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Obligatorisk oppgave nr.4 
 

PROG1001 - Grunnleggende programmering, høsten 2022 
 

Innleveringsfrist: 15.november 2022   kl.11:00  (må overholdes) 
             i Blackboard på pdf-format 

         (Code::Blocks:   File     Export    As PDF (uten linjenumre!)) 
 
 
Du skal bruke/ta utgangspunkt i  oblig4.tpl 
(som du selv omdøper til oblig4.c) 
 
Bruk gjerne også LesData.h som introduseres i EKS_34.c. 
 
 
Oppgaven går ut på registrere skiskyttere og resultatene i ulike skirenn disse deltar på. 
 
Av vedlegget kan man se at det skal lages innmat til følgende 15 funksjoner: 
 
 
void leggTilSkiskytter(); 
void skiskytterLesData(struct Skiskytter* s); 

Den første funksjonen kommer med en melding om det er fullt med skiskyttere. I motsatt fall 
skrives den nye skytterens nummer (fra 1 og oppover), den opprettes, dens navn leses og de andre 
datamedlemmene nullstilles (vha. den andre funksjonen), legges inn bakerst i datastrukturen og 
antallet telles opp. 

 
 
void leggTilSkirenn(); 
void skirennLesData(struct Skirenn* r); 
void skiskytterTreff(struct Skiskytter* s, const int skudd, const int treff); 

Den første funksjonen kommer med egne meldinger om det er full med skirenn, eller at det hittil 
er registrert mindre enn to skiskyttere.  Ellers skrives det nye rennets nummer (fra 1 og oppover), 
det opprettes, data leses (vha. den andre funksjonen), legges inn bakerst i datastrukturen og 
antallet telles opp.  
Den andre funksjonen spør først om arrangørstedets navn. Deretter leses forbokstaven i enum-
verdiene (det loopes til dette er ‘J’, ‘N’ eller ‘S’). ‘type’ settes så til korrekt enum-verdi ut fra 
dette. Er ‘type’ lik ‘Sprint’, settes ‘antsSkudd’ til 10, ellers 20. Lovlig antall deltagere i rennet 
leses så. Deretter loopes det gjennom dette antallet, og det spørres om hvilket skiskytternummer 
som fikk 1.plass, 2.plass, ….. (Du trenger ikke å sjekke at samme nummer skrives flere ganger -  
om du da ikke ønsker denne ekstra utfordringen.) Dette nummeret lagres fortløpende i 
‘resultatliste’. For hver skiskytter spørres om et lovlig antall treff vedkommende hadde.  
Dette antallet treff og totalt antall skudd telles så opp (som en totalsum for alle rennene  
i hele sesongen) hos vedkommende skiskytter vha. den tredje funksjonen. 

 
 
void skrivAlleSkirenn(); 
void skirennSkrivBasis(const struct Skirenn* r); 

Egen melding om det er tomt for skirenn. Ellers skrives alle lagrede skirenns nummer  
(fra 1 og oppover), og vha. den andre funksjonen: kun arrangørstedets navn og hva slags type renn 
dette er  (enum-verdien ut på skjermen som tekster). 
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void skrivEttSkirenn(); 
void skirennSkrivData(const struct Skirenn* r); 
void skiskytterSkrivNavn(const struct Skiskytter* s); 

Egen melding om det er tomt for skirenn. Ellers kjøres funksjonen  skrivAlleSkirenn(). 
Deretter spørres om et lovlig rennummer. Og alle dette rennets data skrives så ut vha. den andre 
funksjonen. Dvs. i den kjøres først  skirennSkrivBasis(…). Deretter skrives rennets antall 
skudd, og til slutt skrives hele rennets resultatliste, både med løpernes reelle numre og deres navn 
(til dette siste brukes den tredje funksjonen). 

 
 
void skrivAlleSkiskyttere(); 
void skiskytterSkrivData(const struct Skiskytter* s); 

Egen melding om det er tomt for skiskyttere. Ellers skrives alle deres numre (fra 1 og oppover),  
og vha. den andre funksjonen: skytterens navn og sesongens totale treffprosent (0-100) som en 
float med to desimaler, dvs. (antall treff / antall skudd) * 100 

 
 
void frigiAllokertMemory() 

Funksjonen går igjennom alle skiskytterne og skirennene, og frigir alt allokert minne/memory. 
Til dette brukes bl.a: 

void skiskytterFrigi(struct Skiskytter* s) 
void skirennFrigi(struct Skirenn* r) 
 
 
 
 
 
NB: Husk god kommentering, innrykk, leselighet og at linjene ikke blir for lange  

(slik at teksten wrapper ved en evt. utskrift) 
 
 
 
 
 

Lykke til! 
 

LarsMH,  KarianneK  &  FrodeH 


