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1. UNIX.

Mitmetel põhjustel (töötada vabavaraga, vältida Windowsi-kesksust, võimaldades ka UNIXi ja 
Linuxi  platvorme),  töötame praktikumides  UNIXi-põhise tarkvaraga (mille  ühel rakendusel 
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(Dev-C++) on Windowsi graafiline liides)1. Allpool on valik viitu UNIXit tutvustavatele ma-
terjalidele; kõik on vaadatud k.a. 24. septembril.

Jaanus Pöial, Unix (Linux) lühikonspekt, 
http://enos.itcollege.ee/~jpoial/java/Unix_lyhikonspekt.html

Operatsioonisüsteem UNIX, http://www.cs.ut.ee/~epuman/unix.html

UNIXi 20 käsku, Arvutid ja Internet, http://www.vykk.vil.ee/tanel/materjalid/tigu/tigu.4.html

Basics of the Unix Philosophy, http://www.faqs.org/docs/artu/ch01s06.html  

Unix commands reference ard, http://www.indiana.edu/~uitspubs/b017/

UNIX Command Summary, Stanford University, 
http://unixdocs.stanford.edu/unixcomm.html 

Basic UNIX commands, http://mally.stanford.edu/~sr/computing/basic-unix.html

Unics Commands, http://8help.osu.edu/wks/unix_course/intro-137.html

Unix Command Summary, http://www.math.utah.edu/lab/unix/unix-commands.html

2. Töökeskkonnad. 
Praktikumides töötame UNIX-keskkonnas, ja igal õppuril on vaba voli valida endale meelepä-
raseim rakendus. Meie praktikumikohas (Liivi 2−004) on noiks valikuteks  C-kompilaatorid 
gcc kolme pealisehitusega: kaks ilmutatud kujul UNIX-orienteeritut (sisenemine „SSH Secure 
Shell Client“-ikooni abil või  Cygwiniga), kolmas (Dev-C++) kujutab endast  UNIXi ja  Win-
dowsi  liidest. Mistahes variandi puhul saab kasutada igaüks omale eraldatud ruumis  math-
serveris, ja ligipääsemiseks tuleb ennast „sisse logida“.

2.1 SSH Secure Client

Sisenemiseks kasutame ikooni „SSH Secure Shell Client“.

1 Väheoluline pole ka seik, et C-keel töötati välja UNIX-operatsioonisüsteemi programmeerimiseks, niisiis on 
nad „orgaaniliselt“ seotud (vt. nt. [Programmeerimiskeeled, lk. 156]).
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Pilt 1. SSH  Secure Shall Client.

Kõigepealt tuleb ennast sisse logida (vt. järgmist pilti). Valime menüüst nupu „Quick Con-
nect“,  mispeale  avaneb  dialoogiaken  „Connect  to  Remote  Host“.  Väljale  „Host  Name“ 
sisestame math ning „User Name“ oma kasutajanime (mis on  meil nii e-meili kasutamiseks 
kui ka  ÕISi sisenemiseks) ning vajutame „Connect“.

Järgmisena avaneb parooliaken – kirjutame sinna oma kasutajanimega seotud „salasõna“ (vt. 
pilti 3). Kui kõik on korras, siis avaneb UNIX-keskkond (vt. pilti 4). Süsteem ootab käsurealt 
korraldusi.
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Pilt 2. Quick Connect.

Pildil 5 on käsuga  ls  ekraanile toodud kasutaja  isotamm  kausta sisu. Suvalises keskkonnas 
töötamisel on oluline saada infot süsteemsete võtmesõnade kohta. UNIXis on selleks kaks või-
malust:

man <võtmesõna> või
info <võtmesõna>

Pildil 6 on käsu  man pico  resultaat.  Man  on sõna „manuaal“ prefiks,  pico  aga primitiivne 
teks-titoimeti,  millega  on  mugav  oma  C-programme  sisestada  ja  parandada.  Pico 
käivitamiseks tu-leb anda käsk  pico <nimi>.c; kui sellenimelist faili kettal polnud, siis see 
luuakse, muidu avatakse. Teksti salvestamiseks tuleb kõigepealt sisestada Ctrl+O, selle peale 
küsib pico ek-raani alaservas save File Name to write: xxxx, kinnituseks tuleb vajutada Enter; 
picost välju-miseks tuleb sisestada  Ctrl+X. Pico  võimalustest saab ülevaate ka tema aknast, 
vajutades Ctrl+H.

NB!  C-programmide nimelaiend peab olema kindlasti  c – kui kirjutada  C, siis kompilaator 
peab seda teksti C++-programmiks – mis aga on suure tõenäosusega paljude sisuliselt olema-
tute süntaksivigade allikas.

Kui  man näitab manuaalist  sellist  alajaotust,  mis ei mahu ühele ekraanile, siis järje vaata-
miseks tuleb vajutada „pikka latti“ – tühik  (space). Manuaali vaatamise katkestab klahv q.
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Pilt 3. Password

C-programmi kirjutades tuleb järgida teksti jäika struktuuri: 
• Makrod #include ja #define (hea stiil on alustada teksti kommentaariga (markerid /*…

*/ või // kuni reavahetuseni), näiteks nii:
/* programm myfirst.c, alustatud 20.09.07. Loeb sisse sümbolite vektori, järjestab selle 
leksikograafiliselt („tähestiku järjekorras“) ja prindib ekraanile */).

• Kirjeldused: tavaliselt globaalsed muutujad, aga – miks ka mitte – alamprogrammide 
kirjeldused (kui  viimaseid pole,  siis  tuleb alamprogrammide tekste kirjutada nende 
kasutamise järjekorras. Main-moodulit eelkirjeldada ei saa).

• Alamprogrammide tekstid (esmalt lokaalsete muutujate kirjeldused ja siis operaato-
rid).

• „main-mooduli“  tekst  (esmalt  lokaalsete  muutujate  kirjeldused  ja  siis  operaatorid). 
Lühemate programmide jaoks piisab ainult main-moodulist.

Hea tava on teksti kirjutamisel kasutada programmi struktuuri jälgimist hõlbustavat „treppi-
mist“ tab-klahvi abil (madalama taseme operaatorite plokk kirjutatakse taandega).
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Pilt 4. UNIX prompt.

Praktikumides kasutame kompilaatorit  gcc (Gnu C Compiler), mille töö juhtimise võimalus-
test peaks andma ettekujutuse pilt  8, kus käsuga man gcc  on ekraanile toodud gcc lühima-
nuaal. (Muide, man töötab tavaliselt ka siis, kui küsida C standardfunktsioonide kohta, proo-
vige mäiteks man printf.)

Kuni me töötame ühe-tekstifaili-režiimis, on mugav(aim?) variant kaheparameetriline:
• -o <laiendita nimi>  : objektfail, mida oskab käivitada gcc virtuaalarvuti;
• <nimi>.c       :  lähtefaili  nimi,  nimelaiend  määrab  kompilaatori  (C,  C++, 

FORTRAN  vm.  C  jaoks  c,  C++le  C  või  cpp  või  cc  jne).  Näiteks,  kui  tahame 
kompileerida programmi nimega mull, siis anname käsu gcc –o mull mull.c

Pildil 9 ongi kujutatud edukas kompileerimiskäsu esitamine koos järgneva programmi käivita-
misega. Edukad oleme, kui kompilaator ei avasta süntaksivigu. Tavaliselt ta avastab, ja siis 
gcc-käsule järgnevatel ekraaniridadel on veateated: rea järjekorranumber ja vihje vea iseloo-
mule. Pico paraku ei näita reanumbreid, mis võib teha süntaksivea lokaliseerimise vaevanõud-
vaks. Alternatiiviks võiks olla teise tekstitoimeti vim kasutamine – see näitab reanumbreid. 
Informatsiooni vimi kohta saab – nagu juba teame – päringuga man vim (või info vim). Ent 
tarbijasõbralikum tundub olevat pico. Kui meil õnnestus kompileerida süntaksivigadeta 
programm, siis saame ta käsurealt käivitada lihtsalt – näiteks, programmi mull  (gcc –o mull  
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mull.c) panime käime käsuga mull (vt. pilt 9). 

Pilt 5. Käsk ls.
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.

Pilt 6. man  pico

2.2 Cygwin

Cygwin on Windowsi jaoks loodud UNIXi (või Linuxi) -sarnane keskkond, mis koosneb ka-
hest osast: 
  DLL (cygwin1.dll), mis emuleerib UNIXi/Linuxi API-funktsionaalsust ja
  vajalike vahendite kogum, mis järgivad  UNIXi/Linuxi „väljanägemist ja hinge“ (look and 
feel). 

