
C-programmering – AD1, PK2
Inlämningsuppgifter VT05

Senast uppdaterad: 23/2, 21:15

Samtliga  uppgifter  skall  lösas  i  grupper  om exakt  två  personer.  Gör  upp-
gifterna i tur och ordning. De bygger på varandra och till viss del återanvänds
kod som skrivits i tidigare uppgifter.

I en del uppgifter finns testkörningar av olika program beskrivna. I dessa finns
texten ”bash$” i början av en del rader. ”bash$” markerar unix-prompten och
betyder att resten av raden är ett kommando som ska skrivas in i ett terminal-
fönster. Texten ”bash$” ska alltså inte skrivas in.

1. Bekanta dig med gcc
Uppgiften bör vara klar innan måndag 21/2 -05

2. Lätta små program. Loopar, I/O
Uppgiften bör vara klar innan måndag 21/2 -05

3. Mindre lätta små program. Argument, Funktioner, Strängar, Arrayer
Uppgiften bör bli klar på labben fredagen den 25/2 -05

4. Adressbok. Strukturer, Arrayer, malloc och pekare
Uppgiften ska vara klar runt påsk -05

5. Endast DVP. Kortspel. Länkad lista av strukturer
Uppgiften ska vara klar runt påsk -05

6. Endast DVP. Fulkod - minimera programmet
Uppgiften blir aldrig klar.. Men lämna in efter påsk -05

Inlämning och deadlines:
Datumen ovan är riktlinjer för att ge en uppfattning om vad som krävs för att
hänga  med i  föreläsningarna.  Ni  har  tre  inlämningsförsök  per  uppgift.  Ett
ordinarie och två möjligheter till kompletteringar. Samtliga uppgifter är obliga-
toriska för att få godkänt på kursen.

Det finns bara en riktig deadline och det är den 4/4 -05. Efter detta datum
kommer uppgifter endast att rättas sporadiskt under våren / sommaren. Obs-
ervera att denna deadline alltså är sista datum för den sista kompletteringen,
inte för första inlämningen.
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Denna uppgift går ut på att lära sig hantera gcc och förstå de felmeddelanden
som kan  dyka upp.  Uppgiften  förutsätter  att  ni  har  förstått  innehållet  från
föreläsning ett.

Inlämning:
Svaren på frågorna i deluppgift A och B rättar ni genom att diskutera dessa
med andra grupper. Källkoden från deluppgift C skall lämnas in via  Course
Manager.

A. Varningar från gcc
På kurshemsidan finns en källkodsfil som heter  Inl1A.c – ladda hem den.
Filen  innehåller  flera fel  som gcc kommer att  klaga  på beroende på vilka
flaggor som skickas med. För att ni ska kunna svara rätt på alla frågor är det
viktigt att ni inte rättar till några andra fel än de som ni får klagomål från gcc
om, även om ni skulle se fler fel redan tidigare. 

A1. Kompilera Inl1A.c utan att ge gcc några flaggor genom att skriva:
bash$ gcc Inl1A.c
Vilka varningar / felmeddelanden får ni?

A2. Åtgärda felen och kompilera igen. Nu ska gcc vara tyst och producera en
fil som heter  a.out som ni kan testköra. Olyckligtvis kommer inte den som
rättar er kod att vara tyst om ni skulle lämna in en sådan fil... Kompilera en
gång till, denna gång med flaggan -ansi. Vilka varningar / felmeddelanden
får ni nu?

A3. Åtgärda felen. Kompilera igen och försäkra er om att  -ansi fungerar.
Kompilera nu med -Wextra. Vilka varningar / felmeddelanden får ni?

A4. Åtgärda felen. Kompilera igen och försäkra er om att -Wextra fungerar.
Kompilera nu med -Wall. Vilka varningar / felmeddelanden får ni?

A5. Åtgärda felen. Kompilera igen och försäkra er om att -Wall fungerar. Nu
borde det väl vara klart? Kompilera en gång med alla flaggor på en gång för
att vara på den säkra sidan: gcc -ansi -Wextra -Wall
Vad händer?

