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Wrap-up Vad lärde vi oss förra g̊angen

Vad lärde vi oss förra g̊angen?

� Att skriva funktioner

� Användbara funktioner

� Lite om block och scope (räckvidd)

� While

� Endimensionella fält
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Wrap-up Frekventa fr̊agor

Fr̊agor fr̊an förra g̊angen

Irriterande parenteser i Code:Blocks
-Titta i referensbladet under avsnitt 13.2.

Returnera fält, som i Matlab?
- Detta g̊ar, men man använder sig d̊a av pekare, vilket vi inte kommer g̊a igenom.
Pekararitmetik är komplicerat, tips vore att använda sig av STL–biblioteket och vector
om man vill. Vi kommer inte använda fält eller vektorer som returtyper utan använder
globala fält.
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Wrap-up Vad vi g̊ar igenom idag

Vad lär vi oss idag?

Idag:

� Slumptal

� for-loopar

� Skrivning till fil
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C++ del 3

Avlusning

C++ är ofantligt stort och utvecklas ständigt. Saker som gick att utföra i tidigare
versioner kan vara olagliga i nästa.
Implementationerna av C++ standarden kommer alltid att vara ett steg efter, man kan
se standardena som ett mål. Vi använder ( enligt g++ - -version) 4.4.1 (22 Juli 2009),
senaste är 4.4.6 (18 April 2011).

Kompilatorn till̊ater en användare att skriva mycket konstigt i C++kod. Det finns
faktiskt tävlingar i C++ och C IOCCC (The International Obfuscated C Code Contest)
som g̊ar ut p̊a att skriva ett specifikt program s̊a kr̊angligt som möjligt, www. Dessa
program är fruktansvärt sv̊ara att läsa.

Det tillhör dock god programmeringssed att exempelvis alltid returnera ett värde för
funktioner (utan void). Använda makro för antalet element i ett fält Använda
EXIT SUCCESS och EXIT FAILURE (definierat i cstdlib som 0 respektive 1). Koden
blir tydligare för er själva och andra.
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C++ del 3

Avlusning

Vi kan se ett enkelt exempel p̊a hur illa man kan skriva i C++.

#include<s t d l i b >
#include <i o s t r e a m>

using namespace std ;

int main ( )
{

int cout=1;
cout << 2 ;

std : : cout << cout ;
}

Förkortad version av ett program.

cout blir här en variabel som vi bitshiftar men inte tilldelar till n̊agon variabel, s̊a värdet
slängs, cout har fortfarande värdet 1. Det skrivs allts̊a inte ut n̊at till konsolen.
Vi skriver till slut ut värden p̊a variabeln cout med namnrymden “standard”.
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C++ del 3

Avlusning

Vi har tidigare sett problem med C++, Matlab är inte helt förskonad fr̊an konstiga
resultat heller. Skriver vi in följande i prompten:

>>1E-16 + 1

Testa själva.

Detta har att göra med flyttalsstandarden och maskinnoggrannheten. Vi kommer inte g̊a
in p̊a detta närmare.

Skriver man följande i C++:

int i ;
cout <<i ;

Vad blir resultatet?

OBS: Initierar man inte en variabel med ett värde vet man inte säkert vilket värde den
har, detta är “skräp”, för den nyfikne se: www
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C++ del 3 Funktioner

Slumptal

Vi visade att oinitierade variabler innehöll skräp. Detta ger antydan till att ett värde p̊a
en oinitierad variabel är slumpmässig, s̊a är inte fallet.

Att generera slumptal är sv̊arare än man tror. Det finns många beräkninsmetoder att
generera slumptal, dessa kan delas in i tv̊a kategorier: “True random number generators”
(TRNGs) och “Pseudo random number generators” (PRNGs).

PRNG grundar sig i att det finns en kod som genererar tal som ser slumpmässiga ut. För
att f̊a nya slumptal varje g̊ang man kör programmet används ett “seed“ som är unikt för
varje körning, för att ändra sekvensen.