Cygwin DLL töötab x86-protsessori  nii   32-bitise  kui  ka 64-bitise  versiooniga  Windowsi 
keskkonnas. Rõhutatakse,  et  Cygwin  pole võimeline jooksutama  Linuxi  (UNIXi)  rakendusi 
Windowsi  all;  kõik rakendused (meie jaoks  C-programmid)  tuleb  Cygwini  (või  SSH vmt.) 
keskkonnas eelnevalt transleerida.See tekst on pärit saidilt  

http://www.cygwin.com/   (vaadatud  13.12.07).  Kasulikuks  võib  osutuda  järgmine  viit: 
http://www.cygwin.com/faq/faq.using.html  (12.12.07). 
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Ka selles keskkonnas saame kasutada gcc-kompilaatorit samasuguse käsureaga nagu SSH-ver-
siooni puhul, näiteks:

gcc –o bw tagur.c

ent erinevalt  SSH-st kompileeritakse  Cygwini kasutades fail  bw.exe  ning selle käivitamiseks 
peame pisut rohkem kirjutama (prompt on siin $):

$ ./bw

Tundub, et siin toimivad juba tuttavad asjad, pico, man, info jm. Keskkonda illustreerib järg-
mine ekraanipilt:

Pilt 7. Cygwin.
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2.3 Dev-C++

Kolmas võimalus töötada simuleeritud UNIX-keskkonnas on kasutada firma BloodshedSoft-
ware vabavaralist integreeritud arenduskeskkonda Dev-C++, mis on installeeritud vähemasti 
meie Liivi 2 − 004 arvutiklassi töökohtadele. Kompilaator (nimega Mingw) saab hakkama nii 
C-  kui ka C++-programmidega; pakett on kasutajasõbralik pealisehitus GCC-le (GNU Com-
piler Collection). Süsteem töötab järgmiste Windowsi versioonidega: 95/98/NT/2000/XP ning 
on kaitstud  GNU   litsentsiga.  Autorid  on  Colin Laplace,  Mike Berg,  Hongli  Lai,  Mingw-
kompilaatori tegid Mumit Khan, Jan Jaap van der Heidjen, Colin Hendrix ja „GNU coders“ 
(allikas: http://www.bloodshed.net/devcpp.html  vaadatud 6.12.07). 

Allpool on pilt 8 − slaid töökeskkonnast, avatud on Dmitri Melnikovi alamstringide otsimise 
programm.

Nagu ka  Cygwin,  kompileerib  Dev-C  .exe-faili.  Napid  kogemused  näitavad,  et  Dev-C  on 
kapriissem keskkond kui „puhas“ gcc − nii nende ridade autoril kui ka Andres Kallel juhtus, 
et veatult kompileerunud programm „jooksis“  lahendamise ajal „kinni“, ent  gcc-ga seda ei 
juhtunud. Arvatavasti on põhjus teekide (pisi)erinevustes − teekide standarde pole.

Pilt 8. Dev-C++

Kasutamine  on  lihtne  ja  loogiline.  Uue  programmi  kirjutamiseks  liikuge  File→new→ 
source file, kirjutage tekst ja salvestage „File“-menüüst „save as“, seejärel valige Exe-
cute→Compile,  kui  leiti  vigu,  näete  neid  allservas  avanenud vigade aknas (seal  saate 
klõpsates liikuda kahtlasele tekstireale ja kohe näpukad ära parandada), kui vigu enam pol-
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nud, siis käivitage programm (silumiseks, esimeses lähenduses)  Execute→Run. Kena on 
harvapakutav lisavõimalus programmi teksti väljatrükkimiseks: võite lasta lisada ridade järje-
korranumbrid.

Ent,  nagu  juba  ülalpool  märgitud,  programmi  „jooksutamine“  võib  päädida  pseudoveaga: 
pealisehituseta  gcc-kompilaatorite väljundkood võib sama teksti „kompilaati“ täita normaal-
selt

2.4 djgpp

Järgmised kaks keskkonda on avalikult „Microsoft-orienteeritud“. Meie jaoks on oluline, et 
needki on vabavaralised (ja evivad ahvatlevaid lisavõimalusi − juurdepääsu protsessori funkt-
sioonidele).

Järgmise Wikipedia-tutvususe jätame tõlkimata (võimaldamaks linke): 

DJGPP (DJ's Gnu Programming Platform) is a 32-bit C/C++/ObjC/Ada/Fortran 
development suite for 386+ PCs that runs under DOS (or any OS that runs DOS 
.EXEs, such as Microsoft Windows or IBM OS/2). It was developed by DJ Delorie, 
who started the project in 1989. It is a port of the popular gcc compiler, as well as 
many other GNU utilities such as cp, ls, mv, awk, sed, and ld to DOS DPMI (DOS 
Protected Mode Interface). It uses a flat memory model, where code and data 
segments are coincident. Additional segments can be accessed indirectly.

Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/DJGPP

Mainigem vaid, et  DJ tuleneb DJ Delorie  initsiaali(de?)st ning GPP on akronüüm sõnadest 
GNU Programming Platform, seega: DJ’s Gnu Programming Platform. Kasulikke linke:

http://www.delorie.com/djgpp/   
http://www.delorie.com/djgpp/doc/ug/intro/what-is-djgpp.html
file:///X:/djgpp/DOC/RHIDE/RHIDE.HTM#What%20is%20RHIDE%3f

(Minu mäluketas X: on „Samba võrgukohas Solaris (math Samba)(Romulus)“.)

Meie  praktikumides  on  djgpp  kättessadav  Samba  kaudu  ning  C-kompilaatori  käivitamine 
„ehedas“ djgpp-keskkonnas on üpris tülikas. Sestap soovitame kasutada Robert Hoehne (Sak-
samaa, Dittmannsdorf) tehtud liidest  RHIDE (Robert Hoehne Integrated Development Envi-
ronment),  mille  saame käivitada  Samba  teegist  djgpp,  valides  GCC CommandLine  ja seal 
rhide. See bat-fail teeb kasutaja-kettale teegi nimega temp.eio ning aktiveerib Windowsi-eelse 
graafikaga akna, kus navigeerida saab vahel hiirega, vahel aga ainult klahvidega (nooled, En-
ter,  F-d).  Lihtprogrammide  (ainult  üks  .c-ressurss)  jooksutamine  on  lihtne:  C-tekst  viige 
tollesse  temp.eio-teeki, käivitage taas  rhide, valige (hiirega!)  File→open ja sealt oma .c-fail 
ning  valige  run(→run).  RHIDE  teeb  kõik:  transleerib  ja  komplekteerib.  Kui  midagi  oli 
süsteemi arvates pahasti, siis ekraani alaservas avatud uues aknas on vastavad teated. Kui aga 
kõik oli (süsteemi arvates) korras, siis uus run→run käivitab kompileeritud faili (DOS-aknas). 
Tagasi saab, sisestades sõna exit.
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DJGPP-platvorm on oluline mõistmaks  C kui süsteemiprogrammeerimise keele olemust. Ja 
nimelt:  see annab vahetu juurdepääsu  BIOS-  ja  DOS-funktsioonidele ja seega vahenditele, 
mida UNIX- ja Windows-orienteeritud keskkonnad ja rakenduskeeled kasutaja eest peidavad. 
Selles rakenduses on kasutatavad teegid  dos.h  ja  bios.h. Ja huviline saab leida muudki ka-
sulikku,  uurides  teeke „Solarise“  “djgpp\include“  alt,  näiteks,  kui  ta  huvitub protsessi  aja 
mõõtmisest.

Pilt 9. rhide.bat (avatud gvimiga).

