure). 
De <variabelen> zijn de “members“ van deze structuur.
Een structuur is een nieuwe type variabele. 

struct point pt;            definieert een variabele pt van de type point. 

Structures
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Om een structuur te initialiseren gebruiken wij
struct point maxpt = { 1024, 768 };

Met de operator “.“ kunnen wij een element van een structuur 
gebruiken.
pt.x = 4;
printf(“%i %i \n“, pt.x, pt.y );

Structuren kunnen ook andere structuren als elementen hebben.
voorbeeld:
struct rect {            /* een rechthoek */
   struct point pt1;
   struct point pt2;
 };

struct rect box;
box.pt1.x    is de eerste coördinaat van de eerste punt.  

Structures
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Structuren kunnen toegewezen worden
struct rect box1;
struct rect box2;
box1 = box2; 

De & operator geeft het adres van de structuur.

Maar wij kunnen structuren niet vergelijken   
box1 > box2 werkt niet!

Structures
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Structuren en functies
Wij hebben verschillende manieren om waardes aan een functie door te geven: 
U kunt de hele structuur, enkele componenten of een pointer naar de structuur 
doorgeven.

int function(point *p)
 {
 }

int main()
 {
  point q;
  function(&q);
 }

int function(int x)
 {
 }

int main()
 {
  point q;
  function(q.x);
 }

int function(point p)
 {
 }

int main()
 {
  point q;
  function(q);
 }
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Structuren en functies

nog een 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);
 }

De functie wijst de waarde naar een structuur toe en geeft de structuur terug.

Let op: de variabelen x en y en de componenten van de structuur temp.x en temp.y 
zijn verschillende variabelen.

Dit functie kunnen wij nu gebruiken om een structuur te initialiseren.
box.pt1 = makepoint(0,0);
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Om twee structuren te adderen kunnen wij niet 
gewoon “+“ gebruiken. De compiler weet niet wat er 
moet geburen.

/* twee punten adderen */
struct point addpoint(struct point p1, struct point p2)
 {
  p1.x += p2.x;
  p1.y += p2.y;
  return(p1);
 }

Deze functie wordt zo gebruikt:
struct point a = {0,0};
struct point b = {10,20};
a = addpoint(a,b);

Structuren en functies
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Pointers naar structuren
Pointers naar structuren werken zoals pointers naar gewone 
variabelen.
struct point origin, *pp;
pp = &origin;
printf(“origin is (%i,%i) \n“, (*pp).x, (*pp).y );

(*pp).x de haakjes zijn nodig! De operator “.“ heft een hogere 
prioriteit dan de inhoud operator “*“.
*pp.x bedoeld *(pp.x)  dit werkt NIET in onze voorbeeld, want x is 
geen pointer.

Pointers naar een structuur worden zeer vaak gebruikt. Daarom 
hebben wij in C en speciale manier voor deze constructie.
Als p een pointer naar een structuur is dan wijst
p -> component  naar een component in de structuur. 

(*pp).x    is het zelfde als  pp->x
Wij kunnen ook schrijven
printf(„origin is (%i,%i) \n“, pp->x, pp->y );
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Pointers naar structuren

De selectie operatoren “.“ en “->“ worden van links 
naar rechts berekend.
struct rect r;
struct rect *rp = &r;

De volgende expressies zijn gelijkwaardig
r.pt1.x
rp->pt1.x
(r.pt1).x
(rp->pt1).x

De selectie operatoren “.“ en “->“ hebben zamen 
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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++p->len

prioriteit van operatoren

Wat wordt verhoogd?

A) de pointer p
B) de variabele len
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++p->len

prioriteit van operatoren

Wat wordt verhoogd?

A) de pointer p
B) de variabele len

++(p->len)
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Vectoren van structuren

struct point a[20];  

definieert een vector met 20 punten.