A6. Den sista  flaggan som ni  ska känna till  är  -Werror.  Denna ger  inte
upphov  till  några  nya  varningar,  men den  gör  att  de  varningar  som finns
betraktas som fel och hindrar därmed att den körbara filen  a.out skapas.
Det finns en flagga till  som är användbar,  -o.  -o använder man för att ge
namn till den körbara filen. Ett komplett kommando kommer alltså att se ut så
här: gcc -ansi -Wall -Wextra -Werror Inl1A.c -o Inl1A



B. Hitta hjälp
Unix-kommandot ”man gcc” ger er gcc:s manual. Öppna manualen och läs
igenom den inledande beskrivningen.

B1. När man använder man kan man söka efter nyckelord i manualen. Detta
gör man genom att skriva / följt av det nyckelord man vill söka efter. Sök efter
Wextra. Hur många nya varningar ger denna flagga tillgång till för ett normalt
C-program?

B2. Vad gör flaggan -ggdb? Vad är GDB?
Tips: man gdb – Svara inte med en direkt översättning av texten i manualen!

B3. Vad gör flaggan -pg? Vad är gprof?
Tips:  man gprof –  Svara  inte  med  en  direkt  översättning  av  texten  i
manualen!

C. Kompileringsfel
På kurshemsidan finns en källkodsfil som heter  Inl1C.c – ladda hem den.
Filen  innehåller  ett  flertal  fel.  Använd,  gcc  och  lite  detektivarbete  för  att
åtgärda  alla  felen.  Självklart  ska  flaggorna  -ansi,  -Wall,  -Wextra och
-Werror användas.  När  programmet  fungerar  ska  det  producera  följande
utskrift:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Nu är det dags att skriva de första egna programmen. Några av uppgifterna
är de samma som ni sett tidigare i PM1/PK1. Era lösningar där kan ge en del
tips om hur problemet kan lösas, ”det enda” ni behöver göra är att översätta
det till C. Ta chansen att jämföra C och ML.

Att tänka på:
• Ha föreläsningsanteckningarna från föreläsning ett tillgängliga
• Skriv all källkod i en text-editor, spara till en fil med ändelsen .c
• Kompilera  i  ett  terminalfönster  med gcc.  Använd alltid flaggorna  -ansi
-Wall -Wextra -Werror

• Kompilera mellan varje steg för att hitta eventuella fel så tidigt som möjligt

Inlämning:
För varje deluppgift (A, B, C och D) ska en källkodsfil lämnas in via  Course
Manager.

Grundläggande regler för kodinlämning:
• All kod ska vara snyggt skriven, lättläst och välkommenterad.
• Skriv meningsfulla kommentarer, dvs förklara inte vad ni gör utan förklara

varför ni gör det. Kommentaren ”öka variabeln age med ett” ger underkänt,
medan ”gör snubben ett år äldre” ger guldstjärna.

• Ge variabler meningsfulla namn.
• Använd 3-4 blanksteg för indentering.
• All kod ska kompileras med flaggorna -ansi -Wall -Wextra -Werror
• Lämna inte in kod som ger kompileringsfel  eller varningar,  den kommer

inte att rättas men ni förbrukar en inlämning.
• Städa  i  koden  innan  ni  lämnar  in!  Lämna inte  in  debug-kod  eller  bort-

kommenterad  kod.
• Tänk på att raderna bryts vid kolumn 80 i en normal editor och vid utskrift,

anpassa er kod efter  det!  Även om ni  har högre upplösning och längre
rader i er editor så är det 80 tecken som gäller för maximal kompatibilitet.

• Jag kommer att klaga om ni misslyckas med att följa reglerna ovan, är det
för illa kommer jag att skicka tillbaka uppgiften utan att rätta den.

A. Arean av en cirkel
I föreläsningsanteckningarna från föreläsning ett hittar ni ett programexempel
som beräknar arean av en cirkel. Exemplet är inte helt komplett, bland annat
saknas main-funktionen. Följ stegen nedan för att få ett fungerande program:

A1. Skriv en main-funktion. Glöm ej retursatsen!



