
Programmering i C++ Introduktion till Algoritmer, 2015-2016

Programmering i C++

Denna lektion är den första i kursen �Introduktion till algoritmer� vid Matematikgymnasiet, läså-
ret 2015-2016. Vi kommer börja kursen med att gå igenom grunderna i programmering med
hjälp av programmeringsspråket C++. Varje lektionsanteckning har många övningar, både te-
oretiska och praktiska, och avslutas med ett antal läxproblem. De �esta praktiska övningarna
och läxorna använder sig utav rättningssystemet Kattis för att testa dina program. Du hit-
tar vår Kattis på https://dagy.kattis.com. Hjälpdokumentationen för Kattis hittar du på
https://dagy.kattis.com/documentation.

Övning 1. Ska�a ett Kattis-konto på https://dagy.kattis.com/login.

Vad är programmering?

Det senaste århundradets kanske största uppfunning var den digitala datorn som kunde använ-
das för allmänna ändamål. Det var startskottet för den IT-revolution som har gett oss Internet,
smartphones, surfplattor och allt annat vi idag tar för givet.

För att kunna använda den enorma potential en dator har var människan tvungen att lära sig
hur man får den att utföra det arbete vi vill. Detta kallas för programmering. Turligt nog hade
människan sen länge arbetat med program som istället utfördes av människor. Redan i lågstadiet
lär vi oss hur man adderar och multiplicerar heltal. Skillnaden är helt enkelt att vi utför dessa
program för hand istället för på en dator. Datorer och datorprogrammering innebar således att vi
helt plötsligt kunde få en maskin att göra våra beräkningar istället. Fördelarna är många. Datorer
är mycket snabbare och mer trä�säkra på att utföra mekaniska operationer än vad vi är.

I grunden är programmering konsten att lösa ett problem (t.ex. division eller multiplikation av
heltal) genom att komma på en metod (t.ex. den liggande stolen för division av heltal, eller skol-
boksalgoritmen för multiplikation) och sedan formulera den på ett så exakt sätt att en dator
förstår vad du menar. För detta syfte använder vi inte svenska eller engelska, utan olika program-

meringsspråk som är konstruerade för att det inte ska �nnas någon tvetydighet i vad datorn ska
göra. Denna lektion går ut på att lära sig vad det innebär att programmera genom att studera
programmeringsspråket C++.

I denna kurs läggs fokuset främst på den första delen av de�nition, alltså att komma på metoder,
algoritmer för att lösa olika beräkningssystem. Den andra delen (det som ofta kallas för kodning)
kommer vi främst skumma igenom lite snabbt under de två första lektionerna.

Övning 2. Fundera på vilka olika sorters �program� som du redan lärt dig.

Övning 3. Två positiva heltal med si�rorna A = anan−1...a1 och B = bmbm−1...b1 är givna.
Formulera så utförligt som möjligt en metod för att beräkna talens summa A+B.

Övning 4. Två positiva heltal med si�rorna A = anan−1...a1 och B = bmbm−1...b1 är givna.
Formulera så utförligt som möjligt en metod för att beräkna talens produkt AB.

Kompilatorer

Det �nns olika sorters programmeringsspråk som används när man programmerar datorer. Det mest
grundläggande är att programmera i maskinkod (också kallat maskinspråk). Ett maskinspråk är
inte gjort för att människor ska kunna läsa eller programmera i det, utan för att det ska vara väldigt
lätt för datorn att tolka. Maskinkoden består av olika instruktioner kodade binärt (med nollor och
ettor) och tolkas direkt av processorn i din dator. Den binära sekvensen 010111010011010101101

skulle exempelvis kunna vara kod för instruktionen �addera 5 till talet på plats 16754 i datorns
minne�.

https://dagy.kattis.com
https://dagy.kattis.com/documentation
https://dagy.kattis.com/login
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Vanligtvis programmerar vi dock på en något högre nivå, i språk som vi människor kan läsa och
förstå innebörden av. Den binära koden för vår exempelinstruktion skulle kunna motsvaras av
koden a = a + 5; (sätt talet a:s värde till a + 5) i C++.