DOS-näiteks kasutame kümnenditagust2 arvutiarhitektuuri kirjeldust:
struct WORDREGS{

unsigned int ax;
unsigned int bx;
unsigned int cx;
unsigned int dx;
unsigned int si;
unsigned int di;
unsigned int flags;
};

struct BYTEREGS{
unsigned char al,ah;   //WORDREGSi 4 esimest välja on „ülekattes“
unsigned char bl,bh;  //BYTEREGSiga
unsigned char cl,ch;
unsigned char dl,dh;
};

union REGS{
struct WORDREGS x;
struct BYTEREGS h;
};

union REGS regs;

2 Tänast seisu saab vaadata teegist  djgpp\INCLUDE\DOS.H − väljade pikkusatribuudid pole 
enam need. Tänapäeval prevaleeriva 32-bitise arhitektuuri ajal on struktuur WORDREGS 32-
bitiste int-komponentide kogum ja BYTEREGSi komponentide formaat on 16-bitine short int. 
(„Slaidid  “RHIDE“-ekraanidelt  äpardusid:  neid ei  õnnestunud  Windows-masinas  PrtScr-ga 
kopeerida.)
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Meenutagem: UNION on andmekirjeldus, kus hoolimata väljade kirjeldustest eraldatakse mõ-
lemale (kõigile) struktuuri(de)le üks ja sama mäluruum. Madalaima taseme funktsiooni kasu-
tamise näiteks toome C-programmi, mis trükib operatsioonisüsteemilt küsitud mälumahu:

//djgpp evib DOS-väratit: dos.h ja bios.h
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h> 
#include <bios.h> 

#define MEM 0x12  //funktsiooni identifikaator: anna mälu maht

int main(){
union REGS regs;    //defineeritud: djgpp::dos.h
unsigned int size;
int86(MEM,&regs,&regs);
size=regs.x.ax;
printf("Memory size is %d Kbytes\n",size);

        getchar();
        exit(0);
}

Funktsioonidega int86()  ja int21() saame kasutada pea kõiki madalaima (so, protsessori) tase-
me funktsioone (vastavalt  BIOSi ja DOSi omi). Nende kirjeldused (ja vahel ka parameetrid) 
on kättesaadavad näiteks linkidelt :
http://www.htl-steyr.ac.at/~morg/pcinfo/hardware/interrupts/inte1at0.htm  (15.12.07)
http://www.bioscentral.com/misc/interrupts.htm  (6.12.07)
http://www.beyondlogic.org/interrupts/interupt.htm   (6.12.07)

Huvilistele soovitame tutvuda djgpp include-failidega dos.h,  bios.h ja  keys.h (kõikvõimalike 
liht- ja funktsionaalsete klahvide kombinatsioonide (Ctrl, Alt) koodid).

2.5 Turbo-C (TC)

Süsteem on „allalaaditav“ saidilt http://www.pitt.edu/~stephenp/misc/downloadTC.html  .

Vabavara. See keskkond võiks sobida neile, kes tahaks tunnetada „nostalgilist hõngu“: hiir ei 
funktsioneeri,  kõik  tehakse  ära  kursorijuhtimise  klahvidega  (nooled  igas  suunas,  PgUp, 
PgDown, F-klahvid), aga funktsionaalsus on mugav. Projektifail on lihtne (1-programmi-re-
žiimis  polegi  teda  vaja),  ja  kui  ära  harjuda,  siis  silumine  on  lihtsam  kui  enamarenenud 
keskkondades.

Navigeerimine“ on võimalik rippmenüüde esitähtede (punased), kindlam aga F10 vahendusel. 
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TC  toetab ligipääsu protsessori funktsioonidele (so, päisefaile dos.h ja bios.h) − just niisamuti 
nagu djgpp. NB! TC ei saa aru  „moodsamast kommentaaristiilist“, so., kui kasutate „//“, siis 
saate hulganisti arusaamatuid veateateid. 

Järgnevad „slaidid“ juba tuttava programmi regi.c „protsessimisest“ TC keskkonnas. 

Pilt 10. TC:  faili lokaliseerimise algus.

Pilt 11. Faili nime sisestamine.

Seepeale tuleb F10 abil saada uuesti kontrolli alla juhtmenüü ja valida rippmenüü Compile:
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Pilt 12. Kompileerimine.

Pilt 13. F10 →Run→Run.

Ilmselt on tulemuseks saadud mälumaht väär − tuletab meelde PC AT maksimumi, aga − see 
pole antud juhul kuigi oluline (usutavasti kasutab TC „union regsi“ jaoks 16-bitist kirjeldust 
ja nii jäävad „kõrgemad järgud“ „mängust välja“). 

3. Kernighan-Ritchie standardfunktsioonid (ANSI-C).
(vt. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, Second Edition, 
AT&T Bell Laboratories, Murry Hill, New Jersey, sine data, lk. 241-258 − siin on nende le-
hekülgede skaneeritud koopiad.)
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Gnu-C standardfunktsioonide teek on sootuks mahukam; link  libc.html viitab 794-lehekülje-
lisele dokumendile (mille kasutamine on vägagi soovitav).

4. Praktikumiülesanded

hakkavad lisanduma koos semestri edenemisega, iga praktikumi materjalid tulevad pärast 2. 
rühma tundi.

a. 11. ja 18. september 2008. String: järjestamine, 
pööramine

Ülesanne: kirjutada C-programm, mis sisestab klaviatuurilt sümbolite vektori, järjestab loetud 
sümbolid samal väljal mittekahanevasse järjekorda ning toob resultaadi ekraanile. Vajalikud 
alamprogrammid on teekides stdio.h (gets, puts) ja string.h (strlen). Praktikumi juhendaja va-
riant (kommentaarid on operaatorsulgude /* ja */ vahel):

/* mull.c (bubble sort): sisesta baitvektor, järjesta mittekahanevalt ja näita resultaati */

#include<stdio.h>
#include<string.h>

char arv[100];  /* väli „arv“ on 100-baidine vektor */
char x; /* 1-baidine töömuutuja */
int i,j,n; /* tsükliindeksid ja stringi pikkus */
int main(){ /* peamoodul, nimi main on fikseeritud */
    printf("anna arv: "); /* tekst ekraanile */

gets(arv); /* klaviatuur --> mälu */
n=strlen(arv); /* n:=stringi pikkus ilma lõputunnuseta ’\0’ */ 
for(i=0; i<n-1; i++){ /* välimine tsükkel 0..n-1 */
  for(j=i+1; j<n; j++){ /* sisemine tsükkel i+1..n */

if(arv[i]>arv[j]){ /* suurem? */
x=arv[i]; /* kui jah, siis vaheta */
arv[i]=arv[j];
arv[j]=x;
}

}
}
printf("sorted: ");  /* tekst ekraanile */
puts(arv); /* järjestet vektor ekraanile */

}
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NB! Mõtlemise koht: mis juhtub, kui välimine tsükkel käib kuni  i<n  ?  C-string  pole  pikkusatribuudiga, vaid 
lõputunnusega ’\0’. Mis juhtub, kui see üle kirjutatakse? Kuidas käitub funktsioon puts(xxx)ilma lõputunnuseta?

Pilt 8. pico  mull.c

Teine ülesanne: sisestada klaviatuurilt string (sümbolvektor), teha sellest samas ruumis ana-
gramm („pöörata tagurpidi“) ja väljastada ekraanile. Juhendaja variant (programm tagur.c):

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(){
int i,m,n;
char a,b;
char jutt[100];
printf("jutt: "); /* kysin klaviatuurilt stringi */

if(gets(jutt)==NULL)abort(); /* gets annab signaali NULL, kui kohe vajutati „Enter“ */
n=strlen(jutt);
m=n>>1; /* m:=n/2: nihutamine 1 kahendkoht paremale: 102=210 */
for(i=0;i<m;i++){

a=jutt[i];
b=jutt[n-i-1];
jutt[i]=b;
jutt[n-i-1]=a;
}

puts(jutt);
}
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Pilt 9. man  gcc

Kui anda tollele programmile (tagur.exe) ette string suur rehe ahi, siis ta väljastab stringi iha 
eher ruus.
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Pilt 10. gcc  ja lahendamine.

b. 25. sept. ja 2. oktoober. Automodifitseerimine.

Ülesanne: kirjutada programm, mis loeb kettalt iseenda teksti, lisab selle lõppu kom-
mentaari, küsib modifitseeritud tekstile uue nime, kirjutab uue programmiteksti kettale, 
võimaldab seda teksti modifitseerida picoga, kompileerib „uue programmi“ ning käivi-
tab. Ilmselt jääb ta omapäi jatkates lõputusse tsüklisse; lihtsaim variant lõpetamiseks on 
anda Ctrl+C. Eelistatum variant oleks enne „järjekordsele ringile“ minekut küsida, kas 
seda on vaja.

Et programm „saaks teada“ oma nime, tuleb main-moodul kirjeldada nii3:

     int main (int argc, char *argv[])
Kui meie programmi tekst on nimega minu.c  ja käivitati käsurealt käsuga minu, siis 

argv[0]=“minu“
ja argc=1.