A2. Lägg till kodraderna från föreläsningsanteckningarna. Observera att det
är en decimal-punkt, inte ett komma. En viktig rad saknas i exemplet – en
include. Lägg till den högst upp i källkodsfilen.

A3. Lägg till en loop så att programmet fortsätter att beräkna nya areor tills
dess  att  användaren  matar  in  radien  0.  Variabeln  radie ska  fortfarande
initieras till 0. Ingen kod-duplicering är tillåten! Vilken loop väljer ni?

B. Summera tal (PM1/PK1 Lab 4, Problem 2)
Skriv  ett  program som givet  ett  positivt  heltal  n beräknar  summan av alla
jämna tal  från  0 till  n.  Du  skall  inte  använda  rekursion!  Programmet  ska
fortsätta fråga efter tal till dess att användaren matar in talet 0. Ni kommer att
behöva två loopar. Motivera valet av loop i båda fallen i kommentarerna. När
koden är klar, jämför er lösning med hur det såg ut i ML. Vilka skillnader är
det? Vilket program var lättast att skriva?

Uppgifterna B1, B2 och B3 leder fram till en slutlig version av programmet,
endast denna slutgiltiga version ska lämnas in.

Tips: Återanvänd koden från uppgift 2A för att mata in tal.

B1. Börja med att skriva ett program som beter sig enligt exemplet nedan.
Testkörning:

Välkommen till Sum Evens!
Mata in ett tal: 4
Summa: 6
Mata in ett tal: 7
Summa: 12
Mata in ett tal: 0
Summa: 0
Ha en bra dag!

B2. Modifiera programmet så att den sista uträkningen inte utförs,  dvs när
användaren matar in talet 0.
Testkörning:

Välkommen till Sum Evens!
Mata in ett tal: 4
Summa: 6
Mata in ett tal: 7
Summa: 12
Mata in ett tal: 0
Ha en bra dag!



B3. Modifiera programmet så att det skriver ut vilka tal som summeras.
Testkörning:

Välkommen till Sum Evens!
Mata in ett tal: 4
Summa: 0 + 2 + 4 = 6
Mata in ett tal: 7
Summa: 0 + 2 + 4 + 6 = 12
Mata in ett tal: 0
Ha en bra dag!

Tips: ANSI-koder är mycket användbara. Till exempel finns det en kod som
flyttar markören ett steg åt vänster.

C. Fibonacci (PM1/PK1 - Lab 5, Problem 3)
Talföljden 1, 1,  2, 3, 5,  8, 13, 21, ...   där varje tal (utom de två första) är
summan  av  de  två  föregående  kallas  för  fibonaccital  (Leonardo  Pisano
Fibonacci, 1170-1250, Italiensk matematiker).

C1. Skriv ett program som givet ett heltal  n, beräknar det  n:te fibonaccitalet
och skriver ut det. Ingen rekursion!
Testkörning 1:

Fibonacci tar ett tal: 1
Fibonacci ger ett tal: 1

Testkörning 2:

Fibonacci tar ett tal: 7
Fibonacci ger ett tal: 13

C2. Jämför din lösning med hur det såg ut i ML. Vilka skillnader är det? Vilket
program var lättast att skriva?

D. Snygga tabeller
Ladda hem källkodsfilen Inl2D.c från kurshemsidan. Programmet skriver ut
en tabell och tar hjälp av blanksteg för att få raka kolumner.

D1. Skriv om programmet så att det med hjälp av formatsträngar till  printf
skapar samma tabell. Det slutliga programmet får skriva ut max sex explicita
blanksteg och inga tecken för att indikera positiva eller negativa tal. Inga tal
får skrivas ut som strängar.

Tips: Nej,  det  finns  ingen  flagga  för  att  fylla  ut  med  blanksteg  efter  ett
decimaltal.
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Inlämning:
För varje deluppgift (A, B, C och D) ska en källkodsfil lämnas in via  Course
Manager.

