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På kurshemsidan finns filerna klondike.c, ansi.h, COURSE_cardpile.o
och cardpile.h – ladda hem dessa. Filerna innehåller ett enkelt kortspel,
Klondike. Filen cardpile.h innehåller deklarationer av ett antal funktioner
som hanterar högar av spelkort. Den tillhörande c-filen (cardpile.c) finns
dock inte ännu, det enda som finns är en objektfil.

Uppgiften är att skriva filen cardpile.c. Observera att de delar ni ska skriva
redan finns implementerade i COURSE_cardpile.o. Detta är inte en
källkodsfil utan en objektfil. (Det skulle inte bli så mycket till uppgift om ni fick
källkoden). Den givna objektfilen gör att ni redan från början har en fullt
fungerande version av spelet och tanken är att ni successivt byter ut olika delar
av programmet tills dess att ni har skrivit alla funktioner som cardpile.h
deklarerar.

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. Det enda som ni förutsätts ändra är namnen på de funktioner ni
implementerar. Mer om det senare. 

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 implementationsberoende. All er
kod ska skrivas på samma sätt! Läs speciellt igenom cardpile.h så att ni vet
hur strukturerna ser ut.

I filen klondike.c kan ni hitta ett antal anrop till olika funktioner som börjar
på COURSE_. Samtliga dessa ska under kursens gång ändras så att de anropar
er version av samma funktion. Er funktion ska ha samma namn som den
existerande fast utan prefixet COURSE_. När ni har skrivit er egen funktion tar
ni alltså bort prefixet från anropsställena i klondike.c och testar att
programmet fortfarande fungerar med er kod. 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 (t.ex. (void*)4711). Testa även att
ändra så att ACE inte är 0 utan kanske 42 och prova att ändra definitionen av
suit_t.

För att hitta alla anropsställen kan grep vara till hjälp. grep är ett unix-
kommando som hittar strängar i en textfil. Inför första uppgiften kan ni prova
följande i ett terminalfönster (i samma katalog där ni laddat hem
källkodsfilerna):

bash$ grep COURSE_colormatch klondike.c
       COURSE_colormatch(COURSE_GetSuit(this),COURSE_GetSuit(last)))

Resultatet som kommer tillbaka är en rad ur filen klondike.c där grep hittat
texten COURSE_colormatch. När ni är klara med uppgift ett ska grep inte
längre kunna hitta denna rad eftersom ni då ska ha bytt ut anropet mot ett till er
egen funktion utan prefixet.



När alla fyra uppgifter är klara ska anropet ”grep COURSE_ klondike.c”
inte hitta en enda förekomst av prefixet COURSE_ i klondike.c.

I exempel där något skrivs i terminalfönstret (som ovan) inleds raden alltid med
bash$. Detta ska föreställa prompten som redan står i terminalfönstret och det
är inte meningen att ni ska skriva detta.

Uppgift ett beskriver hur ni ska göra för att kompilera och länka ihop filerna. Det
är att betrakta som fusk att dissassemblera den givna objektfilen, även om jag
betvivlar att det skulle ge någon information som underlättar lösandet av
uppgifterna.

Om att lösa och lämna in uppgifter

Alla uppgifter löses i grupper om exakt två personer. Uppgifterna ska lösas
tillsammans, det är inte meningen att ni ska dela upp jobbet i mindre delar och
lösa var sin del på egen hand. Alla gruppmedlemmar ska vara beredda att
svara på frågor om och redogöra för hela lösningen.
På inlämningsuppgifter lämnas något av betygen godkänd (G), komplettering
(K) eller underkänd (U). Komplettering innebär att lösningen inte är tillräckligt
bra utan måste förbättras och lämnas in för ny betygsättning senast vid
stopptiden för nästa inlämningsuppgift. Underkänt betyg får man om man inte
gjort ett seriöst försök att genomföra uppgiften och lämnat in innan stopptiden
eller om ev. komplettering inte är tillräckligt bra. (Och förstås om man fuskat.)

För att en inlämning ska räknas som ett "seriöst försök" ska följande kriterier
vara uppfyllda:

• Programmet ska vara ämnat att lösa det problem som uppgiften
beskriver. 

• Källkoden ska passera kompilatorn (gcc) med de flaggor som uppgiften
kräver utan varningar. 

• Kända fel och brister i inlämningen ska vara dokumenterade i källkoden.

