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opdracht 3opdracht 3

�� maak 'n functiemaak 'n functie
vervangAllevervangAlle((charchar stringstring [], [], charchar oud [], oud [], charchar nieuw [])nieuw [])

�� stringstring wordt veranderdwordt veranderd

�� bijvoorbeeldbijvoorbeeld
charchar voorbeeld [10] = "C++";voorbeeld [10] = "C++";

vervangAllevervangAlle(voorbeeld,"+","(voorbeeld,"+","----");");

coutcout << voorbeeld << << voorbeeld << endlendl;;

�� geeft geeft ""CC--------""
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aanpakaanpak

�� splits in kleinere onderdelensplits in kleinere onderdelen

whilewhile ( ( nietAanEindenietAanEinde ))

vervang ( vervang ( stringstring, oud, nieuw, , oud, nieuw, pospos ))

�� voeg argumenten tot voor communicatie voeg argumenten tot voor communicatie 
tussen functiestussen functies
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in C++in C++

voidvoid replaceAllreplaceAll( ( charchar stringstring [], [], charchar oud [],oud [],

charchar nieuw [])nieuw [])

{{

ifif ( ( strlenstrlen ( oud ) > 0 )( oud ) > 0 )

forfor ( ( int int pos=0; pos=0; 

(pos=past((pos=past(stringstring,oud,pos))>=0;,oud,pos))>=0;

pos=pos+pos=pos+strlenstrlen(nieuw)(nieuw)--strlenstrlen(oud)+1)(oud)+1)

vervang ( vervang ( stringstring, oud, nieuw, pos);, oud, nieuw, pos);

}}
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aanpak 2aanpak 2

�� vervang ( vervang ( stringstring, oud, nieuw, pos ), oud, nieuw, pos )

�� ook splitsen in onderdelenook splitsen in onderdelen

•• zoek patroonzoek patroon

•• pas ruimte aanpas ruimte aan

•• kopieer nieuw naar de juiste positiekopieer nieuw naar de juiste positie

�� voeg weer argumenten en voeg weer argumenten en 

functieresultaten toe voor functieresultaten toe voor 

communicatie tussen functiescommunicatie tussen functies

•• b.vb.v. . postiepostie waarop patroon gevonden iswaarop patroon gevonden is

•• --1 betekent niet gevonden1 betekent niet gevonden
66

vervangen in C++vervangen in C++

voidvoid vervang (vervang (charchar stringstring [], [], charchar oud [],oud [],

charchar nieuw [], nieuw [], intint pos)pos)

{{

schuif ( schuif ( stringstring, pos, , pos, strlenstrlen( oud ), ( oud ), 

strlenstrlen( nieuw ));( nieuw ));

kopieer( kopieer( stringstring, nieuw, pos );, nieuw, pos );

}}
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schuivenschuiven

voidvoid schuif(schuif(charchar stringstring [], [], intint pos, pos, intint oud, oud, intint nieuw)nieuw)

{{

constconst int int strLenstrLen = = strlenstrlen ( ( stringstring ););

constconst intint delta = delta = nieuwnieuw--oudoud;;

ifif ( delta<0 )( delta<0 )

forfor ( ( intint i = pos+nieuw; i<=i = pos+nieuw; i<=strLenstrLen; i=i+1); i=i+1)

stringstring [ i ] = [ i ] = stringstring [ [ ii--deltadelta ];];

elseelse ifif ( delta>0 )( delta>0 )

forfor ( ( intint i = i = strLenstrLen+1; i>=pos+oud; i=+1; i>=pos+oud; i=ii--11))

stringstring [ i+delta ] = [ i+delta ] = stringstring [ i ];[ i ];

// // elseelse doe nietsdoe niets

}}
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kopikopiëërenren

voidvoid kopieer ( kopieer ( charchar stringstring [],[],

charchar nieuw [], nieuw [], intint pos)pos)

{{

forfor ( ( intint i=0;nieuw[i]!='i=0;nieuw[i]!='\\0';i=i+1 )0';i=i+1 )

stringstring [ pos+i ] = nieuw [ i ];[ pos+i ] = nieuw [ i ];

}}
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passenpassen

intint past ( past ( charchar string [], string [], charchar pat [], pat [], 
intint start=0)start=0)

{{

forfor ( ( intint p=start; string [p] != 'p=start; string [p] != '\\0';0';
p=p+1)p=p+1)

ifif ( ( pastHierpastHier ( string, pat, p ))( string, pat, p ))

returnreturn p;p;

returnreturn --1;1;

}}
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passenpassen 22

boolbool pastHierpastHier ( ( charchar string [],string [],

charchar pat [], pat [], intint pos)pos)

{{

intint i=0;i=0;

forfor ( ; ( ; string[pos+istring[pos+i]==]==pat[ipat[i] &&] &&

pat[ipat[i] != '] != '\\0'; i=i+1 )0'; i=i+1 )

; ; // // legelege loop bodyloop body

return return pat[ipat[i]==']=='\\0';0';

}}
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voorwaarden & randgevallenvoorwaarden & randgevallen

�� mag mag stringstring leeg zijn?leeg zijn?

•• en oud en nieuw?en oud en nieuw?