Grundläggande regler för kodinlämning:
• All kod ska vara snyggt skriven, lättläst och välkommenterad.
• Skriv meningsfulla kommentarer, dvs förklara inte vad ni gör utan förklara

varför ni gör det.
• Ge variabler meningsfulla namn.
• Använd 3-4 blanksteg för indentering.
• All kod ska kompileras med flaggorna -ansi -Wall -Wextra -Werror
• Lämna inte in kod som ger kompileringsfel  eller varningar,  den kommer

inte att rättas men ni förbrukar en inlämning.
• Städa  i  koden  innan  ni  lämnar  in!  Lämna  inte  in  debug-kod  eller  bor-

tkommenterad  kod.
• Tänk på att raderna bryts vid kolumn 80 i en normal editor och vid utskrift,

anpassa er kod efter  det!  Även om ni  har högre upplösning och längre
rader i er editor så är det 80 tecken som gäller för maximal kompatibilitet.

• Jag kommer att klaga om ni misslyckas med att följa reglerna ovan, är det
för illa kommer jag att skicka tillbaka uppgiften utan att rätta den.

A. Argument och stränghantering (PM1/PK1 Lab 5, Problem 4)
Skriv ett  program, killduplicates,  som tar  in en sträng som argument  (från
unix-prompten) och skriver ut en sträng med samma tecken, men bara ett av
varje. Den slänger alltså bort alla utom ett av varje tecken. Tecknen ska stå i
samma ordning som i indatasträngen.

Testkörningar:

bash$ killduplicates qqq
Kvar blev: q

bash$ killduplicates
Kvar blev:

bash$ killduplicates 111222233421232135234233213421
Kvar blev: 12345

bash$ killduplicates Detta var en rolig uppgift.
Kvar blev: Deta vrnoligupf.



B. Inläsning av en sträng
Om man vill läsa in ett tecken från stdin i C så fungerar det bra att använda
getchar(), vill man läsa in ett tal eller ett enstaka ord så går det bra med
scanf. Men hur gör man om man vill läsa in en hel mening?
Det finns en funktion som heter  gets(char*), denna läser in tecken från
stdin och avslutar när det kommer en radbrytning ('\n'). Radbrytningen
byts ut mot '\0' vilket terminerar strängen. Som argument skickar man med
en sträng som gets fyller i med text. Det låter ju helt perfekt eller hur?
När man använder denna funktion får man dock en varning från gcc:
”the 'gets' function is dangerous and should not be used.”

gets har  nämligen  ingen  möjlighet  att  hindra  buffer-overflow,  dvs  att  an-
vändaren matar in fler tecken än vad som får plats i den givna strängen. Att
det är möjligt att mata in fler tecken än det finns plats för är ett allvarligt fel
som kan orsaka både säkerhetsluckor och systemkrascher.

B1. Er  uppgift  är  att  skriva  en  säker  funktion,  char *readline(char
*str, int max), för att läsa in en sträng från tangentbordet. För att lösa
denna uppgift  krävs förståelse för  strängar och arrayer.  Framför allt  bör ni
veta att en sträng är samma sak som en array av tecken. Er funktion ska ha
samma beteende som  gets, men det ska inte vara möjligt att mata in fler
tecken än det får plats i den givna tecken-arrayen. Om en användare skriver
fler tecken än arrayen har plats för ska inläsningen avslutas och den delen av
strängen som får plats i arrayen ska returneras. Inget tecken får gå förlorat i
stdin! Tänk på vad som händer om två inläsningar sker efter varandra. (Se
exemplet nedan!)

Arrayen som skickas till readline kommer fram som en pekare till ett tecken
(char*).  Pekaren  kommer  att  peka  ut  den  första  positionen  i  arrayen.
Eftersom det utifrån en pekare inte går att ta reda på hur stor en array är
(sizeof(str) ger storleken på pekaren, dvs 4) så måste funktionen förutom
arrayen  som  ska  fyllas  även  ta  en  övre  gräns  som  argument.  Den  övre
gränsen är ett heltal som talar om hur många tecken som får läsas in, dvs
storleken på arrayen. Tänk på att en position i arrayen går åt till  '\0'. Den
inlästa  strängen  kan  naturligtvis  vara  kortare  än  arrayens  storlek  om det
kommer en radbrytning tidigare. Precis som  gets ska er funktion returnera
den inlästa strängen, dvs samma pekare som ni tar in i argumentet.
Testkörning:

char text[5];
printf(”%s\n”,readline(text,5));
printf(”%s\n”,readline(text,5));

