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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Ni kommer lära er C++

• Objektorientering i C++

• Datastrukturer och algoritmer

• Arbeta i ett större programmeringsprojekt

Kursens syfte
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Föreläsningar (8 st)

• Seminarier (4 st)

• Laborationer (Schemalagt och egen tid)

• Datastrukturer och algoritmer genom OpenDSA (egen tid)

• Projekt (HT2)

Kursmoment
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Assistenter – Axel, Eric, Anna, Maria, Gustaf, Kasper, Rasmus

• Kursassistent – János Dani, janos.dani@liu.se

• Kursledare – Axel Frosthagen, axel.frosthagen@liu.se

• Kursledare – Klas Arvidsson, klas.arvidsson@liu.se

• Examinator – Klas Arvidsson, (hemlig epost)

Kontakt
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Assistenter – Axel, Eric, Anna, Maria, Gustaf, Kasper, Rasmus

• Kursassistent – János Dani, janos.dani@liu.se

• Kursledare – Axel Frosthagen, axel.frosthagen@liu.se

• Kursledare – Klas Arvidsson, klas.arvidsson@liu.se

• Examinator – Klas Arvidsson, (hemlig epost)

• Prata med oss!

Kontakt
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Förändringar - med er i åtanke

• Justeringar av när föreläsningar kommer

• Lab 1: 

• Tydligare kravställning mål. 

• Frågor för självkontroll. 

• Skelett till testprogram.

• Miniprojekt: (arbete pågår)

• Tydligare kravställning och mål.

• Frågor för självkontroll.

Förändringar i kursen
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Förändringar - med er i åtanke
• Justeringar av när föreläsningar kommer

• Lab 1: 
• Tydligare kravställning mål. 

• Frågor för självkontroll. 

• Skelett till testprogram.

• Miniprojekt: (arbete pågår)
• Tydligare kravställning och mål.

• Frågor för självkontroll.

• Behöver er input för att det ska bli ännu bättre!

Förändringar i kursen
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Föreläsningar
• Du behöver Zoom för att lyssna på liveföreläsningarna

• Ingen inspelning

• Skriv frågor i chatten, raise hand för uppmärksamhet

• Laborationer
• Du behöver en dator med kursens verktyg eller stabil nätverksanslutning

• Du behöver Teams för kommunikation med labkompis och assistent

• Seminarier
• De två första hålls via Teams

• De två sista hålls i stora salar, respektera begränsningarn på avstånd och antal

• Assistenten leder gemensam problemlösning från tavlan

Distansläge
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• 3 - att genomföra alla obligatoriska moment innan 
hårda deadlines

• 4 – att samla 20 av 58+ bonuspoäng

• 5 – att samla 40 av 58+ bonuspoäng

Betygsystem

10



Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Deadlines för bonusuppgifter är efter (nästan) 
varje laboration

• Bonuspoäng kan även samlas in genom tidig 
inlämning, välskriven kod, m.m.

• Bonuspoängräknare på hemsidan!

Bonuspoäng
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• https://www.ida.liu.se/~TDDC76/

Kurshemsidan – En snabb tour
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Kursinfo - Vad är TDDC76?

• Fokus på programmering - koncept och kodkvalité

• Frågor är viktigt – under föreläsning, paus och efter

• Skriv frågor i chatten och “raise hand”!

• Efter-föreläsning-quiz

Upplägg på föreläsningar
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Programmering i C++

Kan vi på två föreläsninger lära oss allt vi behöver för att 
lösa alla programmeringsproblem?

Vad ska vi göra idag?
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Programmering 

• Kul och användbart

• Utveckla vår problemlösningsförmåga

• Lösa verkliga problem

• Utveckla vår förmåga att strukturera

Varför lär vi oss programmering?
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C++

• Stort, populärt och bred användning 

• Finns gott om resurser att tillgå

• Många olika koncept som ingår (ni kan använda det till mycket)

• Kan ni C++ har ni lätt att lära er andra stora programmeringsspråk

• Stöd för objektorientering – tillför sätt att strukturera koden väl

Varför lär vi oss C++?
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Program och kompilering

• De finns överallt!

• Är en samling 
instruktioner som utförs

Vad är ett program?
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Program och kompilering

• Minsta möjliga c++-program 

• int main() – startpunkt för alla program i C++

• Innehåller satser – instruktioner för datorn

Vad är ett program i C++?

int main()

{

return 0;

}

program.cc
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Program och kompilering
Hur får vi ett program att köra i C++?

19



Program och kompilering

• Kompilera koden – översätter instruktioner så att 
datorn förstår dem

Hur får vi ett program att köra i C++?

20

program.cc Körbar binär 
a.out

Kompilatorn
g++



Program och kompilering

• Kompilera koden – översätter instruktioner så att 
datorn förstår dem

Hur får vi ett program att köra i C++?
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program.cc Körbar binär 
a.out

Kompilatorn
g++

preprocessor
#include

länkare
undefined reference to `fun’

kompilator



Program och kompilering

• Var utför vi kompilering? 

- i terminalen! 

Hur får vi ett program att köra i C++?
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Program och kompilering

• Terminalen (aka command line)

• Positivt: 
• Enkelt och effektivt gränsnitt

• Ger full kontroll över datorn

• Mindre positivt:

• Högre inlärningskurva

• Inte så snyggt

Terminalen – en kort avstickare
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Program och kompilering

• Var utför vi kompilering? 

- i terminalen!

• Hur utför vi kompilering? 