�� nieuw langer dan oudnieuw langer dan oud

•• nieuw korter dan oudnieuw korter dan oud

�� patroon aan beginpatroon aan begin

�� patroon aan eindpatroon aan eind

�� patroon komt niet voorpatroon komt niet voor

�� patroon komt vaak voorpatroon komt vaak voor
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opdrachtopdracht 44

finite state machinesfinite state machines
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structuurstructuur

�� plaktplakt aantalaantal elementenelementen samensamen
•• iederieder element element heeftheeft eeneen naamnaam

•• iederieder element element heeftheeft eigeneigen typetype

structstruct PaarPaar

{{

intint getalgetal;;

charchar letter;letter;

};};

let op:
ook deze puntkomma 

moet er staan !
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aanmakenaanmaken van van structuurstructuur

�� geefgeef beginwaardenbeginwaarden tussentussen { en }{ en }

•• zoalszoals bijbij eeneen lijstlijst

PaarPaar eersteeerste = { 0, 'a' };= { 0, 'a' };

PaarPaar paarpaar = { 42, 'Z' };= { 42, 'Z' };

PaarPaar nogEennogEen = { 7, '7' };= { 7, '7' };

PaarPaar rijrij [] = {{ 0, 'a' },{ 26, 'Z' }};[] = {{ 0, 'a' },{ 26, 'Z' }};
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selectieselectie via de via de namennamen

�� selectieselectie geeftgeeft eeneen waardewaarde van van datdat typetype

coutcout << << paar.getalpaar.getal*6*6

<< << paar.letterpaar.letter << << endlendl ;;

�� ditdit geeftgeeft

42Z42Z
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veranderenveranderen van van veldenvelden

�� alsals bijbij selectieselectie

eerste.getaleerste.getal = = --1;1;

eerste.getaleerste.getal = = paar.getalpaar.getal * 3;* 3;
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finite state machinefinite state machine

s0 s1

s2
begintoestand

eindtoestand

1/""

1/""
0/""0/""

\0/"even" \0/"oneven"

bij input '1' output leeg
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herkenherken kattenkatten

0
k/""

k a
a/""

k/""

k/""

t/"kat"

eind

EOF/"."EOF/"."

E
O
F
/"
."

zonder label:
anders
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in in dezedeze opgaveopgave

�� invoerinvoer: char: char

�� state: state: intint

•• --1 is 1 is eindtoestandeindtoestand

•• andereandere toestandentoestanden opvolgendeopvolgende

nummersnummers vanafvanaf 00

�� uitvoeruitvoer: c: c--stringstring
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overgangenovergangen

�� per per toestandtoestand eeneen rijtjerijtje van van overgangenovergangen

�� maakmaak hierhier eeneen rijtjerijtje vanvan
•• handighandig: state : state naamnaam is index in is index in dezedeze rijrij

const const intint OutputLengteOutputLengte = 30;= 30;

typedeftypedef intint State;State;

typedeftypedef charchar Input;Input;

typedeftypedef charchar Output [ Output [ OutputLengteOutputLengte ];];
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eeneen enkeleenkele overgangovergang in C++in C++

structstruct TransTrans

{{

Input in;Input in;

State next;State next;

Output out;Output out;

};};

2222

tabeltabel van van overgangenovergangen

const const intint NstatesNstates = 20;= 20;

const const intint MaxTransMaxTrans = 10;= 10;

typedeftypedef Trans Table [Trans Table [Nstates][MaxTransNstates][MaxTrans];];

2323

tabeltabel voorvoor kattenkatten

Table Table tableKattableKat

= {{{'k',1,""},{'= {{{'k',1,""},{'\\0',EindState,".0',EindState,".\\n"},{AnyChar,0n"},{AnyChar,0,""}},""}}

,{{',{{'k',1,""},{'a',2k',1,""},{'a',2,""}, {',""}, {'\\0',EindState,".0',EindState,".\\nn"}, "}, 

{AnyChar,0,""}}{AnyChar,0,""}}

,{{'k',1,""}, {'t',0,"kat"}, {',{{'k',1,""}, {'t',0,"kat"}, {'\\0',EindState,".0',EindState,".\\nn"}, "}, 

{AnyChar,0,""}}{AnyChar,0,""}}

};};

0
k/""

k a
a/""

k/""

k/""

t/"kat"

eind

EOF/"."EOF/"." E
O
F
/"
."
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wanneerwanneer is is eeneen tabeltabel gezondgezond??

�� alleenalleen geldigegeldige toestandentoestanden komenkomen voorvoor

�� voorvoor iedereiedere toestandtoestand eeneen overgangovergang

voorvoor anyCharanyChar

�� nietniet meermeer overgangenovergangen voorvoor zelfdezelfde

invoerinvoer

�� nietniet gebruktegebrukte overgangenovergangen mogenmogen allesalles

zijnzijn

•• kijkkijk daardaar nietniet naarnaar !!
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belangrijkstebelangrijkste functiesfuncties voorvoor FSMFSM

�� delta: delta: zoekzoek nieuwenieuwe toestandtoestand

State State delta(Tabledelta(Table table, State s, Input i)table, State s, Input i)

�� sigma: sigma: drukdruk uitvoeruitvoer afaf

voidvoid sigma(Tablesigma(Table table, State s, Input i)table, State s, Input i)

�� ''gewoongewoon' ' opzoekenopzoeken in in tabeltabel
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maakmaak zelfzelf eeneen fsmfsm

zetzet simpelesimpele teksttekst omom in HTMLin HTML

regel eenregel een

regel tweeregel twee

o punt 1o punt 1

o punto punt
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laatste regel.laatste regel.

regel eenregel een

<<brbr>>

regel tweeregel twee

<<ulul>>

<<lili>>

punt 1punt 1

</</lili><><lili>>

puntpunt
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</</lili>>

</</ulul>>

laatste regel.laatste regel.