Om ”abcdefghijklmnopqrst...” matas in ska koden ovan skriva ut:
abcd
efgh



C. Från sräng till siffra till sträng (PM1/PK1 Lab 3, Problem 5)
Skriv ett program som översätter ett heltal (från 0 till 99) till en textsträng med
talet  uttryckt  på  svenska.  Funktionen  skall  därefter  skriva  ut  strängen  till
stdout.  Siffran skall  läsas in från unix-prompten via argumenten till  main
och konverteras till en int innan översättningen till sträng påbörjas.
Om talet är 42 skall funktionen returnera ”fyrtiotvå”. (Anmärkning: en algoritm
med 100 alternativa fall  -  ett  för  varje  tal  -  är  en för  dålig algoritm för att
accepteras som lösning till denna uppgift!)

Tips: Snegla på din lösning av PM1/PK1 Lab 3, Problem 5.
int atoi(char*) gör om en sträng till en int

D. Textstatistik
Skriv ett program, charcounter, som läser in en text från  stdin och räknar
hur  många  av  varje  tecken  det  finns  i  texten.  På  kurshemsidan  finns  en
testfil.txt – ladda hem den och använd för att testa ditt program. Filen
testfil.count (som också finns på kurshemsidan) innehåller en rad för
varje tecken i ASCII-tabellen (256 rader) med radnummer och en siffra som
talar om hur många tecken av varje som finns i filen testfil.txt. Utskriften
från ert program ska vara identisk med innehållet i  testfil.count så att
följande test-kommando inte rapporterar några skillnader.
Testkörning:

bash$ charcounter < testfil.txt | diff testfil.count -

< används för  att  dirigera om  stdin.  Indata hämtas nu inte från tangent-
bordet utan från testfilen.

| - pipe, skickar vidare allt som skrivs på stdout i det första programmet till
stdin för nästa program.

diff är ett unix-kommando som letar efter skillnader i filer. Argumenten är de
två filer som ska jämföras, - talar om att stdin ska användas istället för en
av filerna.

Om inga skillnader skrivs ut på skärmen av testkommandot ovan är ni klara.

Tips: getchar() läser in ett tecken från stdin.
Kom ihåg att tecken (char) också är siffror och fungerar utmärkt som
index i en array (med viss övertalning).
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På kurshemsidan finns ett kodskelett för en adressbok – ladda hem det. Det
är  två  filer,  adressbok.c och  adressbok.h,  som  är  tänkta  att  imple-
mentera en enkel adressbok. En hel del kod saknas dock, det är er uppgift att
fylla i luckorna.

Inlämning:
Källkodsfilen adressbok.c lämnas in via Course Manager.

Grundläggande regler för kodinlämning:
• All kod ska vara snyggt skriven, lättläst och välkommenterad.
• Skriv meningsfulla kommentarer, dvs förklara inte vad ni gör utan förklara

varför ni gör det.
• Ge variabler meningsfulla namn.
• Använd 3-4 blanksteg för indentering.
• All kod ska kompileras med flaggorna -ansi -Wall -Wextra -Werror
• Lämna inte in kod som ger kompileringsfel  eller varningar,  den kommer

inte att rättas men ni förbrukar en inlämning.
• Städa  i  koden  innan  ni  lämnar  in!  Lämna  inte  in  debug-kod  eller

bortkommenterad  kod.
• Tänk på att raderna bryts vid kolumn 80 i en normal editor och vid utskrift,

anpassa er kod efter  det!  Även om ni  har högre upplösning och längre
rader i er editor så är det 80 tecken som gäller för maximal kompatibilitet.

• Jag kommer att klaga om ni misslyckas med att följa reglerna ovan, är det
för illa kommer jag att skicka tillbaka uppgiften utan att rätta den.

Uppgiften:
Adressboken  består  av  ett  antal  sidor  med  adressposter.  Varje  sida  ska
allokeras för sig. Adressposterna ligger i en array och allokeras tillsammans
med  strukturen  för  sidan.  Storleken  på  arrayen  bestäms  dynamiskt  av
användaren  när  programmet  startar  och  kan  därför  inte  hårdkodas  i
strukturen för sidan. Storleken lagras istället i en global variabel.