Man kan alltså bli godkänd på en inlämningsuppgift på ett av två sätt:

• Genom att lämna in en tillräckligt bra lösning i tid. 
• Genom att lämna in ett "seriöst försök" till lösning i tid och dessutom

lämna in en tillräckligt bra lösning ("komplettering") senast vid nästa
inlämningstillfälle.

Det finns en kodningsstandard på kurshemsidan för hur lösningarna skall vara
utformade. Om inte denna standard följs kan resultatet bli komplettering eller
underkännande utan att vi ens tittar på vad lösningen faktiskt gör.



Inlämningsuppgift 1

Denna uppgift går ut på att bekanta sig med koden ni ska jobba med, lära sig
hantera gcc och kompilera med de flaggor som kommer att krävas under hela
kursen. Fyra enkla funktioner ska skrivas i filen cardpile.c.

Inlämning:
Källkodsfilen cardpile.c med de fyra funktionerna colormatch,
suittochar, valuetostring och successor skall lämnas in via Course
Manager senast Onsdag 22/2 -06 kl 8:14.

Börja med att titta igenom de tre filerna klondike.c, cardpile.h och
ansi.h. Dessa innehåller mycket viktig information om vad ni får förutsätta
och vad ni inte får förutsätta och tips på hur ni kan felsöka och testköra er kod.

A. Kompilera de givna filerna.
Arbetet med gcc kommer att ske i ett terminalfönster. Det går även att
kompilera inne i emacs, men det beskrivs inte här. Se till att alla filer ligger i
samma katalog och att ni befinner er i den katalogen.

bash$ ls
ansi.h cardpile.h COURSE_cardpile.o klondike.c

För att kompilera en fil med gcc skriver man:   bash$ gcc klondike.c

Provar ni detta kommer ni att få upp en rad felmeddelanden som säger att ett
antal funktioner inte hittas. Detta är de funktioner ni ska skriva i cardpile.c
lite senare. För tillfället finns koden gcc vill ha i filen COURSE_cardpile.o så
vi talar om det för gcc:

bash$ gcc klondike.c COURSE_cardpile.o

Nu får vi en körbar fil som heter a.out. Provkör den med:    bash$ ./a.out

För att ge utfilen ett lite trevligare namn använder vi flaggan -o till gcc:

bash$ gcc klondike.c COURSE_cardpile.o -o klondike

Nu får vi en körbar fil med namnet klondike, mycket bättre. Ta bort a.out
med ”rm a.out” så att den inte förvirrar oss senare.

För att tivnga er att skriva bra kod ska vi även be gcc att klaga på allt som går
att komma på. Detta gör vi genom att skicka med ett antal flaggor (allt på en
rad):

bash$ gcc -ansi -Wall -Wextra -Werror -pedantic
klondike.c COURSE_cardpile.o -o klondike

I äldre versioner av gcc så heter flaggan -Wextra endast -W.



När spelet startar ser vi följande skärm:

Klondike 2006 v.1    Slumpfrö: 1139405507
Välj rad att markera med pilen.
Använd 'u' - upp, och 'n' - ner för att styra.
'm' markerar kort eller flyttar markerade kort.
'k' lägger ut nya kort från kortleken.
Tryck 'q' för att avsluta

Guide: H = Hjärter  D = Ruter  C = Klöver  S = Spader
       A = Ess  J = Knekt  Q = Dam  K = Kung

-->[H: A][****][****][****][****][****][****]
   [H: 6][****][****][****][****][****]
   [D: 4][****][****][****][****]
   [C: 9][****][****][****]
   [C: 3][****][****]
   [S: 2][****]
   [H: K]

   [****]     [    ]    [    ]    [    ]    [    ]    

Klondike startar med sju högar med ett till sju kort. Det översta kortet i varje
hög är vänt så att man ser vad det är. Längst ner finns den resterande
kortleken och fyra ”lager”. Poängen med spelet är att få ut alla korten till lagren.
Man kan endast lägga ut korten i nummerordning, med start på ess. Man kan
flytta korten mellan högarna genom att bygga serier med vartannat kort svart
och vartannat kort rött. Serierna ska även de vara i nummerordning. I exemplet
ovan kan kortet [H: A] (som är hjärter ess) flyttas till ett lager, och kortet
[C: 3] kan läggas på [D: 4]. Pilen visar vilken rad som är aktiv och kan
styras upp och ned genom att ge kommandon. Varje kommando avslutas med
radbrytning.