Innan datorn kör koden som du skrivit i C++ måste den dock göras om till maskinkod först,
så att du kan köra den på din dator. Detta är en kompilators jobb, och processen kallas för
kompilering.

Övning 5. Idag är de �esta kompilatorerna för C++ även skrivna i C++ (och kompilerar därmed
sig själva!). I vilket språk måste den absolut första kompilatorn ha skrivits?

C++-kod Maskinkodkompilator

Figur 1: En kompilator gör om människoläsbar C++-kod till maskinläsbar maskinkod

g++ och Code::Blocks

Den C++-kompilator som används mest idag heter g++. Det är den kompilator som används på
Kattis, och den du kommer använda när u kompilerar C++-program på din egen dator.

För Windows rekommenderar vi att du installerar Code::Blocks. Det är en textredigerare för C++-
kod som också installerar g++ åt dig. Du hittar Code::Blocks på http://www.codeblocks.org/

downloads/26.

Om du använder OS X installerar du kompilatorn genom att installera applikationen Xcode via Mac
App Store. När du installerat kompilatorn kan du också installera kodredigeraren Code::Blocks.

Kör du någon Linux-distribution bör du installera g++ och codeblocks med din pakethantera-
re.

Övning 6. Installera g++ och Code::Blocks.

Hello World!

Nu när vi har en C++-kompilator redo ska vi lära oss hur man kompilerar ett program skri-
vet i C++, samt lite om den grundläggande strukturen i ett C++-program. Det klassiska första
programmet i lärandesyfte är ett som skriver ut texten 'Hello World!' på din datorskärm. Vi
kommer även lösa vår första övning på Kattis!

Börja med att öppna Code::Blocks och skapa en ny �l (File ⇒ New ⇒ Empty File). Spara �len
som hello.cpp i en ny mapp (t.ex. Kod).

Skriv nu in följande kod fönstret:

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 // Skriv ut Hello World!

7 cout << "Hello World!" << endl;

8 }

Du sparar ditt program genom att använda Ctrl+S, och kör det sedan genom att trycka på F9-
tangenten. Det ska då komma upp ett fönster med texten Hello World! I annat fall har du
antagligen inte skrivit av programmet helt rätt.

http://www.codeblocks.org/downloads/26
http://www.codeblocks.org/downloads/26
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På Kattis råkar det som av en slump �nnas en övning som går ut på att man ska koda ett program
som skriver ut just texten Hello World! Händigt! Det här är alltså ett ypperligt tillfälle att bekanta
sig med Kattis. Hur du gör för att skicka in på problemet kan du läsa i Kattis dokumentation. Gör
det!

Övning 7. Lös problemet Hello World! (id: hello) i Kattis.

När du skickar in problemet kommer Kattis att rätta din lösning, och ge dig hennes bedömning.
Om allt gått vägen (d.v.s. du skriver ut rätt sträng) kommer Kattis markera din lösning som
Accepted. I andra fall kommer du få Wrong Answer, och då måste då rätta till din lösning.

Nu när du löst problemet är det dags att prata lite om koden vi skrivit.

Rad 1 säger att vi ska inkludera �len iostream. Det är en kod�l som följer med det så kallade
standardbiblioteket i C++. Standardbiblioteket är en stor samling färdiga algoritmer, datastruk-
turer och annan kod som man använder väldigt ofta när man programmerar, och som det därför
vore onödigt om varje programmerare skrev själv hela tiden. Vi kommer senare se exempel på
andra delar ur standardbiblioteket och inkludera �er �ler. Just �len iostream innehåller funktio-
ner för inläsning och utläsning av data (det är alltså den som gör att vi kan skriva ut text på
skärmen).

Rad 3, using namespace std; berättar för kompilatorn att vi vill använda oss utav funktionerna
i standardbiblioteket. Denna rad kommer vi alltid ha med i våra program så att vi kan använda
standardbiblioteket.