Vajalikud teegid on stdio.h, string.h ja stdlib.h, kasutada tuleb tüüpi FILE ja funktsioone 

memset
3 Käsurea argumentideks on käivitatava programmi nimi (ja − kui neid on − parameetrid (osiste eraldajateks on 
tühikud; argumentide listi pikkuseks argc paneb C-virtuaalmasin „parameetrite arv+1“ ja argv[0]=viit 
programmi nimele  ning argv[1]..argv[argc-1] on viidad parameetritele.
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memset(aadr,sümbol,kordus) :  kirjutab kordus×sümbolit alates aadr(essist), 
näiteks memset(tekst,’\0’,sizeof(tekst));

printf
näiteks printf("arv=%d\n",x); toob ekraanile (näiteks, kui x=179) „arv=179“

sprintf
„printf“ stringi: sprintf(str-aadress, „…“,muutujad), 
näit. sprintf(kRida,“%s\n“,ex-nimi); 

fprintf või fwrite
FILE *fh=NULL;
„printf“ kettale: fprintf(fh,“…“,muutujad);
kettafaili kirjutamine: fwrite(kuskohast,kirje_pikkus,kirjete_arv,fail),

näiteks: pikkus=strlen(tekst);  fwrite(tekst,pikkus,1,fh);
fopen

faili avamine: fail=fopen(faili_nimi,režiim); väärtustab mh. „faili pideme“ (handle).
näiteks: fh=fopen(„minufail“,“r“);

fread
failist lugemine: fread(&kuhu,kirje_pikkus,kirjete_arv,fail),
näiteks fread(&tekst,4000,1,fh);

fclose
faili sulgemine, näiteks fclose(fh);

fflush
kirjutamispuhvri sundtühjendamine, näit. fflush(fh); 
soovitus: tehke seda enne fclose’i, kui samas programmis seda faili hiljem kasutate.

gets
loe klaviatuurilt string mällu (näite väljale „nimi“): gets(nimi);

strcpy
kopeerib stringi a2-lt a1-le (koos lõputunnusega): strcpy(a1,a2);

strcat
teeb stringide konkatenatsiooni: string a1-lt:= string a1-lt+string a2-lt.
Näiteks: strcat(tekst,“.c“);

system
süsteemiprogrammeerimise  keelele  iseloomulik  vahend.  Argumendiks  on  käsurida, 
mis antakse op-süsteemile täitmiseks. Näiteks:

system(„gcc –o uus uus.c“);  või:

char CommandLine[80];
sprintf(CommandLine,“gcc –o %s %s.c“,nimi,nimi);

system(CommandLine);

Funktsioonide kirjeldusi vt. man abil, näiteks man system. 

Programmi praktikumi/juhendaja/versiooni tekst:

/* r1w.c: loeb, modifitseerib ja transleerib iseennast */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
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FILE *L=NULL;
FILE *R=NULL;
char *tekst;
int pikkus;
char komm[]="/* see kommentaar läheb sappa */\n\n";
char uusnimi[16];
char uusnimic[16];
char kRida[32];
char yorn;

struct stat stbuf;

int main(int argc,char *argv[]){
    
    printf("%s startis, hakkan lugema\n",argv[0]);

sprintf(kRida,"%s.c",argv[0]);
L=fopen(kRida,"r");
if(L==NULL){

printf("open failed\n");
abort();
}

stat(kRida,&stbuf);
//print stbuf
    printf("%8ld %s\n",stbuf.st_size,kRida);

printf("dev=%d\n",stbuf.st_dev);
printf("ino=%d\n",stbuf.st_ino);
printf("mode=%o\n",stbuf.st_mode);
printf("nlink=%d\n",stbuf.st_nlink);
printf("uid=%d\n",stbuf.st_uid);
printf("gid=%d\n",stbuf.st_gid);
printf("rdev=%d\n",stbuf.st_rdev);
printf("size=%d\n",stbuf.st_size);

// printf("atime=%s\n",stbuf.st_atime);
// printf("mtime=%s\n",stbuf.st_mtime);
// printf("ctime=%s\n",stbuf.st_ctime);
    getchar();

pikkus=stbuf.st_size;
tekst=malloc(pikkus+256);
memset(tekst,'\0',pikkus+256);

           fread(tekst,pikkus,1,L);
fclose(L);
strcat(tekst,komm);
pikkus=strlen(tekst);
printf("anna uus nimi: ");
gets(uusnimi);
strcpy(uusnimic,uusnimi);
strcat(uusnimic,".c");
R=fopen(uusnimic,"w");
if(R==NULL){ 
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printf("cannot create R\n");
abort();
}

fwrite(tekst,pikkus,1,R);  
//fprintf(R,"%s",tekst);
fflush(R);
fclose(R);
printf("vaatame uut teksti pico-ga\n");
sprintf(kRida,"pico %s",uusnimic);
printf("käsurida: %s\n",kRida);
getchar();
system(kRida);
sprintf(kRida,"gcc -o %s %s\n",uusnimi,uusnimic);
printf("kompileerin %s\n",uusnimi);
printf("käsurida: %s",kRida);
getchar();
system(kRida); 

kysi: printf("kas lasen duubli käima? y/n ");
yorn=getchar();
if(yorn=='n') abort();
if(yorn!='y') goto kysi;
system(uusnimi); 

}

c. 9. ja 16. oktoober. Kahendpuu, viidastruktuurid.
Kolmanda praktikumi  teema on kahendpuu ning viidastruktuuride „töötlemine“. Puu tipu 
formaat võiks olla järgmine:

struct tipp{
char label;   //or: char key[32]
struct tipp *v;  //viit vasemale alluvale või NULL
struct tipp *p;  //viit paremale alluvale või NULL
};

 Ülesanded:
• „Programmeerida sisse“ kahendpuu.

Kirjutada (järjekorras) funktsioonid:
• Puu trükk eesjärjekorras (preorder): trüki märgend (või võti).
• Puu trükk eesjärjekorras (preorder): trüki: tipu aadress, nimi, viidad alluvatele.
• Puu kirjutamine kettale (küsitud nimega).
• Puu lugemine kettalt (küsitud nimega) ja trükk.
• Puu läbimine (ja trükk) ees-, kesk- ja lõppjärjekorras.

Esimese ülesande lahendusprotokoll võiks olla selline:
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Pilt 11. Puuülesande (puu.c) väljatrükid.

Programmi puu.c tekst:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

FILE *mf=NULL;

struct tipp{
char l;
struct tipp *v;
struct tipp *p;
};

struct tipp c={'c',NULL,NULL};
struct tipp e={'e',NULL,NULL};
struct tipp f={'f',NULL,NULL};
struct tipp b={'b',&c,NULL};
struct tipp d={'d',&e,&f};
struct tipp a={'a',&b,&d};

void tr(struct tipp *t){
printf("%c ",t->l);
if(t->v != NULL) tr(t->v);
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if(t->p != NULL) tr(t->p);
}

void ttr(struct tipp *t){
printf("%p:: (%c v: %p p: %p)\n",t,t->l,t->v,t->p);
if(t->v != NULL) ttr(t->v);
if(t->p != NULL) ttr(t->p);
}

void wp(struct tipp *t){
fwrite(t,sizeof(struct tipp),1,mf);
if(t->v != NULL) wp(t->v);
if(t->p != NULL) wp(t->p);
}

struct tipp  *rp(){
struct tipp *t;
t=malloc(sizeof(struct tipp));
fread(t,sizeof(struct tipp),1,mf);
if(t->v != NULL)t->v=rp();
if(t->p != NULL)t->p=rp();
return(t);
}

void preorder(struct tipp *t){
printf("%c ",t->l);
if(t->v != NULL) preorder(t->v);
if(t->p != NULL) preorder(t->p);
}

void inorder(struct tipp *t){
if(t->v != NULL) inorder(t->v);
printf("%c ",t->l);
if(t->p != NULL) inorder(t->p);
}

void postorder(struct tipp *t){
if(t->v != NULL) postorder(t->v);
if(t->p != NULL) postorder(t->p);
printf("%c ",t->l);
}

int main(){
struct tipp *puu;
printf("sissekirjutatud puu:\n");
tr(&a);
getchar();
ttr(&a);
getchar();
mf=fopen("tree","w");
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wp(&a);
fflush(mf);
fclose(mf);
mf=fopen("tree","r");
puu=rp();
printf("\n puu kettalt:\n"); 
tr(puu);
puts("\n");
ttr(puu);
printf("\n preorder: "); preorder(puu);
printf("\n inorder: "); inorder(puu);
printf("\n postorder: "); postorder(puu);
fclose(mf);
printf("\n");

}

d. 23. ja 30. oktoober. „Nipp“, otsimispuu.