Sidorna i boken länkas samman av ett pekarfält på varje sida som refererar
till nästa sida. En global variabel pekar på den första sidan i boken.

Det är inte så mycket kod som ska skrivas i varje funktion, men det är lätt att
det blir fel när man hanterar pekare, så ta det lugnt och tänk igenom vad det
egentligen är ni vill ska hända. Kommentarerna i koden talar om vad som ska
läggas till.



Funktionerna som finns i kodskelettet är:

A. sida_t *nysida()
Allokerar (malloc) en ny sida i adressboken. Alla poster i sidan markeras
som oanvända. En pekare till den nya sidan ska returneras.

B. void raderasida(sida_t *sida)
Avallokerar (free) den givna sidan.

C. void raderabok()
Tar bort en hel adressbok. Dvs avallokerar alla sidor i boken.

D. post_t *hittaledig()
Går igenom adressboken för att hitta en ledig post. Funktionen ska returnera
så fort  en ledig post hittats.  hittaledig() ska alltid kunna returnera en
ledig post, detta innebär att om det inte finns några lediga poster i boken ska
en ny sida allokeras.

E. void nypost()
Anropas i menyn för att lägga in en ny post. Funktionen ska fråga efter namn,
telefonnummer och e-post och lägga in dessa i en ledig post i adressboken.
För att läsa in strängar ska ni använda en säker inmatning som använder de
konstanter som definierats i .h-filen för max-längder. Uppgift 3B borde gå att
återanvända.

F. post_t *hittapost(char *namn)
Söker efter en post med det givna namnet. En pekare till posten som hittas
ska  returneras,  om  ingen  post  med  det  givna  namnet  hittas  ska  NULL
returneras. Använd strcmp för att jämföra strängar.

G. void raderapost()
Anropas i menyn för att radera en post. Funktionen ska fråga efter namnet på
den person som ska tas bort, hitta motsvarande post och ta bort den, dvs
markera posten som ledig. Om alla poster på en sida är lediga ska sidan tas
bort.

H. void visapost(post_t *post)
Skriver ut den givna posten på sdtout.

I. void leta()
Anropas i menyn för att hitta en post i adressboken. Funktionen ska fråga
efter namn på personen som ska visas, leta upp posten och visa den.
Om ingen post hittas ska ett lämpligt felmeddelande skrivas ut.



J. void visabok()
Skriver ut hela adressboken på stdout. Utskriften ska även visa vilken sida i
adressboken  som  en  post  ligger  på.  Även  tomma  poster  ska  skrivas  ut
(självklart ska det då endast skrivas att det är en tom post...)

K. void visameny()
Skriver ut en meny. Denna funktion är färdig och ska inte ändras av er.

L. int main(int argc, char *argv[])
Main-funktionen  börjar  med  att  läsa  in  det  önskade  antalet  poster  från
argumenten. Om inget argument ges ska tio poster användas per sida.  Där-
efter skapas en ny sida för att initiera boken och menyn skrivs ut.
Loopen som styr  programmet  är  redan klar  och kommer att  läsa in  kom-
mandon från användaren och anropa funktionerna som ni har skrivit. När man
väljer att avsluta ska adressboken tas bort innan programmet avslutas.



Inlämningsuppgift 5

På kurshemsidan  finns  filerna  klondike.c,  ansi.h och  cardpile.h –
ladda hem dessa. Filerna innehåller ett enkelt kortspel, men det är en sak
som fattas. Spelet Klondike inkluderar en fil, cardpile.h, denna innehåller
deklarationer  av  ett  antal  funktioner  som hanterar  högar  av  spelkort.  Den
tillhörande c-filen (cardpile.c) finns dock inte ännu.

Inlämning:
En källkodsfil, cardpile.c, skall lämnas in via Course Manager.