Rad 5 de�nerar main-funktionen. Det är huvudfunktionen i ditt program. När du säger åt datorn
att köra ditt program är det här datorn först kommer kolla. De kodrader du skrivit innuti main-
funktionen kommer vara de första som datorn kommer utföra. Man kan även ha med �er funktioner
i sin kod, och detta kommer vi prata mer om senare. Notera att vi innesluter funktionens kod med
måsvingar. Det måste vi alltid göra � det är de som avgränsar vilken kod som tillhör vår funktion.
All kod som är mellan vår påbörjande måsvinge på rad 5 och vår avslutande måsvinge på rad 8 är
alltså del av main-funktion.

På rad 6 har vi skrivit en kommentar. Kommentaren börjar med två snedstreck // och fortsätter
till slutet av raden. Kompilatorn ignorerar alla kommentarer i ditt program. De �nns endast där
för din egen och andra programmerares skull, så att du kan dokumentera vad din kod gör.

Det är på rad 7 saker händer i programmet. Vi använder här standardbibliotekets cout för att
skriva ut text till skärmen. Det gör man genom att skriva

1 cout << "texten man vill skriva ut ";

2 cout << "man kan " << "också skriva ut " << "flera saker";

3 cout << "för att skriva ut en ny rad" << endl;

4 cout << "använder man endl" << endl;

En sådan rad som utför något i ditt program kalla för en sats (eng: statement) och avslutas med
ett semikolon, så att kompilatorn vet var nästa sats börjar.

Övning 8. Måste main-funktionen heta just main? Vad händer om du ändrar main till något
annat och kompilerar?

Övning 9. Gör så att programmet skriver ut ett �nt haiku på tre olika rader. För att avsluta en
rad skickar man endl till cout (se exemplet ovan).

Variabler och datatyper

Vårt förra program var tämligen tråkigt, vi skrev ju bara ut massa text. Nu är det dags att vi lär
oss lite nya koncept.

När man löser ett matematiskt problem visar det sig ofta händigt att införa olika slags beteckningar
för olika kända och okända värden. Vi skriver ofta att vi har N stycken elever i klassen, vi räknar

https://dagy.kattis.com/problems/hello
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med en glassbil som har hastigheten är vbil, vi betecknar kilopriset för godis med pgodis och så
vidare.

Samma koncept förs väldigt naturligt över till programmeringens värld, med en liten twist. I de
�esta programmeringsspråk måste du först säga vilken typ dina variabler har! I matematiken
skriver vi bara �låt x = 5� och så är det inte mer med det, men i C++ måste vi istället skriva
motsvarigheten till �låt x vara ett heltal, nämligen 5�. Efter att vi deklarerat att variablen x ska
vara just ett heltal måste det alltid vara det. Vi kan inte senare säga att �nu är x = 2.5� istället �
det är ju inte ett heltal!

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 int fem = 5;

7 cout << fem << endl;

8 int sju = 7;

9 cout << sju << endl;

10

11 fem = sju + 2; // = 7 + 2 = 9

12 cout << fem << endl;

13

14 sju = 0;

15 cout << fem << endl; // fem är fortfarande 9

16 cout << 5 << endl; // vi skriver ut heltalet 5 direkt

17 }

Skriv av programmet i Code::Blocks och kör det. Vad får du för utdata?

Den första gången vi vill använda en variabel i C++ måste vi berätta vilka sorts värden den
ska innehålla. I vårt exempel här använder vi heltal. I C++ heter detta för int, och kallas för
en datatyp. Efter datatypen kommer variabelns namn � i exemplet fem respektive sju. Till slut
skriver vi vilket värde variabeln ska få med hjälp av ett likhetstecken. Att ge en variabel ett visst
värde kallas för tilldelning.

Sammanfattningsvis säger alltså int fem = 5; �låt fem vara ett heltal, nämligen 5�. Notera även
att när vi använder variabeln senare skriver vi aldrig mer variabeln. Kompilatorn kommer ha koll
på det själv efter den första gången. Detta gäller även vid tilldelning, så vi kan senare ändra värdet
på variabeln fem genom att skriva fem = 2;.