Utfallet i varje spel har sin grund i hur kortleken är blandad, och detta avgörs i
sin tur av vilket slumpfrö som initierar blandningen. För att underlätta
debuggingen står aktuellt slumpfrö högst upp på skärmen. Skulle ni hitta ett
spel där er kod efter några drag slutar att fungera så kan ni lätt starta samma
spel igen genom att skicka med slumpfröt som argument till klondike.

bash$ klondike 1139405507



B. Nu är det dags att börja skriva lite egen kod. All er egen kod ska skrivas i en
ny fil vid namn cardpile.c. Det är fyra funktioner som ska skrivas.
Uppgifterna nedan visar hur funktionshuvudet ser ut och ger en kort
beskrivning av vad varje funktion ska göra.

När ni har skrivit er egen version av någon funktion måste ni ändra i
cardpile.h och ta bort COURSE_-prefixet i listan av funktioner längst ner i
filen. Detta för att göra er funktion tillgänglig utanför cardpile.c och för att
dölja den gamla funktionen i COURSE_cardpile.o. Ni måste även hitta var
funktionen anropas i klondike.c och ta bort COURSE_-prefixet där också.

För att få med den nya filen cardpile.c när ni kompilerar lägger ni till den på
kommandoraden och får följande rad. Lär er den raden utantill eller skapa ett
alias för den, för den raden ska ni skriva många gånger under den här kursen.

gcc -ansi -Wall -Wextra -Werror -pedantic klondike.c
cardpile.c COURSE_cardpile.o -o klondike

B1. bool colormatch(suit_t s1, suit_t s2)
Givet två färgvärden returnerar funktionen true om kortfärgerna har samma
fysiska färg. D.v.s. Om båda korten är röda eller båda korten är svarta.

colormatch(HEARTS,DIAMONDS)  true
colormatch(DIAMONDS,CLUBS)  false

B2. char suittochar(suit_t suit)
Givet en kortfärg returnerar funktionen motsvarande tecken som används för
att skriva ut kortet. Observera att ni endast kommer att ändra koden som
används för att skriva ut guiden ovanför spelet. Själva spelkorten kommer att
fortsätta skrivas ut med COURSE_suittochar() eftersom detta anrop ligger i
COURSE_printcard() som ni inte kommer att skriva er egen version av för
än i inlämningsuppgift två.

suittochar(CLUBS)  'C'
suittochar(DIAMONDS)  'D'

B3. char *valuetostring(value_t value)
Givet ett kortvärde returnerar funktionen motsvarande textsträng som används
för att skriva ut kortet. Strängarna bör anges som konstanter i koden.
Observera samma not som i uppgift 1C.

valuetostring(TEN)  ”10”
valuetostring(ACE)  ” A”

B4. value_t successor(value_t value)
Givet ett kortvärde returnerar funktionen det efterföljande kortvärdet.

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



Inlämningsuppgift 2

Då är det dags för lite utskrifter och lite list-traversering. Ni behöver inte
modifiera pekare i dessa deluppgifter. Funktionen COURSE_NextCard()
används för att stega framåt i korthögen.

Inlämning:
Källkodsfilen cardpile.c med de fyra nya funktionerna printcard,
printcardpile, countcards och unmarkpile skall lämnas in via Course
Manager senast Onsdag 1/3 -06 kl 8:14. Filen skall även innehålla korrekta
lösningar från uppgift ett.

Observera att all kod ska passera gcc givet flaggorna: -ansi -Wall
-Wextra -Werror -pedantic

A. void printcard(card_t *card)
Skriver ut givet spelkort på stdout. Denna funktion anropas vid utskriften av
spelkorten. Viss frihet finns i utskriften, men det går inte att göra så mycket
spännande i terminalen. Spelkortet bör inte vara mer än 6-7 tecken brett 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 (d.v.s. EMPTY – som i tom hög).
Ni ska använda era egna suittochar() och valuetostring() vid
utskriften.

B. void printcardpile(card_t *pile)
Skriver ut den givna högen med spelkort på stdout. Denna funktion anropas
vid utskriften av spelkorten. För varje kort i korthögen anropas printcard()
för att skriva ut kortet.

C. int countcards(card_t *pile)
Givet en korthög returneras antalet kort i högen. Ska kunna hantera tomma
korthögar (då pile = EMPTY).

D. bool unmarkpile(card_t *pile)
Givet en korthög skall funktionen avmarkera de kort som är markerade i högen.
Det är tillåtet att anta att alla markerade kort ligger i en obruten serie med start
på högens översta kort. COURSE_GetMark() och COURSE_SetMark()
används för att hantera markeringsflaggan. Funktionen ska returnera sant om
det fanns några markerade kort att avmarkera och falskt annars.