Grundläggande regler för kodinlämning:
• All kod ska vara snyggt skriven, lättläst och välkommenterad.
• Skriv meningsfulla kommentarer, dvs förklara inte vad ni gör utan förklara

varför ni gör det.
• Ge variabler meningsfulla namn.
• Använd 3-4 blanksteg för indentering.
• All kod ska kompileras med flaggorna -ansi -Wall -Wextra -Werror
• Lämna inte in kod som ger kompileringsfel  eller varningar,  den kommer

inte att rättas men ni förbrukar en inlämning.
• Städa  i  koden  innan  ni  lämnar  in!  Lämna  inte  in  debug-kod  eller

bortkommenterad  kod.
• Tänk på att raderna bryts vid kolumn 80 i en normal editor och vid utskrift,

anpassa er kod efter  det!  Även om ni  har högre upplösning och längre
rader i er editor så är det 80 tecken som gäller för maximal kompatibilitet.

• Jag kommer att klaga om ni misslyckas med att följa reglerna ovan, är det
för illa kommer jag att skicka tillbaka uppgiften utan att rätta den.

Uppgiften:
Er uppgift  är att  skriva de saknade funktionerna så att  spelet  fungerar.  Ni
måste  följa  de  deklarationer  som finns  i  .h-filen  eftersom  Klondike  redan
använder  dessa  funktioner.  Ni  kan  ändra  i  .h-filerna  och  klondike.c i
debug-syfte, men eftersom ni endast lämnar in filen  cardpile.c måste ni
försäkra er om att er kod fungerar med omodifierade versioner av de givna
filerna. Ni kommer att behöva skriva en del egen testkod för att testa varje
enskild funktion eftersom spelet inte kan fungera innan alla funktioner är så
gott som klara.
På kurshemsidan finns det även en kompilerad, fullt fungerande version av
Klondike som ni kan använda för att se hur det är tänkt att det ska fungera.
Programmet är kompilerat för sparc.

Titta igenom spelet innan ni börjar så att ni får en inblick i hur koden ni ska
skriva  kommer  att  användas.  Observera  speciellt  att  det  inte  förekommer
några  magiska  konstanter  eller  antaganden  som  är  implementations-
beroende.  All  er  kod  ska  skrivas  på  samma  sätt!  Läs  speciellt  igenom
cardpile.h så att ni vet hur strukturerna ser ut.



Ett bra sätt att testa att er kod verkligen fungerar är att ändra definitionerna i
cardpile.h så att  EMPTY inte är  NULL utan en annan farlig pekare (tex
(void*)4711). Testa även att ändra så att  ACE och HEARTS inte är 0 utan
kanske 42.

Korthögarna  kommer  att  bestå  av  länkade  listor  med  spelkort  (av  typen
card_t).  Eftersom vi  kommer att  hantera flera korthögar i  spelet  kommer
nästan alla funktioner att ta en korthög som argument. Detta argument är en
pekare till en pekare. Läs mer om detta i föreläsningsanteckningarna.

Följande funktioner skall implementeras:

A. card_t *initdeck()
Funktionen skall  initiera kortleken.  Dvs skapa en lista med 52 kort och ge
dem rätt  värden.  Inga kort  i  en ny kortlek är synliga eller  markerade.  Här
kommer ni att allokera minne (malloc) för varje kort.

B. void shuffle(card_t **pile)
Funktionen skall blanda en korthög. Att blanda en länkad lista är lite krångligt.
Det är betydligt lättare att skapa en array med pekare till varje kort, blanda
arrayen och sedan ordna den länkade listan efter arrayen. Ett mycket enkelt
sätt att blanda en array är att gå igenom den från början till slut och för varje
position byta plats på det som ligger på aktuell position och innehållet på en
slumpmässigt vald position.

Dvs.
for(platsN = alla positioner i arrayen)
    platsR = slump(mellan 0 och max)
    byt_plats(platsN,platsR)
endfor

Tips: (int)((rand()/((double)RAND_MAX) + 1) * antal_kort)
Tänk på att initiera slumpfröet med srand()!
(Se föreläsningsanteckningarna.)