På rad 11 gör vi en ny tilldelning av variabeln fem och ändrar dess värde. Vi bestämmer här att
variabeln fem framöver ska innehålla talet sju + 2 = 7 + 2 = 9. Senare i vårt program, på rad
14, ändrar vilket värde sju. Trots detta kommer fem fortfarande vara lika med 9. När vi satte fem
= sju + 2 betydde det alltså att fem ska få värdet som sju + 2 hade just då! Detta är viktigt
att komma ihåg, eftersom det skiljer sig från mångas intuitiva bild av variabler från matematikens
värld.

Slutligen demonstrerar vi ett par gånger att man också kan skriva ut en variabels värde genom
att använda cout. Skillnaden gentemot när vi skrev ut text är att vi inte har några citattecken
runt fem. Detta innebär att vi vill skriva ut variabeln som heter fem och inte texten 'fem'. Vi kan
också skicka heltal direkt till cout.

Övning 10. Vad kommer de olika variablerna ha för värde efter att följande kod körts? + betyder
här addition av två tal eller variabler, - betyder subtraktion, och * multiplikation.

1 int a = 4;

2 int b = 2;

3 int c = 7;

4
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5 b = a + c;

6 c = b - 2;

7 a = a + a;

8 b = b * 2;

9 c = c - c;

När du tror dig kommit fram till rätt svar, skriv av koden i ett nytt program där du dessutom
skriver ut variablernas värden för att se vad de faktiskt blir.

Övning 11. Vad händer om du delar ett heltal med ett annat? Prova att kör följande kod i
Code::Blocks och försök förklara resultatet.

1 cout << (5 / 3) << endl;

2 cout << (15 / 5) << endl;

3 cout << (2 / 2) << endl;

4 cout << (7 / 2) << endl;

Det �nns många �er datatyper än bara int. En har vi redan stött på, nämligen datatypen för
text.

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 string text = "Johan sa: \"hej!\" ";

7 cout << text << endl;

8

9 char tecken = '@';

10 cout << tecken << endl;

11

12 int tal = -7;

13 cout << tal << endl;

14

15 long long stortTal = 888888888888888888LL;

16 cout << stortTal << endl;

17

18 double decimaltal = 513.23;

19 cout << decimaltal << endl;

20

21 bool falskt = false;

22 bool sant = true;

23 cout << sant << " och " << falskt << endl;

24 }

I programmet ovan ser vi exempel på en massa olika typer. Typen för text heter string, och ett
textvärde måste omges av citationstecken. För att faktiskt inkludera ett citationstecken i en sträng
måste man använda sig utav \".

Det �nns också en datatyp som innehåller ett enda tecken, nämligen char. Ett sådant värde omges
av enkla citations.

Sedan kommer int, som vi pratade om tidigare. Det �nns en till typ för heltal, nämligen long

long. Skillnaden är att de rymmer olika stora tal. En int kan bara innehålla tal mellan −231 och
231 − 1. För en long long är intervallet istället mellan −263 och 263 − 1.

Efter det kommer ett decimaltal, en double. Observera att decimaltecknet i C++ är en punkt,
inte ett komma.

Till sist kommer en lite speciell typ - bool. En bool kan bara vara ett av två värden. Antingen
false eller true. Vi kommer se vad en bool kan användas till lite senare.
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Övning 12. Ta reda på hur man gör för att skriva ett backslash, dvs \ i ett textvärde.

Övning 13. Decimaltalen i C++ kan självfallet inte representera godtyckliga reella tal eftersom
de inte har oändligt med minne. Ta reda på vad det minsta och största värdet en double kan
innehålla i C++.

Indata och utdata

Vi har redan pratat en del om hur man skriver ut saker i C++. Programmen är dock inte särskilt
intressanta förrän vi kan läsa in värden också. När vi kör ett program i Code::Blocks kan vi skriva
in text i fönstret som kommer upp som vårt program sedan kan läsa in. När vi skrivit in något
måste vi trycka på Enter innan programmet kan läsa in det.