Toewijzing van een waarde door
a[i].x = 1;
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typedef
Nieuwe type namen kunnen in C met typedef gedefinieerd worden.

typedef char * String;
String is nu een  synoniem voor char *

typedef struct {
    String voornaam;
    String 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 gedefinieerd.
Maar het gebruiken van typedef maakt een programma beter lesbaar.

voorbeeld:
Student *stud;  is een pointer naar de structuur Student.

stud->voornaam = “Jan“;       wijst een pointer naar de string toe. 
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student.c

#include<stdio.h>

#define MAX 20

typedef char * String;

typedef struct {
 String voornaam;
 String achternaam;
 int    number;
} Student;

int print_student(Student *stud)
 {
  printf("voornaam=%s achternaam=%s number=%7i\n", 
         stud->voornaam,stud->achternaam,stud->number);
 }

int main()
 {
  int i;
  Student studenten[MAX];

  studenten[0].voornaam  ="Jan";
  studenten[0].achternaam="de Groot";
  studenten[0].number     =1234567;

  print_student(&studenten[0]);

 }
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student1.c

Sorteren van een lijst van structuren
#include<stdio.h>

#define MAX 20
#define LEN 80

typedef struct {
 char voornaam[LEN];
 char achternaam[LEN];
 int  number;
} Student;

int main()
 {
  int i,j;
  Student studenten[MAX];
  Student h;
  char naam[LEN];

  for(i=0; i<MAX; i++)
   for(j=i; j<MAX; j++)
    if(studenten[i].number 
                              > studenten[j].number)
      {
       h=studenten[i];
       studenten[i]=studenten[j];
       studenten[j]=h;
      }
 }
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student2.c

Sorteren van een lijst met pointers
#include<stdio.h>

#define MAX 20
#define LEN 80

typedef struct {
 char voornaam[LEN];
 char achternaam[LEN];
 int  number;
} Student;

int main()
 {
  int i,j;
  Student studenten[MAX];
  Student *h;
  Student *list[MAX];

  for(i=0; i<MAX; i++)
   list[i]=&studenten[i];

  for(i=0; i<MAX; i++)
   for(j=i; j<MAX; j++)
    if(list[i]->number > list[j]->number)
      {
       h=list[i];
       list[i]=list[j];
       list[j]=h;
      }
 }
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Hoofdstuk 7:
Input en Output
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#include <stdio.h>   De standaard input en output library.

int getchar(void) leest een teken van standaard input (gewoon via het 
toetsenbord). De functie geeft het volgende teken. Het einde van de 
input wordt door EOF (end of file) gegeven.

In Linux kunnen wij de input omleiden  
prog < filename <enter>

Het bestand “filename“ wordt in plaats van standaard input gebruikt.

Als wij dit gebruiken leest getchar uit het bestand “filename“ in 
plaats van de toetsenbord.

< “bestand naam“ is niet onderdeel van de argumenten in argv

Input
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Output
int putchar(int) geeft een teken via de standaard output 
uit.

De functie geeft EOF terug als er een fout gebuurt. 

De standaard output kunnen wij met > omleiden.
prog > bestand <enter>

De output van printf of putchar worden nu naar een 
bestand omgeleid.

<ctrl>D geeft EOF van het toetsenbord.
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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 om 
naar kleine letters.

Omleiding van input en output

taak11 < taak11.txt > taak11.out

taak11.c
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Geformatteerd output: printf

De functie
int printf(char *format, arg1, arg2, ...)
geeft interne waarde geformatteerd uit.

Binnen <format> hebben wij gewone tekens en speciale 
tekens om het format te definieren.
 

Tussen % en een conversie teken kunnen de volgende 
tekens staan

“-“ het 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
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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      <

taak12.c
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De functie sprintf doet het zelfde als printf maar de 
output wordt aan een string toegewezen.

int sprintf(char *string, char *format, arg1, arg2, ...)
In plaats van naar de standaard output wordt het 
resultaat naar een string geschreven (char *string).

char text[80];
int i=15;
sprintf(text,“%i“,i);  
geeft i geformatteerd uit in de string text.

sprintf
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Gefromatteerd input: scanf

De functie 
int scanf(char *format, arg1, arg2, ...) 
leest tekens van standaard input. Da waarde 
woorden volgens <format> geïnterpreteerd en aan 
de variabelen toegewezen. 

Let op: alle verdere argumenten (arg1, arg2, ...) 
moeten pointers zijn.

De return waarde van scanf geeft het aantal van 
succesvol geconverteerde argumenten.
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sscanf

int sscanf(char *string, char *format, arg1, arg2, ...) 
leest geformatteerde waarde van een string. De 
waarde worden in arg1, ... opgeslagen. 
arg1, arg2, ... zijn weer pointers.

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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