I C++ finns en slumptalsfunktion som heter rand(). Rand skapar inte äkta slumptal,
utan är en PRNG. Fördelen med en PRNG är snabbare generering av slumtal som ofta är
lämpligt för enklare program. Det finns dock brister i PRNG som gör det olämpligt att
använda den i seriösa tillämpningar som exempelvis kryptering och onlinespel.

En sida där man skapar äkta slumptal (TRNG): www.
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C++ del 3 Funktioner

Slumptal forts.

srand() är “seedfunktionen” som tar som argument time(NULL) som i sin tur returnerar
antalet sekunder som har passerat sedan “1 Jan, 1970”.

Detta värdet är olika varje g̊ang man anropar funktionen och ger därför en unik sekvens
av slumptal varje g̊ang.

rand ger ett tal s ∈ [0, RAND MAX]. RAND MAX är ett makro i cstdlib som är
definierad som 0x7FFF (hexadecimalt), allts̊a s ∈ [0, 32767].

Vill man generera ett slumptal s ∈ [a, b] s̊a kan man skriva

(rand()/RAND MAX )︸ ︷︷ ︸
[0,1]

∗(b − a)

︸ ︷︷ ︸
[0,b−a]

+a

︸ ︷︷ ︸
[a,b]

Se även: www

Intressant artikel om slumptal och Lavalampor: www
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C++ del 3 Funktioner

Exempelkod

Ett enkelt exempelprogram och utskrift:

#include <t ime . h>//OBS . h
// ut l ämnat d e t a l j e r

int main ( ) ;
{

srand ( time ( NULL ) ) ; // s e e d
cout << rand ( ) ; // s k r i v e r ut s l u m p t a l

}

Slumptal i C++.
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C++ del 3 Funktioner

Exempelkod

Följande visar ett komplett program, som exempel p̊a användning av slumptalsfunktionen.

#include <c s t d l i b >
#include <i o s t r e a m>
#include <t ime . h>

using namespace std ;

int main ( )
{

int i=0;
srand ( time ( NULL ) ) ; // s e e d

while (i<100)
{

cout << rand ( ) % 100 << endl ;
i++;

}

return 0 ;
}
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C++ del 3 For-loop

for-loop

Vi har redan använt While för att upprepa kod. En version av While är For–loop, detta är
ungefär samma som i Matlab.
For-loopen, liksom while, upprepar kod till dess ett villkor inte längre är uppfyllt.
S̊a fort villkoret inte är sant längre kommer snurran att avbrytas och programmet hoppar
ur loopen.

for(kod;villkor;kod)

{

}
[kod;]

kod;

T
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e
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kod;
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C++ del 3 For-loop

Följande visar hur man kan konvertera mellan while och for:

int i=0;

While (i<100)
{

cout << i << endl ;

i++;
}

Loop med while.

for ( int i=0; i<100; i++)
{

cout << i << endl ;
}

Samma loop med en for.
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C++ del 3 Avslutning om Scope

Några avslutande ord om scope

I samtliga exempel och övningar har vi sett “using namespace std;”. Detta har med
namnrymd (scope) att göra. namespace lades till i C++ för att förhindra att bibliotek
har samma namn p̊a variabler s̊a dessa skulle överskuggas. Man använder namespaces
som ett sätt att p̊aminna programmeraren att man faktiskt använder en visst
namnrymd/scope, dvs. “std” i detta fall.
Om man vill s̊a kan man skriva sitt egna namespace väldigt enkelt:

namespace Matz { double pi = 3 . 1 4 ; }

namespace Elev { double pi = 4*atan ( 1 ) ; }

int main ( )
{
cout << Matz : : pi−Elev : : pi ;
}

Annars hade man varit tvungen att skriva std::cout. Detta är –tror jag– anledningen till
att Code::Blocks heter som det gör.
För ytterliga information, se: www
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C++ del 3 Skriva till fil

Skriva till fil

För att skriva data till en fil kan man skapa en ström.
En ström är en sorts länk till en fil, samma som cout och cin är en länk till konsolfönstret
(stdout, stdin). När en ström skapas kommer en fil att skapas där .exe-filen befinner sig.
Man kan l̊ata filnamnet vara en fil i en godtycklig mapp, exempelvis:
“c:\\annat\\data\\test.txt”, notera tv̊a \!