Vahepala: tõlgitud artiklis „Programmeerimiskeelte arengu tragöödia (2)“, Arvutustehnika ja 
andmetöötlus, 2’94, lk. 124 on lõik „Lugeja meeleheaks sooviksin ma arutluse lõpetada tõeli-
selt  huvitava ülesandega, mis C-keeles programmeeritult  veel eriti  huvipakkuvaks osutub. 
Ülesandeks on kirjutada võimalikult lühike reprodutseeruv (st iseennast väljastav) programm. 

Järgnevas on toodud reprodutseeruv üherealine  C-programm, mis osutub lugejale  parajaks 
pähkliks:

main(){char*c=“main(){char*c=%c%s%c;printf(c,34,c,34,10);}%c“;
print(c,34,c,34);}    //tsitaadi lõpp: “

Et gcc seda programmi aktsepteeriks, tuleb main-moodul teha int-funktsiooniks ja asja huvi-
des parandada veel paar viga; meie jaoks tarvitamiskõlblik tekst on järgmine:

int main(){char*c=“int main(){char*c=%c%s%c;printf(c,34,c,34,10);}%c“;
printf(c,34,c,34,10);}

Ülesanne: kompileerige ja lahendage see programm ja püüdke ühiselt selgust saada, mis toi-
mub.5

Programmeerimisülesanne:

Teha programm, mis küsib ükshaaval võtmeid (tekst) ja „ehitab“ otsimispuu (järjestamispuu), 
sisestamise lõpetab „tühi Enter“.

• Trükkida võtmed kasvavas ja kahanevas järjekorras.

4 Tõlkinud Anu Oja artiklist Jürg Gutknecht, The Tragedy of Programming Language Development, Structured  
Programming,  nr.  14,  1993,  lk.  49-55  ja  siintoodud  programmi  eest  avaldatakse  originaalis  tänu  Clemens 
Szyperskile. Märkigem, et autori arvates seisnes tragöödia C-keele „distsiplineerimatuses“ ja helgem tulevik ob-
jektorienteeritud distsipliinis (konkreetselt, keeles C++).
5 Niklaus Wirthi kommentaar C-keelele (mitte toodud näite jaoks!): “Tegelikult esitab C assembleri koodi, mis 
on peidetud  ilmetu süntaksi varju ja on täis tipitud igasugu salamärke.“
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Vajalikud funktsioonid on juba tuttavates teekides stdio.h, stdlib.h ja string.h. „Uued“ funkt-
sioonid on

• strcmp(cs,ct):  tagastab  int-väärtuse  <0,  kui  cs<ct,  0,  kui  cs==ct  ja  >0,  kui  cs>ct. 
Operandid on mõistagi stringid.

• *malloc(size_t size) reserveerib küsitud pikkusega vaba mälu ja tagastab selle aadressi 
(NULL, kui pole anda). Näiteks: kui on kirjeldatud muutuja  struct tipp *t, siis uuele 
sedatüüpi tipule saame mälu direktiiviga t=malloc(sizeof(struct tipp));

„Otsimispuu“-ülesande lahendamispilt on allpool. Praktikumis püüame selle ära programmee-
rida.

Näiteks nii: programmi väljakutse: <prog-nimi> <failinimi>   (näiteks sortpuu zoo);

Kui tolle nimega („zoo“) faili pole, tuleb ta luua, muidu aga sisse lugeda. Fail on viitadega 
seotud tippude hulk (puu).

Dialoogi käigus ehitatakse (või täiendatakse) puud. Kui mõni võti juba on puus, siis trükitakse 
olemasolev tipp (võti ja viidad) välja ning uut tippu ei tehta.

Pärast puu trükkimist tuleb ta kirjutada (üldjuhul modifitseeritult) kettale tagasi, sama nimega.
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Pilt 12. Otsimispuu.

Praktikumijuhendaja versioon sai selline:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

FILE *mf=NULL;
struct top{

char key[32];
struct top *v;
struct top *p;
};

char key[32];

struct top *new(char *k){
struct top *t;
t=malloc(sizeof(struct top));
memset(t,'\0',sizeof(struct top));
strcpy(t->key,k);
return t;
}

void wp(struct top *t){
fwrite(t,sizeof(struct top),1,mf);
if(t->v != NULL) wp(t->v);
if(t->p != NULL) wp(t->p);
}

    
struct top  *rp(){

struct top *t;
t=malloc(sizeof(struct top));
fread(t,sizeof(struct top),1,mf);
if(t->v != NULL)t->v=rp();
if(t->p != NULL)t->p=rp();
return(t);
}

void inovp(struct top *t){
if(t->v != NULL) inovp(t->v);
printf("%s\n",t->key);
if(t->p != NULL) inovp(t->p);
}

void inopv(struct top *t){
if(t->p != NULL) inopv(t->p);
printf("%s\n",t->key);
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if(t->v != NULL) inopv(t->v);
}

int main(int argc,char *argv[]){
struct top *tipp;
struct top *juur=NULL;
struct top *jooksev;
int r;
if(argc!=2){

        printf("command line must be spuu <puunimi>\n");
        abort();        
        }                

mf=fopen(argv[1],"rb");
if(mf==NULL) goto ring;
juur=rp();
inovp(juur);

ring: printf("\nkey=");
gets(key);
if(strlen(key)==0) goto ots;
tipp=new(key);
jooksev=juur;
if(juur!=NULL) goto otsi;
juur=tipp;
goto ring;

otsi: r=strcmp(key,jooksev->key);
if(r==0){

printf("%s: v:%p p:%p\n",key,jooksev->v,jooksev->p);
goto ring;
}

if(r<0){
if(jooksev->v != NULL){

jooksev=jooksev->v;
goto otsi;
}

jooksev->v=tipp;
goto ring;
}

if(r>0){
if(jooksev->p != NULL){

jooksev=jooksev->p;
goto otsi;
}

jooksev->p=tipp;
goto ring;
}

ots: remove(argv[1]);
mf=fopen(argv[1],"wb");
wp(juur);
fflush(mf);
fclose(mf);
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p: printf("\nkasvav jrk:\n");
inovp(juur);
printf("\nkahanev jrk:\n");
inopv(juur);

}

e. 7. ja 14. november. Viidad; araabia → rooma; timer.
Kinnitamaks arusaamist viitadest, tutvume järgmise programmiga (viidad.c):

// T. Kelder, Programmeerimiskeel C, Tartu 1989, lk 65 ja 67

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
int i,j,*ip;
int a[10],*iap;
ip=&i;  // ip viitab muutujale i
printf("ip=%p\n",ip);
i=22; j=*ip;  // j value=22
printf("i=%d j=%d\n",i,j);
*ip=17;  // i value=17
printf("i=%d ip=%p\n",i,ip);
iap=a;  // iap viitab a esimesele elemendile
printf("iap=a::%p\n",iap);
iap=&a[0];  // sama, mis iap=a
printf("iap=&a[0]::%p\n",iap);
iap=&a[1];  // iap=a teise elemendi aadress
printf("&a[1]::%p\n",iap);
a[1]=77;
i=*(a+1);  //a[1] on sama mis *(a+1)
printf("*(a+1)=%d\n",i);
i=*(&a[0]+1);  // seegi on sama, mis a[1] ja *(a+1)
printf("*(&a[0]+1)=%d\n",i);

}  
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Pilt 13. Tõnis Keldri viidad.

Ülaltoodud joonisel on selle programmi lahendamisprotokoll.

Teine  ülesanne:  kirjutada  võimalikult  lühike  programm  teisendamaks  kuni  neljakohalisi 
kümnendtäisarve „rooma kujule“. Võimalik lahendamisprotokoll võiks olla järgmine:
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Pilt 14. Araabia → rooma.

Juhendajal  läks  oma  versiooni  kirjutamiseks  vaja  funktsioonide  teeke  stdio.h,  stdlib.h, 
string.h ja ctype.h ning juba tuttavaid funktsioone printf, scanf, isdigit, strlen ja memset ning 
ühte meie jaoks uut funktsiooni  atoi, mis teisendab väljal  d oleva tekstilise kümnendnumbri 
int-tüüpi arvuks:

m=atoi(&d);
Tuttavatest juhtkonstruktsioonidest kasutati if-lauset ja for-tsüklit ning ühte uut − lülitit:

switch(d){
case ’1’: operaatorid break;
case ’2’: operaatorid break;

. . .
default: operaatorid break;
}

Siin: muutuja  d väärtusvaru on sümbolid  1,  2 jne; kui too väärtusvaru olnuks int-väärtused, 
tulnuks kirjutada näiteks case 2: … break.

