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De antwoorden moeten voor 07.12.2015 op blackboard ingediend worden!

Schrijf in elke programma in de eerste lijn uw naam en uw studentnummer in een commentaar:
/* <naam> <studentnummer> */
#include <stdio.h>

Taak 7 (3 punten)
Schrijf een programma om een lijst van nummers te sorteren. In Taak 3 hebben wij all een sim-
pel algoritme leren kennen om een lijst te sorteren. In het college wordt een andere algoritme
voorgesteld: shellsort. Gebruik nu het shellsort algoritme in uw programma.

De random functie rand() wordt gedefinieerd door #include <stdlib.h>.
rand() geeft een random getal tussen 0 en RAND MAX.
Genereer een lijst van 30000 random getallen en sla deze in een vector x[30000] op. Sorteer deze
vector met het shellshort algoritme.

Taak 8 (3 punten)
Herhaal Taak 3 en sorteer een lijst van 30000 random getallen met het simpele algoritme uit Taak3.

Welk algoritme is sneller – dat uit Taak 3 of Taak 7?
Leg uit waarom.
Tip: met het Linux commando time kunt u de tijd meten die een programma draait.
Voorbeeld:
> time ./taak8 meet de uitvoertijd van de programma ”taak8”.

Schrijf het antwoord in een text bestand en upload deze naar Blackboard.

Taak 9 (3 punten)
Schrijf een programma om exp(x) te berekenen.

Gebruik de relatie

exp(x) =
∞∑
i=0

xi

i!

De som
∑

= y0 + y1 + y2 + . . . yi . . . wordt berekend door

y0 = 1 and

yi = x · yi−1/i, i = 1, 2, . . .

Herhaal tot |yi| < 10−3.

Bereken exp(x) voor x = 1 en x = 10.

Gebruik scanf om de waarde van x te lezen.

Vergelijk het resultaat met de waarde van de standaard functie expf(x). Dit is een functie uit de
math library (#include <math.h>).
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Taak 10 (3 punten)
Bereken het getal π met de random methode, waarvan in het volgend stukje een uitleg geven wordt.

De oppervlakte van een kwart cirkel is r2 · π/4.

Bereken n paren (x,y) van willekeurige getallen (random numbers) tussen 0 en 1. Tel het aantal in
van paren met √

x · x+ y · y < 1.

π wordt dan gegeven door
π ≈ 4 · in/n.

De random functie rand() wordt gedefinieerd door #include <stdlib.h>.
rand()/(float)RAND MAX geeft een random cijfer tussen 0 en 1.
De wortel functie sqrt(x) wordt gedefinieerd door #include <math.h>.

Bereken π voor n = 5 · 107.

College website: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1516.
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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