#include <f s t r e a m>// i n n e h å l l e r o f s t r e a m

ofstream namn ( "filnamn" ) ; // kan v a r a g l o b a l
namn << "skriv detta till fil" ;
. . .
namn . close ( ) ; // s t ä n g strömmen

Exempelkod med filström. Notera att “namn” kan vara ett vanligt namn.

OBS: namn fungerar nu p̊a samma sätt som cout, skillnaden är att vi nu skriver till en fil.
OBS: Skriver man till “\\file01...” s̊a måste man ha escape character (\) före varje \,
allts̊a fil path skall vara: “\\\\file01...”
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C++ del 3 Skriva till fil

Uppsnabbningsmetoder för skrivning till fil

Diskhastighet: Det första man skall tänka p̊a är att skriva till en snabb disk. Diskar är
relativt l̊angsamma, att skriva 73MB data till M: tar 6 sekunder medan det tar 4.18
sekunder p̊a C: (2011).

Skriv mindre: En enkel åtgärd för att snabba upp skrivning till fil är att skriva färre
teckeni, vi behöver allmänt inte skriva samtliga 16 decimaler utan kan nöja oss med
mellan 5-10 decimaler, detta kan man specifiera detta med: out<<setprecision(5);

Buffertmetoden: När vi skriver till fil inne i en loop kommer varje loop att begära
diskaccess, om vi istället använder en buffert och skriver allting till fil efter loopen s̊a kan
vi snabba upp koden med ungefär 27%

#include<ss t ream>

stringstream buffert ; // d e k l a r e r a s f ö r s t

buffert << "hej" ; // s k r i v t i l l b u f f e r t
out << buffert . str ( ) ; // e f t e r loop , s k r i v a l l t i n g t i l l f i l
out . close ( ) ;

iDet g̊ar ocks̊a att skriva direkt till Maltabs binära filformat, via biblitek.
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C++ del 3 Skriva till fil

Uppsnabbningsmetoder för skrivning till fil...

More computing sins are committed in the name of efficiency (without
necessarily achieving it) than for any other single reason - including blind
stupidity.

- W.A. Wulf

endl vs. \n: Som nybörjare är det lätt att använda endl för nyrad men om man skriver
detta –till fil eller skärm– i en loop, s̊a kommer det g̊a mycket l̊angsamt.

Tester visar att endl är mellan 1.23 till 3 ggr l̊angsammare än nyradstecken. OBS: För
buffertmetoden f̊ar vi ingen uppsnabbning. Anledningen till att det är snabbare att
använda nyradstecknet är att endl tvingar skrivning till fil, om man gör detta inne i en
loop s̊a utförs denna skrivning för varje loop.
Gör vi allting rätt, dvs. använder buffertmetoden, skriver med nyradstecken, 5 decimaler
s̊a kan vi f̊a minst 56% snabbare kod jämfört med om vi gör allting fel, vilket är bra om
vi skriver stora filer.
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C++ del 3 Skriva till fil

Avlusning av cout

int i ;
cout << i=i+1 << endl ;

Även om << har lägre prioritet än = s̊a fungerar inte detta, cout väntar sig <<. För att
lösa detta måste man skriva:

int i ;
cout << ( i=i+1) << endl ;

Vi kan skriva i++ istället:

int i ;
cout << i++ << endl ;

eftersom det är tilldelning (=) som ställer till det för cout. Detta felet uppst̊ar för
skrivning till fil ocks̊a.
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C++ del 3 Övningar

Övningar

� Ni behöver inte logga in för att hämta ner fr̊an kurshemsidan www
� Öppna Instruktioner till Övning 3.pdf (under Övningar/3/)

� Öppna Referensblad.pdf (under Extra/)

� Om ni undrar n̊agot s̊a kolla i referensbladet, där st̊ar allt ni behöver veta.

� Är jag upptagen s̊a kolla p̊a ledtr̊adarna, annars kan ni skriva upp er p̊a tavlan s̊a tar
jag er i tur och ordning. Ni som är snabba f̊ar gärna hjälpa övriga.
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