Inläsning sker nästan precis som man förväntar sig. Skillnaden mot utskrifter är att vi använder
cin istället, och vänder pilarna åt andra hållet � cin >> variabel. Du kan testa hur cin funkar
genom att betrakta följande exempel.

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 string namn;

7 cout << "Vad heter du?" << endl;

8 cin >> namn;

9

10 int age;

11 cout << "Hur gammal är du?" << endl;

12 cin >> age;

13

14 cout << "Hej " << namn << "." << endl;

15 cout << "Du är " << age << " år gammal." << endl;

16 }

Övning 14. Vad händer vid felaktig inläsning? T.ex. om du skriver in ditt namn två gånger i
programmet ovan, istället för ditt namn och din ålder?

Övning 15. Vi kunde göra cout << 5 << endl; för att skriva ut en rad med en femma. Vad
händer när du gör cin >> 5 >> endl;?

Övning 16. Lös problemet Två-summa (id: twosum) i Kattis.

Övning 17. Lös problemet Triangelarea (id: triarea) i Kattis.

Operatorer

Vi har redan sett några exempel på det som kallas för operatorer. Tidigare har vi använt tilldel-
ningsoperatorn =, samt de aritmetiska operatorerna +, -, / och *, som står för addition, subtraktion,
division och multiplikation. De funkar ungefär som i matematiken, och gör att vi kan skriva saker
som:

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 int a = 0;

https://dagy.kattis.com/problems/twosum
https://dagy.kattis.com/problems/triarea
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7 int b = 0;

8

9 cin >> a >> b;

10

11 cout << "Talens summa är " << (a + b) << endl;

12 cout << "Talens differens är " << (a - b) << endl;

13 cout << "Talens produkt är " << (a * b) << endl;

14 cout << "Talens heltalskvot är " << (a / b) << endl;

15 cout << "Resten vid division är " << (a % b) << endl;

16 }

Övning 18. Skriv av programmet ovan och testa det på olika värden. Vad händer om du ger
b = 0? Om a eller b är negativ?

I en övning tidigare frågade vi oss vad a/b gör. Svaret är alltså att det utför heltalsdivision. Den
utför alltså inte divisionen exakt, utan avrundar istället till det närmsta heltal mot noll. Så 7/3 =
blir istället 2, Restoperatorn % tar fram resten när det vänstra talet delas med det högra, så
5%2 = 1. Det funkar med andra ord som division med rest: 5/2 = 2 rest 1. Man får dock vara
försiktig när man använder restoperatorn på 0 eller negativa tal (se föregående övning).

Om vi faktiskt vill ha det exakta värdet måste minst ett av talen vara ett decimaltal:

1 int a = 6;

2 int b = 4;

3

4 cout << (a / b) << endl;

5

6 double aa = 6.0;

7 double bb = 4.0;

8

9 cout << (aa / bb) << endl;

Övning 19. Vad händer när vi gör decimaltalsdivision delar med 0.0? Det �nns tre fall: täljaren
är negativ, noll eller positiv.

If-satser

Utöver tilldelningsoperatorn och de aritmetiska �nns det också många jämförelseoperatorer. Dessa
jämför två värden på något sätt och ger en bool som resultat, t.ex:

1 a == b // kolla om a och b är lika

2 a != b // kolla om a och b är olika

3 a > b // kolla om a är större än b

4 a < b // kolla om a är mindre än b

5 a <= b // kolla om a är mindre än eller lika med b

6 a >= b // kolla om a är större än eller lika med b

Övning 20. Ändra exempelkoden för de aritmetiska operatorerna till att skriva ut resultaten för
de olika jämförelseoperatorerna.

En bool kan man också negera med !b. Så !false (not false) är samma sak som true, och !true

(not true) är samma sak som false. Exempelvis är !(a == b) samma som (a != b).