Inlämningsuppgift 3

Då är det dags att få smutsiga fingrar! Pekare är den största orsaken till fel i C-
program så det gäller att hålla tungan rätt i munnen när ni löser uppgifterna. 

Inlämning:
Källkodsfilen cardpile.c med de fyra nya funktionerna placeontop,
drawone, shuffle och movemarked skall lämnas in via Course Manager
senast Onsdag 8/3 -06 kl 8:14. Filen skall även innehålla korrekta lösningar
från uppgift ett och två.

Observera att all kod ska passera gcc givet flaggorna: -ansi -Wall
-Wextra -Werror -pedantic

A. void placeontop(card_t **pile, card_t *card)
Givet en korthög och ett spelkort placeras spelkortet överst på högen. Ni kan
förutsätta att kortet är ”löst”, d.v.s. att det inte ingår i någon hög när ni får det.
Korthögen kan vara tom, men skriver man funktionen på enklast möjliga sätt
spelar det ingen roll om det finns kort i högen eller ej.

B. card_t *drawone(card_t **pile)
Givet en korthög returneras det översta kortet. Kortet ska plockas bort från
korthögen och det ska inte vara möjligt att komma åt korthögen givet det
bortplockade kortet. Om korten är slut skall EMPTY returneras.

C. void shuffle(card_t **pile)
Givet en korthög blandas den. 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. D.v.s.:

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

Det är tillåtet att anta att det inte finns fler än 52 kort i korthögen, men
funktionen ska kunna blanda korthögar med färre kort än 52!
Tips: (int)(((double)rand()/(double)RAND_MAX) * antal_kort)

D. void movemarked(card_t **from, card_t **to)
Givet två högar med spelkort, flytta alla markerade kort från hög ett (from) till
hög två (to). Korten skall hamna i samma ordning som de hade innan flytten.
Efter flytten 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



Inlämningsuppgift 4

Dags att allokera lite minne. Än en gång: Tänk på att minne och pekare är den
största orsaken till fel i C-program. Rita på papper och tänk igenom koden en
extra gång innan ni börjar implementera något.

Inlämning:
Källkodsfilen cardpile.c med de två nya funktionerna initdeck och
cleanupdeck och källkodsfilen cardpile.h med makrodefinitioner för
SET_VISIBLE, GET_VISIBLE, SET_MARK, GET_MARK, GET_SUIT,
GET_VALUE, NEXT_CARD och IS_EMPTY skall lämnas in via Course Manager
senast Onsdag 15/3 -06 kl 8:14. Filen skall även innehålla korrekta lösningar
från uppgift ett, två och tre.

Observera att all kod ska passera gcc givet flaggorna: -ansi -Wall
-Wextra -Werror -pedantic

A. card_t *initdeck(void)
Funktionen skall initiera och returnera en ny kortlek. Detta innebär att 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 cleanupdeck(card_t **pile)
Givet en korthög städas alla kort i den bort. Minnet för korten ska avallokeras
(free) och den givna pekaren ska sättas till EMPTY.

C. Längst ner i cardpile.h finns en lista med ett antal funktioner som ni
känner väl vid det här laget. Det är funktioner för att plocka ut och uppdatera
värden i ett spelkort. Alla dessa ska ni nu skriva om som makron.
Extern-deklarationerna i .h-filen ska bort helt och istället ska där finnas makro-
definitioner för var och en av funktionerna.
Namnen på era nya makron kommer förstås skilja sig mer än bara genom att
prefixet försvinner. Makron skrivs med stora bokstäver rakt igenom och man
använder understreck (_) för att skilja på ord.

När denna uppgift är klar kan ni plocka bort filen COURSE_cardpile.o. Ni har
nu ersatt alla funktioner i den. Det ska heller inte finnas några COURSE_-prefix
kvar i klondike.c, cardpile.c eller cardpile.h.



Inlämningsuppgift 5

Denna uppgift är endast obligatorisk för er som läser DVP. I filen klondike.c
anropas en funktion nomoremoves() på ett ställe. Denna funktion finns inte
än och anropet är bortkommenterat. Er uppgift är att utifrån koden förstå vad
funktionen ska göra och implementera den i filen klondike.c.

Inlämning:
Källkodsfilen klondike.c med den nya funktionen nomoremoves skall
lämnas in via Course Manager senast Onsdag 29/3 -06 kl 8:14.

Observera att all kod ska passera gcc givet flaggorna: -ansi -Wall
-Wextra -Werror -pedantic