Mainitud „juhendajavariandi“ teksti pikkus on 56 rida (neist 6 tühja ja 6 ainsa sümboliga ’}’; 
maht on 1206 sümbolit. Seejuures: kui sisestatakse pikem kui 4-kohaline kümnendarv, siis 
esmalt teisendatakse tema 4 esimest (vasakult) numbrit ja seejärel ülejäänud numbrid. Näi-
teks, kui sisestada 20008, siis väljastatakse esmalt „MM“ ja siis „VIII“.
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//rom.c teisendab kuni 4-kohase kümnendarvu "rooma kujule". 7. nov. 2007
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h> 

char a[5];  /* araabia */
int n,m,olek,i;
char d;

void suur(void){
m=atoi(&d);
for(i=0; i<m; i++) printf("M");
}

void rooma(char i,char v,char x){
switch(d){

case '1': printf("%c",i); break;
case '2': printf("%c%c",i,i); break;
case '3': printf("%c%c%c",i,i,i); break;
case '4': printf("%c%c",i,v); break;
case '5': printf("%c",v); break;
case '6': printf("%c%c",v,i); break;
case '7': printf("%c%c%c",v,i,i); break;
case '8': printf("%c%c%c%c",v,i,i,i); break;
case '9': printf("%c%c",i,x); break;
}

}

int main(){
printf("seansi l6petab Ctrl+c\n");

R: printf("\n kuni neljakohaline kymnendarv: ");
memset(a,'\0',5);
scanf("%4s",&a);
n=strlen(a);
printf(" = ");
i=0;
for(olek=n; olek>0; olek--){

if((d=a[i])=='0') goto next;
        if(isdigit(d)==0) goto viga; 

switch(olek){
case 1: rooma('I','V','X'); break;
case 2: rooma('X','L','C'); break;
case 3: rooma('C','D','M'); break;
case 4: suur(); break;
}

next: i++;
}
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goto R;
viga: printf("\n%c pole number\n",d);
goto R;

}

Teemaväliselt:

Tööaja mõõtmise näide:

//timm.c:  timer, gcc standardfunktsioonide manuaalist

#include <time.h>
     int i,j,k,a=11;      
     clock_t start, end;
     double cpu_time_used;
     
int main(){
     start = clock();
     for(i=0;1<1000;i++){

for(j=0;j<1000;j++){
     end = clock();
     cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
     printf("%5.2f\n",cpu_time_used);
     for(k=0;k<1000;k++) a=a*a/a;
     }
   }
}

Ajamõõtmine seondub tavaliselt kiirushinnanguga, see aga tsüklitega tsüklites, massiivi di-
mensioonide arvu jmt-ga, nood aga  „Yngve hüpoteesiga“ , vt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Yngve
Mõte on, et inimene ei ole võimeline hoomama oluliselt rohkemat kui 7 hierarhiatasandit, mis 
ka objektsüsteem poleks.

f. 21. ja 28. november. Luuresort, jada unikaalsus.
Ülesanne: kirjutada programm, mis järjestaks täisarvusid kiirushinnanguga 2n+m, kus m≥n  ja 
n on järjestatavate arv. Seekord ma ei oota, et üliõpilased ise algoritmi välja mõtleksid, vaid 
realiseeriksid järgmise6:

6 Kardetavasti pole otsisõna „luure“ tulemuslik, nimetasime seda võtet 70-ndate alguses AG „VILLIS“e tegijate 
seltskonnas nii kokkuleppeliselt ning kasutasime unikaalsete võtmetega massiivide kiirsorteerimiseks (teades, et 
võtmete väärtsvarud on suhteliselt tihedad), sagedusvektor polnud sj. „baitvektor“, vaid vajalikku arvu pesasid 
hõlmav „bitivektor“, kusjuures meid huvitas mingi võtmeväärtuse indeks ning esinevate (erinevate) võtmeväär-
tuste arv. Lahendust soodustas Minsk-32 masinkood. „Meie“ olid peale nende ridade kirjutaja Anne Villems ja 
Mati Tombak.
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Järjestatav vektor on int a[n];
1. läbivaatus:  leida  x=min(a[])  ja  y=max(a[]);  m:=y−x+1;  võtta  dünaamilisest  mälust 

baitvektor v[m] (funktsiooniga malloc) ja see nullida (funktsiooniga memset);
2. läbivaatus: tsükkel üle a, j=a[i] – x; v[j]++:
3. Vektor  v on „sagedustabel“: kui v[j]>0, siis näitab ta, mitu  a elementi on väärtusega 

j+x. Edasi on kaks varianti: kas anda vektor  v  väljakutsujale (rikkumata algandmete 
vektorit ja võimaldamaks tolle andmete järjestatult kasutamist)  − sel juhul on kiirus-
hinnang 2n − või kirjutada algandmete vektor a üle järjestatud andmetega (nii saamegi 
kiirushinnanguks 2n+m, viimasel juhul tuleks vektor v pärast kasutamist kustutada.

Mõtlemiseks: mis tingimustel on see järjestusmeetod (kas üldse või tulemuslikult) rakenda-
tav?

Teine ülesanne: A&A kursuses on üks populaarne ülesanne jada liikmete väärtuste unikaalsu-
se kontroll. „Jõumeetodi“ (võrreldakse paarikaupa kõiki jada elemente) kiirushinnanguks on 
n2, sorteerimist kasutavate meetodite kiirushinnang on määratud valitud sorteerimismeetodi 
kiirushinnanguga (parim „õpikunäide“ annab hinnanguks n×log n). Kirjutage programm, mis 
tuvastab  int-tüüpi arvude vektori elementide unikaalsuse kiirushinnanguga  t≤2n  (n on jada 
pikkus).

Õpikunäide  (mille  ülesandeks  on  demonstreerida  algoritmide  ajalist  keerukust)  eeldab,  et 
kasutaja kasutab juba realiseeritud järjestusalgoritmi (kui ta ei vali jõumeetodit),  ent A&A 
„kodutöödes“ programmeerivad tudengid ise ka järjestusmeetodi ning siis vaatavad järjestatud 
jada läbi, leidmaks esimest korduvat väärtust. 

Kolmas ülesanne:  kirjutage  järjestusprogramm  (ilma  luureta),  mis  oma  töö  katkestab  (ja 
ütleb, miks), kui leiab korduva väärtuse. Selle ülesande jätame huvilistele iseseisvalt lahen-
damiseks; et lihtsam oleks, soovitame mullimeetodit.

Juhendaja versioonid kahe esimese ülesande jaoks − esiteks „luuresort.c“:

//luuresort.c  18.11.07  kiirushinnang::2n+m.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int v[13]={53,66,32,71,66,32,32,63,76,71,32,51,43};  //sissekirjutatud algandmed

void luuresort(int n,int *a){
    int mn,mx,i,j,m,b;  //min, max, indeksid, sagedusvektori pikkus, sagedus
    char *v;                 //sageduste vektor
    mn=mx=a[0];        //luure: otsin min ja max
    for(i=1;i<n;i++){
        if(a[i]>mx){
          mx=a[i];
          goto nexti;
          }
        if(a[i]<mn) mn=a[i];
        nexti:;
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        }
    m=mx-mn+1;   //m on sageduste vektori  v[] pikkus
    v=malloc(m);   //võtan v[] jaoks mälu 
    memset(v,'\0',m);   //“nullin“ v[]: kui v[i]==0, siis vastava väärtuse sagedus on 0
    for(i=0;i<n;i++){     //sageduste vektori täitmine
       j=a[i]-mn;
       v[j]++;      //v[j]=v[j]+1
       }
     j=0;        //siit algab a[] üle kirjutamine järjestatud väärtustega
     for(i=0;i<m;i++){
        b=v[i];    //vt. järgmine rida
        for(;b>0;b--){    //võiks ka for(b=v[i];b>…) – aga tahtsin näidata tsükli päise erimit
           a[j]=i+mn;
           j++;
           }     
        }
     free(v);    //v[] ruumi tagastamine süsteemile        
}
     
int main(){
    int i;
    printf("algandmed:\n");
    for(i=0;i<13;i++) printf("%d ",v[i]);
    luuresort(13,v);
    printf("\nsorditud;\n");
    for(i=0;i<13;i++) printf("%d ",v[i]);
    getchar();   //kui ei lahenda UNIX-keskkonnas, siis väldime nii DOS-akna „kadumist“
}

Juhendaja-variant teise ülesande (jada unikaalsuse kontroll) jaoks:

//uniq.c  18.11.07  kiirushinnang::2n.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int v[13]={53,66,32,71,66,32,32,63,76,71,32,51,43};  //kordustega jada
int u[13]={53,66,32,71,56,31,30,63,76,72,22,51,43};  //unikaalne jada

void uniq(int n,int *a){      //jada pikkus ja algusaadress
    int mn,mx,i,j,m,b;
    char *v;                         //sageduste vektor
    mn=mx=a[0];
    for(i=1;i<n;i++){          //luure: leian min ja max
        if(a[i]>mx){
          mx=a[i];
          goto nexti;
          }
        if(a[i]<mn) mn=a[i];
        nexti:;
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        }
    m=mx-mn+1;                 //arvutan sageduste vektori pikkuse
    v=malloc(m);
    memset(v,'\0',m);           //algsagedused=0
    for(i=0;i<n;i++){           //täidan sageduste vektorit ja kontrollin, kas antud väärtus on 1.
       j=a[i]-mn;
       if(v[j]==0) v[j]=1;
       else{
            printf("\nvalue %d repeats\n",j+mn);
            goto fr;
            }
       }
      printf("\nthe sequence is unique\n");  //teine n sammu tehtud ja korduvaid väärtusi ei ole  
     fr: free(v);                    //vabastan mälu sageduste vektori v[] alt        
}
     
int main(){
    int i;
    printf("algandmed:\n");
    for(i=0;i<13;i++) printf("%d ",v[i]);
    uniq(13,v);
    printf("\nalgandmed:\n");
    for(i=0;i<13;i++) printf("%d ",u[i]);    
    uniq(13,u);
    getchar();
}

Märkus „Algoritmide ja andmestruktuuride“ kursuse kaitseks: tolle eesmärk ei ole kõige vii-
maste või paremate algoritmide õpetamine (kes jõuakski kogu valdkonnal silma peal hoida!), 
vaid algoritmide ajalise keerukuse mõiste ja hindamise selgitamine. Mõtelgem kasvõi põhju-
sele, miks me tutvume mullimeetodi algoritmiga; ainult selleks, et demonstreerida ehedat ruut-
hinnangut. Aga − meie kursus on C-programmeerimine ja me ei pruugi ennast piirata „AjaA“ 
pedagoogiliste nüanssidega.

g. 5. ja 12. detsember. K&R õpikunäited.

Neis praktikumides uurime C autorite Brian W. Kernighani ja Dennis M. Ritchie „õpikunäi-
teid“ (nende raamatust The C Programming Language, Second Edition, AT&T Laboratories, 
Murray Hill,  New Jersey), neid vajadusel mõneti muutes (lisades näiteks  include-makrosid 
või sissekirjutatud algandmeid, tihti ka main-moodulit koos kontrolltrükkidega).

Temperatuuriteisendused.

//F_C.c: Fahrenheit --> Celsius (K&R 9)
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#include <stdio.h>

int main(){
    int fahr,celsius;
    int lower,upper,step;
    lower=0;
    upper=300;
    step=20;
    fahr=lower;
    while(fahr<=upper){
       celsius=5*(fahr-32)/9;
       printf("%3d %6d\n",fahr,celsius);  //lk. 11
       fahr+=step;
       }
       getchar();
}

//pfct.c  print Fahrenheit--Celsius table  13

#include <stdio.h>

int main(){
    int fahr;
    
    for(fahr=0; fahr<=300; fahr+=20)
         printf("%3d %6.1f\n",fahr,(5.0/9.0)*(fahr-32));
    getchar();     
}
     
       
Kahendotsimine (vt. lk. 58)            
            
//bins.c: binsearch: find x in sorted v[] (v[i]<=v[i+1], returns index or -1

#include <stdio.h>

int v[20]={0,11,22,49,51,52,55,62,68,68,76,77,77,78,82,86,88,89,92,99};

int binsearch(int x,int v[],int n){
    int low,high,mid;
    low=0;
    high=n-1;
    while(low<=high){
       mid=(low+high)>>1;
       if(x<v[mid]) high=mid-1;
       else if(x>v[mid]) low=mid+1;
       else return mid;
       }
    return -1;
}

50

http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Yngve


int main(){
    int y;
    y=binsearch(88,v,20);   
    printf("%d\n",y);
    y=binsearch(49,v,20);   
    printf("%d\n",y);
    y=binsearch(1,v,20);   
    printf("%d\n",y);
    getchar();
}

Teisendus: tekst → integer.

//ci.c: atoi: converts s to integer, lk. 61

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int atoi(char s[]){
    int i,n,sign;
    
    for(i=0; isspace(s[i]); i++);
    sign=(s[i]=='-')? -1:1;
    if(s[i]=='+'||s[i]=='-') i++;
    for(n=0; isdigit(s[i]); i++)n=10*n+(s[i]-'0');     
    return sign*n;
}

int main(){
    char x[20];
    int y;
    printf("\nanna arv  ");
    scanf("%20s",&x);
    y=atoi(x);
    printf("%d\n",y);
    getchar(); getchar();
}

Teisendus: integer → tekst.

//itoa.c: converts n to characters in s,  lk. 64 ja 65

#include <stdio.h>
#include <string.h>

char s[20];
int i, sign;

void reverse(char s[]){
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     int c,i,j;
     
     printf("reverse order: ");
     puts(s); printf("\n");
                                          //komaavaldis
     for(i=0, j=strlen(s)-1; i<j; i++,j--) c=s[i],s[i]=s[j],s[j]=c;     
     printf("normal: "); 
     puts(s); printf("\n");
}

void itoa(int n, char s[]){
     int i,sign;
     
     if((sign=n)<0) n=n-1;  //record sign, make n positive
     i=0;
     do{
         s[i++]=n%10+'0'; //generate digits in reverse order
         } while((n/=10)>0);  //delete it
         if(sign<0) s[i++]='-';
         s[i]='\0';
         reverse(s);
}

int main(){
    int x;
    char y[20];
    printf("anna arv  ");
    scanf("%d",&x);
    itoa(x,y);
    getchar(); getchar();
}

Järjestamine Shelli meetodil.

//shell.c: shellsort: sort v[0]..v[n-1] into increasing order  lk. 62

#include <stdio.h>

void shellsort(int v[],int n){
     int gap,i,j,temp;
     
     for(gap=n/2; gap>0; gap/=2)
        for(i=gap; i<n; i++)
           for(j=i-gap; j>=0&&v[j]>v[j+gap]; j-=gap){
               temp=v[j];
               v[j]=v[j+gap];
               v[j+gap]=temp;
               }
}
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int main(){
    int a[10]={37,81,2,0,99,11,4,37,67,61};
    int i;
    printf("andmed: ");         
    for(i=0; i<10; i++) printf(" %d ",a[i]);
    shellsort(a,10);
    printf("\ntehtud: ");         
    for(i=0; i<10; i++) printf(" %d ",a[i]);     
    getchar();
}

Sümbolite loendamine.

//count.c counts digits,white space,others lk.59
//does'nt work with Dev-C but works with gcc  (A.I. märkus)

#include <stdio.h>
#define ESC 27

int main(){
    char c;
    int i,nwhite,nother,ndigit[10];
    nwhite=nother=0;
    for(i=0;i<10;i++) ndigit[i]=0;
    while((c=getchar())!=ESC){
        switch(c){
           case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
           case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
                ndigit[c-'0']++;
                break;
           case ' ': case '\n': case '\t': 
                nwhite++; break;
           default: nother++; 
           }
        }                    
        printf("digits=");
        for(i=0;i<10;i++) printf(" %d",ndigit[i]);
        printf(", white space = %d, other = %d\n",nwhite,nother);
        getchar();
        return 0;
}

        
Järgmine  näide pärineb  Tõnis Kelderi  ja  Ülo Kaasiku  raamatust (Programmeerimiskeel C, 
Programme kõigile, Tartu Ülikool, Arvutuskeskus, Tartu 1989):

//cont.c: "continue" (Kelder, lk. 145) -- aktsepteerib mittetyhje sisendridu
//v.a. #-ga algavaid
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#include <stdio.h>

void process(char c[]){ 
     printf("\n%s\n",c);
     getchar();
     }
int main(){
    char b[80];
    
    for(;;){
      gets(b);
      if(!b[0]) continue;   //tyhirida
      if(b[0]=='#') continue;
      process(b);                    
      }
}

Järgmine  Kernighan−Ritchie näide käib for-tsükli kohta (tekst --> int):