Den främsta användningen av bool-värden är i samband med en if-sats. If-satsen baseras på nöd-
vändigheten av att utföra vissa satser om (och endast om) något visst villkor är sant. Ett vanligt
exempel är att, givet två variabler a och b, vill vi göra så att a ≥ b. Då vill vi byta plats på vari-
ablerna om så inte är fallet, alltså om villkoret a < b är sant. I kod skriver vi detta såhär:
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1 if(a < b) { // om a är mindre än b

2 // byt plats på variablerna.

3 int temp = a;

4 a = b;

5 b = temp;

6 }

En if-sats tar alltså ett bool-värde och kör koden mellan de kommande måsvingarna om villkoret
är sant, dvs har värdet true. Prova följande kod:

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 if(1 == 1){

7 cout << "Körs alltid!" << endl;

8 }

9

10 if(1 == 2){

11 cout << "Körs aldrig..." << endl;

12 }

13 }

Övning 21. Lös problemet Tre-sortering (id: threesort) på Kattis.

En utökning av if-satsen �nns i form av else-satsen. Dessa används då man vill utföra ett antal
satser om villkoret i if-satsen inte är sant. Dvs, om villkoret i if-satsen är sant gör man en viss
sak, annars gör man någonting annat. Motsvarnande C++-kod är precis lika intuitiv som du
tror:

1 if(1 == 2){

2 cout << "Körs aldrig..." << endl;

3 cout << ":(" << endl;

4 } else {

5 cout << "Körs alltid!" << endl;

6 cout << ":)" << endl;

7 }

Övning 22. Lös problemet Förväntad förlust (id: casino) på Kattis. (Ledning: vad är de�nition
av väntevärde?)

Det �nns en sista konstruktion av if-satser, nämligen else-if. Kod säger mer än tusen ord, så vi
demonstrerar:

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 int number = 0;

7 cin >> number;

8

9 if( (number%15) == 0 ){

10 cout << "Talet är delbart med 15!" << endl;

11 } else if( (number%5) == 0 ){

12 cout << "Talet är delbart med 5" << endl;

13 } else if( (number%3) == 0 ){

14 cout << "Talet är delbart med 3" << endl;

15 } else {

https://dagy.kattis.com/problems/threesort
https://dagy.kattis.com/problems/casino


Programmering i C++ Introduktion till Algoritmer, 2015-2016

16 cout << "Talet är inte delbart med varken 3 eller 5" << endl;

17 }

18 }

Observera här att en variabel a är delbar med 3 om resten vid division med 3 är 0. Detta gör att
vi kan använda rest-operatorn för att kontrollera delbarhet.

I in if-sats kontrolleras alltså först om villkoret i if-satsen är sann, och då körs koden mellan if-
satsens måsvingar. Om villkoret inte är sant kontrollerar vi villkoret i den första else-if-satsen.
Om det också är falskt kontrollerar vi nästa else-if sats, och så vidare, ända tills vi får slut på
else-if-satser eller vi når en else-sats.

Övning 23. Prova att köra programmet och skriva in talen 30, 10, 6 och 4. Förklara varför du
får de resultat som du får.

Övning 24. Lös problemet Betygsättning (id: grading) på Kattis.

For-satser

Förutom if-satser är den andra grundläggande byggstenen i ett program loopen. En loop tar ett
stycke kod och repeterar det ett antal gånger. Den mest grundläggande loopen upprepar kod ett
�xt antal gånger, och ser ut såhär:

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main(){

6 int repeats = 0;

7 cin >> repeats;

8

9 for(int i = 0; i < repeats; i = i + 1){

10 cout << "Det här är repetition " << i << endl;

11 }

12 }

När du kör programmet kanske du förstår hur loopen funkar. Loopen är uppbyggd av tre delar,
separerade med semikolon. I den första delen kan du skriva en sats (t.ex. en variabel-deklaration).
I del två skriver du ett uttryck som är en bool, t.ex. en jämförelse mellan två värden. I den sista
delen skriver du en till sats. Den första satsen körs bara en gång, innan själva loopen körs. Loopen
kommer upprepas ända tills villkoret i del 2 är false, och satsen i den sista delen körs efter varje
körning av loopen.