C. card_t *drawone(card_t **pile)
Plockar bort det översta kortet i högen och returnerar det. Om korten är slut
skall NULL returneras.
Kortet som tas bort kommer att ges till spelet. För att spelet inte ska kunna få
tillgång  till  data  det  inte  har  med  att  göra  och  på  så  sätt  bråka  med
korthögarnas funktion är det viktigt att kortet inte innehåller pekare till andra
kort.

D. void placeontop(card_t **pile, card_t *card)
Lägger det givna kortet högst upp i korthögen.



E. value_t successor(value_t value)
Returnerar värdet på det efterföljande kortet.

successor(ACE)  ⇒ TWO
successor(TEN)  ⇒ JACK
successor(KING) ⇒ felkod som inte kan misstolkas som ett värde

F. void movemarked(card_t **from, card_t **to)
Flytta  alla  markerade kort  från  from till  to.  Korten  skall  hamna i  samma
ordning som de hade innan flytt. Efter flytt skall korten vara avmarkerade.
Innan flytt:
From: 3* 4* 5* 9 2 K A
To: 6 7 Q 8

Efter flytt:
From: 9 2 K A
To: 3 4 5 6 7 Q 8

G. void printcard(card_t *card)
Skriver ut ett spelkort på stdout. Exempelspelet som finns på kurshemsidan
visar hur det kan se ut. Viss frihet finns i utseendet, men det går inte att göra
så mycket spännande i terminalen. Spelkortet bör inte vara mer än 6-7 tecken
och utskriften får naturligtvis inte innehålla några radbrytningar eller markör-
förflyttningar via ANSI-koder.
Glöm inte att kolla mark-flaggan för att se om kortet är markerat och visible-
flaggan för  att  se om kortet  ska ligga med framsidan upp eller  ner.  Även
tomma kort ska skrivas ut (dvs NULL – som i tom hög).

Tips: Dela upp arbetet i mindre delar och skriv hjälpfunktioner, till exempel 
för att  konvertera en  value_t till  en sträng som kan användas av  
printcard.
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Optimera för minnessnålhet

På kurshemsidan finns en källkodsfil, ttt.c. Filen innehåller ett enkelt tre-i-
rad-spel. Koden är redan hyfsat ordentligt skriven så man kan ju undra hur
mycket den går att optimera egentligen. Ni skall inte optimera för hastighet
utan  för  minnessnålhet  (vilket  oftast  är  raka  motsatsen).  Både  den
exekverbara filen och källkodsfilen skall minimeras i storlek.

Inlämning:
En optimerad källkodsfil skall lämnas in via Course Manager.

Grundläggande regler för kodinlämning:
• All  kod  skall  kompileras  med  flaggorna  -ansi  -Wall  -Wextra
-Werror

• Glöm alla regler om läsbar kod...

Det är tillåtet att skriva om koden på alla tänkbara sätt så länge programmets
funktion  är  oförändrad.  Alla  utskrifter,  inmatningar  och  spelbeteende  skall
vara identiska med den givna koden. Detta är ytterst viktigt.

Programmet skall  fortfarande vara skrivet i  ANSI-C och eftersom det  även
skall vara plattformsoberoende finns det tyvärr inte utrymme för att skriva om
det i assembler...

Denna  uppgift  är  en  tävling.  En  topp-lista  kommer  att  publiceras  på
kurshemsidan.  Resultatet  i  tävlingen  påverkar  naturligtvis  inte  betyget  på
uppgiften.

Programmet  måste  kompilera  och köra  både  på sparc  och x86 för  att  bli
godkänt och båda binär-storlekarna ingår i tävlingen. Ingår gör även storleken
på  källkodsfilen.  Nu  har  ni  chansen  att  skriva  riktigt  hemsk  kod.  Glöm
indentering och luftiga uttryck, nu gäller det att spara på varenda tecken.

Tävlingen:
Jag kommer att kompilera era filer med gcc på hamberg.it.uu.se (sparc) och
fan.it.uu.se (x86) (fan är en forskningsmaskin som ni inte ska logga in på).
Resultatet i tävlingen är summan av de tre storlekarna: sparc + x86 + källkod.

Som vanligt gäller samtliga flaggor: -ansi -Wall -Wextra -Werror
Jag kommer även att slänga på -O1 som ber gcc att optimera lite till.