//atoi1: atoi-with-loop, lk. 61
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int atoi(char s[]){
    int i,n,sign;
    for(i=0;isspace(s[i]);i++);  /*skip white space */
    sign=(s[i]=='-')?-1:1;
    if(s[i]=='+'||s[i]=='-') i++;  /*skip sign  */
    for(n=0;isdigit(s[i]); i++) n=10*n+(s[i]-'0');
    return sign*n;
}        

int main(){
    char arv[20];
    int x;
    printf("anna 'integer': ");
    gets(arv);
    x=atoi(arv);
    printf(" =%d\n",x);
    getchar();
}

//trim.c:: break and continue, lk. 65 removes trailing blanks, tabs, newline  23.12.07
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int trim(char s[]){
    int n;
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    for(n=strlen(s)-1; n>=0; n--)
       if(s[n]!=' '&&s[n]!='\t'&&s[n]!='\n') break;
    s[n+1]='\0';
    return n;
}   

int main(){
    char t[80];
    int n,m;
    printf("anna tekst: ");    gets(t);
    n=strlen(t);
    printf("\n%s, len=%d\n",t,n);
    m=trim(t);
    printf("m=%d\n",m);
    getchar();
    exit(0);
}

KjaR kiirsordi-algoritm:

//quick sort  23.12.07   K&R, lk. 87
#include <stdio.h>

void swap(int v[],int i, int j){
     int temp;
     temp=v[i];
     v[i]=v[j];
     v[j]=temp;
}
     
void qsort(int v[],int left,int right){
     int i,last;
     if(left>=right) return; //do nothing if array contains
     swap(v,left,(left+right)/2); //move partition elem
     last=left;  //to v[0]
     for(i=left+1; i<=right; i++)   /* partition */
         if(v[i]<v[left]) swap(v,++last,i);
     swap(v,left,last);
     qsort(v,left,last-1);
     qsort(v,last+1,right);
}         

int main(){
    int i;
    int a[10]={33,76,12,9,32,88,16,63,32,33};
    for(i=0;i<10;i++) printf("%d ",a[i]);
    qsort(a,0,9);
    printf("\n");
    for(i=0;i<10;i++) printf("%d ",a[i]);
    getchar();
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}

K&R versioonid funktsioonile strcpy():

//strcpy: erinevad variandid. K/R: lk. 105 jj
#include <stdio.h>

char orig[128]={"originaalstring"};
char manu[32];

//stringcpy: copy t to s, array subscript version:
void stringcpy(char *s,char*t){
     int i=0;
     while ((s[i]=t[i])!='\0') i++;
     }

//For contrast, here is a version of strcpy with pointers:
void strcpy1(char *s,char *t){
     while((*s=*t)!='\0'){
        s++;
        t++;
        }
     }                  
     
void strcpy2(char *s,char *t){
     while((*s=*t)!='\0'){
        s++;
        t++;
        }
     }  
                                                  
//kolmas variant:
void strcpy3(char *s,char *t){
     while((*s++=*t++)!='\0');
}  

//ja neljas, k6ige lakoonilisem:        
void strcpy4(char *s,char *t){
     while(*s++=*t++);
}

int main(){
    printf("orig=");
    gets(orig);
    printf("\n uus: ");
    gets(manu);
    stringcpy(orig,manu);
    puts(orig);
    strcpy1(orig,manu);
    puts(orig);
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    strcpy2(orig,manu);
    puts(orig);
    strcpy3(orig,manu);
    puts(orig);
    strcpy4(orig,manu);
    puts(orig);
    getchar();
}

//strcmp:  stringide võrdlemine  K&R, lk. 106, 23.12.07
#include <stdio.h>

char s[128];
char t [128];

int strcmp(char *s, char *t){
    int i;
    for(i=0;s[i]==t[i];i++)
        if(s[i]=='\0') return 0;
    return s[i]-t[i];
}

int strcmp1(char *s,char *t){      //it's the pointer version
    for(;*s==*t;s++,t++) if(*s=='\0') return 0;
    return *s-*t;
}
        
int main(){
    int x;
    printf("anna s: "); gets(s);
    printf("anna t: "); gets(t);
    x=strcmp(s,t);
    printf("%d\n",x);
    x=strcmp1(s,t);
    printf("%d\n",x);
    getchar();
}

//kuu.c:  initialization of Pointer Arrays, lk. 113
#include <stdio.h>

char *month_name(int n){
static char *name[]={"Illegal month","January","February","March","April",
"May","June","July","August","September","October","November","December"};

return((n<1||n>12)?name[0]:name[n]);
}

int main(){
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int k;
K: printf("kuu: ");

scanf("%d",&k);
printf("%s\n", month_name(k));
goto K;

}

//quick sort with pointer to function 26.12.07   K&R, lk. 120
//NB! int *f(); -- f returning pointer to int, int (*pf)(); -- pointer to function returning int
//vt. K&R, lk. 122

#include <stdio.h>

void swap(void *v[],int i, int j){
     void *temp;
     temp=v[i];
     v[i]=v[j];
     v[j]=temp;
}

int comp(void *i, void *j){
    return(i-j);
}
     
void qsort(void *v[],int left,int right, int (*comp)(void *,void *)){
     int i,last;
     if(left>=right) return; //do nothing if array contains
     swap(v,left,(left+right)/2); //move partition elem
     last=left;  //to v[0]
     for(i=left+1; i<=right; i++)   /* partition */
         if((*comp)(v[i],v[left])<0) swap(v,++last,i);
     swap(v,left,last);
     qsort(v,left,last-1,comp);
     qsort(v,last+1,right,comp);
}         

int main(){
    int i;
    int a[10]={33,76,12,9,32,89,16,63,32,33};
    for(i=0;i<10;i++) printf("%d ",a[i]);
    qsort(a,0,9,comp);
    printf("\n");
    for(i=0;i<10;i++) printf("%d ",a[i]);
    getchar();
}
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28.12.07.

Lõpetamaks  C-lühikursust: sellest keelest ja tema iseärasustest aru saamiseks tuleb kasuks, 
kui teame, mis arvutile ja miks ta pretsedenditult lühikese ajaga loodi. Lühiülevaadet nii ühe 
kui ka teise aspekti jaoks püüdsime anda raamatus „Programmeerimiskeeled“

Tundub,  et  C  (ja  tema eeskuju)  sobisid  (ja  sobivad jatkuvalt)  süsteemiprogrammeerijatele 
(neile, kes teevad opsüsteeme, translaatoreid jmt.) johtub sellest, et Thompson ja Ritchie tegid 
mugava tööriista just endi tarbeks, mõtlemata teadusüldsuse reaktsioonidele või kriitikale, nad 
tegid  keele  PDP-11 opsüsteemi kirjutamiseks. C  masinorienteeritus on tänapäeval üsnagi 
peidetud − kes teab või mäletab PDP-11 arhitektuuri! − ent ärme unustame, et just see masin 
oli  prototüübiks  mikroprotsessoritele  (mõeldes  kasvõi  aparatuursele  magasinile)  ning  tänu 
taolisele „sugulusele“ on C loomuldasa lähedane tänapäevastele protsessoritele.

Ja veel: et C loojad tegid tööriista iseendi jaoks, siis olnuks mõeldamatu midagi võimalustest 
„peita“ või „keelata“. Varajased  C-süsteemid seda ei üritanudki (sellest tunnistab varajaste 
PC-de-ajastul  nende  võimalus  kasutada  BIOSi  ja  DOSi  funktsioone),  ent  oskamatu/paha-
tahtliku  suure  süsteemi  ühiskasutaja  käes  võivad  need  vahendid  osutuda  ohtlikeks  (paha-
tahtlikkuse korral kahjulikeks). Usutavasti ongi seetõttu tänapäevased C-kompilaatorid nood 
võimalused elimineerinud.

Märkusena neile, kes on kuulanud  Programmeerimiskeelte  kursust: varajastes assemblerites 
polnud (kasutajate eest) peidetud direktiive, ent õige pea need lisandusid − koodid, mida said 
kasutada ainult „tehaseprogrammeerijad“. Sealgi toimus see julgeolekukaalutlustel.

Aga lõpetuseks: suvalist programmeerimiskeelt pole vist võimalik „lõpuni“ või siis „täieli-
kult“  ära õppida; iga kasutaja teeb (harilikult  ebateadliku) endale sobiva, harjumuspärase 
alamhulga  keelest  ja  kasutab seda.  Ja ei  tohiks unustada  kena „KISS“-printsiipi:  „Keep It  
Simple, Silly!“.

5. Koodid.

Viimase praktikumi näited on kättesaadavad lingilt
http://www.cs.ut.ee/~isotamm/KR/
ja muude praktikumide ülesanded lingilt
http://www.cs.ut.ee/~isotamm/Cprax
___________________________________________________________________________
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