I vårt fall är den första satsen int i = 0;, så innan loopen körs skapar vi heltalet i och sätter
den till 0. Sedan, så länge i < repeats skriver vi ut vad i är. Efter varje gång vi skrivit ut det
kommer vi öka i med 1. Resultatet blir således att vi skriver ut alla tal från 0 som är mindre än
repeats.

Övning 25. Lös problemet N-summa (id: nsum) i Kattis.

Övning 26. Lös problemet Biosällskap (id: bio) i Kattis.

Övning 27. Hur skulle du göra för att skriva en loop som som loopar baklänges?

Innuti loopar kan man använda de två satserna break; för att avsluta loopen precis där och
continue; för att direkt fortsätta vidare till nästa loop.

1 for(int i = 0; i < 10; i++){

2 if( (i%3) == 0 ){

3 continue;

https://dagy.kattis.com/problems/grading
https://dagy.kattis.com/problems/nsum
https://dagy.kattis.com/problems/bio
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4 }

5 cout << "i = " << i << endl;

6 }

kommer således skriva ut vad i är för alla i som inte är delbara med 3.

Ovan använde vi också ++-operatorn (ökningsoperatorn). Den ökar variabeln med 1, och är alltså
ett kortare sätt att skriva i = i + 1.

1 int limit = 156;

2

3 // eftersom vi har true som villkor kommer loopen köra

4 // ända tills vi använder break

5 for(int i = 0; true; i++){

6 if(i * i > limit){

7 break;

8 }

9 cout << i << "^2 <= " << limit << endl;

10 }

Prova att köra båda de två looparna så att du förstår innebörden av continue och break.

Övning 28. Vad kommer följande kodsnuttar skriva ut för olika värden på i?

1 for(int i = 0; false; ++i){

2 cout << i << endl;

3 }

1 for(int i = 0; i >= -10; --i){

2 cout << i << endl;

3 }

1 for(int i = 0; i <= 10; ++i){

2 if (i % 2) continue;

3 if (i % 8) break;

4 cout << i << endl;

5 }

Övning 29. Lös problemet Biosällskap 2 (id: bio2) i Kattis.

Funktioner

Nu har vi till slut kommit till den sista biten av C++-grunder vi kommer lära oss idag - nämligen
funktioner.

I matematiken är en funktion något som tar en eller �era argument, och beräknar något funk-
tionsvärde. T.ex. kvadreringsfunktionen, square(x) = x2. additionsfunktionen, add(x, y) = x + y,
minimumfunktionen min(a, b) och sinusfunktionen sin(x). Funktioner är alltså ungefär som vari-
abler, i att vi får ett enklare namn för en komplex regel.

Vi har redan sett hur main-funktionen skrivs, som inte tar några argument alls. För lite intressan-
tare exempel implementerar vi just square(x), add(x, y) och min(x, y) i C++.

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int square(int x){

6 int result = x * x;

7 return result;

https://dagy.kattis.com/problems/bio2
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8 }

9

10 int min(int x, int y){

11 if(x < y){

12 return x;

13 } else {

14 return y;

15 }

16 }

17

18 int add(int x, int y){

19 return x + y;

20 }

21

22 int main(){

23 int x = 0;

24 int y = 0;

25 cin >> x >> y;

26 cout << "x^2 = " << square(x) << endl;

27 cout << "x + y = " << add(x, y) << endl;

28 cout << "min(x, y) = " << min(x, y) << endl;

29 }

En funktion börjar alltså med att säga vad för någon slags typ funktionsvärdet är. Sedan skriver
man funktionens namn, och till slut listar man vilka argument funktionen ska ha. Till sist skriver
vi den kod som funktionen består av inom måsvingar. Listan av argument ges på formen datatyp

namn. Om vi skriver att int x är det första argumentet till en funktion, måste det första argumentet
vi skickar till funktionen vara ett heltal, och innuti funktionen har argumentet namnet x.

Här ser vi också en ny sorts sats, return result;. En return-sats i en funktion avbryter funktionen
och lämnar tillbaka värdet som kommer efteråt som funktionsvärde. Funktionsvärdet av square(x)
kommer alltså vara variabeln result:s värde, vilket är x * x. Man kan returnera andra uttryck
än just variabler, som i add(x, y)-funktionen, där vi returnerar uttrycket x + y.

För att få funktionsvärdet av en funktion skriver man helt enkelt funktionsnamn(argument1,

argument2, argument3).

Övning 30. Vad kommer följande funktionsanrop ge för svar?

1 cout << square(5) << endl;

2 cout << add(square(3), 10) << endl;

3 cout << min(square(10), add(square(9), 23)) << endl;

Notera att när man skickar en variabel som argument till en funktion skickar man egentligen en
kopia.

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 void change(int y){

6 // Vi ändrar vår egen kopia av y, inte x-variabeln i main!

7 y = 3;

8 }

9

10 int main(){

11 int x = 5;

12 cout << x << endl;

13
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14 change(x);

15

16 cout << x << endl;

17 }

Ovan har vi alltid placerat funktionerna vi anropar ovanför funktionen vi anropar den från. Det
�nns en god anledning till detta - man måste helt enkelt skapa en funktion på en plats tidigare än
man använder den.

Övning 31. Vad säger kompilatorn om du försöker anropa en funktion i main som du deklarerat
senare i programmet?

Övning 32. Lös problemet Räknefunktioner (id: raknefunktioner) på Kattis.

En funktion kan också välja att inte returnera någonting. Den ska då ha returtypen void. Detta
kan tyckas meningslöst, men kan vara ganska praktiskt när man använder referensargument. När
du anger vilka argument en funktion ska ta emot kan du skriva ett &-tecken före argumentents
namn - int &x. Då kommer argumentet inte att vara en kopia som det vanligtvis är, utan det är
samma variabel!

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 // obs -- &y istället för y

6 void change(int &y){

7 // Här ändrar vi faktiskt x-variabeln i main, eftersom y är en referens!

8 y = 3;

9 }

10

11 int main(){

12 int x = 5;

13 cout << x << endl;

14

15 change(x);

16

17 cout << x << endl;

18 }

Jämför beteendet hos de två olika programmen.

Övning 33. Skriv en funktion som tar emot två variabler och byter plats på dessa.

1 int x = 0;

2 int y = 1;

3

4 byt(x, y);

5

6 cout << "x = " << x << " y = " << y << endl;

ska alltså skriva ut x = 1 y = 0.



Programmering i C++ Introduktion till Algoritmer, 2015-2016

Hemtal

Kattisinlämning 1 (id: carrots). Lätt

Kattisinlämning 2 (id: pauleigon). Lätt

Ledning: turordningen upprepar sig efter 2N turer.

Kattisinlämning 3 (id: dicegame). Medium

Om du vill att (i, j) ska anta alla värden med a ≤ i ≤ b och c ≤ j ≤ d kan du använda två loopar
innuti varandra, såhär:

1 for(int i = a; i <= b; ++i){

2 for(int j = c; j <= d; ++j){

3 }

4 }

Kattisinlämning 4 (id: reversebinary). Medium

1. Om du inte stött på binära tal tidigare kan du läsa om dem på Wikipedia.

2. Hur gör du för att �ytta sista si�ran i ett tal A till slutet av ett tal B?

3. För att loopa så länge ett visst villkor är sant kan du använda while-satsen:

1 while(villkor){

2 }

Kattisinlämning 5 (id: kornislav). Svår

Ledning: sortera talen. För att enklast göra det kan du läsa in dem i en vector och använda
sort()-funktionen (se nästa lektionsanteckning).

Kattisinlämning 6 (id: trainpassengers). Svår

Många speciallfall som är kluriga att få till. Skapa några egna tester och prova ditt program.

https://dagy.kattis.com/problems/carrots
https://dagy.kattis.com/problems/pauleigon
https://dagy.kattis.com/problems/dicegame
https://dagy.kattis.com/problems/reversebinary
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_number#Counting_in_binary
https://dagy.kattis.com/problems/kornislav
https://dagy.kattis.com/problems/trainpassengers