- använder vår C++ kompilator i terminalen med kommandot 
g++ -std=c++17 filnamn.cc

Hur får vi ett program att köra i C++?
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Program och kompilering
Hur får vi ett program att köra i C++?

int main()

{

return 0;

}

program.cc

$ ls

program.cc

Terminalen
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Program och kompilering
Hur får vi ett program att köra i C++?

int main()

{

return 0;

}

program.cc

$ ls

program.cc

$ g++ -std=c++17 program.cc

Terminalen
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Program och kompilering
Hur får vi ett program att köra i C++?

int main()

{

return 0;

}

program.cc

$ ls

program.cc

$ g++ -std=c++17 program.cc

$ ls

a.out program.cc

Terminalen
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Program och kompilering
Hur får vi ett program att köra i C++?

int main()

{

return 0;

}

program.cc

$ ls

program.cc

$ g++ -std=c++17 program.cc

$ ls

a.out program.cc

$ ./a.out

Terminalen
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Program och kompilering
Hur får vi ett program att köra i C++?

int main()

{

return 0;

}

program.cc

$ ls

program.cc

$ g++ -std=c++17 program.cc

$ ls

a.out program.cc

$ ./a.out

$ 

Terminalen
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Program och kompilering
Hur får vi ett program att köra i C++?

int main()

{

return 0

}

program.cc

$ ls

program.cc

$ g++ -std=c++17 program.cc

test.cc:4:1: error: expected ; before } token

}

^

Terminalen
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Utströmmar
Hur pratar program med oss när det körs?
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Utströmmar

• Det verkar vara något som program brukar göra!

Hur pratar program med oss när det körs?
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Utströmmar

• I dess enklaste form är det att programmet skriver text 
till terminalen

Hur pratar program med oss när det körs?

$ g++ -std=c++17 helloworld.cc

$ ./a.out

Hello, World!

$

Terminalen
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Utströmmar

• Det finns en utström från programmet till terminalen
som den kan kommunicera igenom

Hur pratar program med oss när det körs?
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Utströmmar

• Det finns en utström från programmet till terminalen
som den kan kommunicera igenom

Hur pratar program med oss när det körs?

ProgramTerminal
Utström
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Utströmmar

• std::cout (character output) gör att programmet kan 
skriva till strömmen

• Vi använder cout tillsammans med strömoperatorn << 
• Ex: std::cout << ”Hej”;

Hur pratar program med oss när det körs?
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Utströmmar

• std::cout (character output) gör att vi kan skriva till 
strömmen

• Vi använder cout tillsammans med strömoperatorn << 
• Ex: std::cout << ”Hej”;

• Nu tar vi och skapar programmet som skriver:

Hur pratar program med oss när det körs?

$ g++ -std=c++17 helloworld.cc

$ ./a.out

Hello, World!

$
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Utströmmar
Hur pratar program med oss när det körs?

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hello, World”

<< std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal
Utström
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Utströmmar
Hur pratar program med oss när det körs?

#include <iostream>

int main()

{

> std::cout << ”Hello, World!”

<< std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal

Hello, World!

Utström
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Utströmmar
Hur pratar program med oss när det körs?

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hello, World!”

>           << std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal

Hello, World!\n

Utström
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Utströmmar
Hur pratar program med oss när det körs?

Hello, World! #include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hello, World!”

>           << std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal
Utström
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Utströmmar

• Vad gör std::endl?

std::endl

42



Utströmmar

’\n’          =  Radbrytning

• Vad gör std::endl?                       +

std::flush   =

std::endl

{
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Utströmmar
std::endl

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hej!\n”;

std::cout << ”Hej”

<< std::flush;

std::cout << ” då”

<< std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal
Utström
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Utströmmar
std::endl

#include <iostream>

int main()

{

> std::cout << ”Hej!\n”;

std::cout << ”Hej”

<< std::flush;

std::cout << ” då”

<< std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal

Hej!\n

Utström
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Utströmmar
std::endl

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hej!\n”;

> std::cout << ”Hej”

<< std::flush;

std::cout << ” då”

<< std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal

Hej!\nHej

Utström
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Utströmmar
std::endl

Hej!

Hej

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hej!\n”;

std::cout << ”Hej”

>           << std::flush;

std::cout << ” då”

<< std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal
Utström
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Utströmmar
std::endl

Hej!

Hej

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hej!\n”;

std::cout << ”Hej”

<< std::flush;

> std::cout << ” då”

<< std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal

då

Utström

48



Utströmmar
std::endl

Hej!

Hej

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hej!\n”;

std::cout << ”Hej”

<< std::flush;

std::cout << ” då”

> << std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal

då\n

Utström
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Utströmmar
std::endl

Hej!

Hej då

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Hej!\n”;

std::cout << ”Hej”

<< std::flush;

std::cout << ” då”

>           << std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal
Utström
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Utströmmar
Hur kan vi formatera utskrift?
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Utströmmar

• Funktioner från std::iostream och std::iomanip:
• fixed – Använd decimalpunkt och N=6 decimaler      

• setprecision(N) – Avänd N decimaler vid utskrift

• setw(N) – Använd minst N tecken för nästa utskrift

• setfill(C) – Använd tecknet C som utfyllnadstecken

• left – Vänsterjustera utskriften

• right – Högerjustera utskriften

• Läs mer på cppreference:
• std::iomanip 

• ftmflags i std::iostream 

Hur kan vi formatera utskrift?

52
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Utströmmar
std::setw(N) och std::setfill(C)

....10 #include <iostream>

#include <iomanip>

int main()

{

std::cout << std::setw(6) 

<< std::setfill(’.’)

<< 10 << std::endl;

return 0;

}

helloworld.ccTerminal

....10\n

Utström
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?
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Paus!
Skicka in frågor

• Res på dig och hämta fika!

• Skriv din fråga i chatten

• Gå in på poll.fprg.se

• Skriv in koden: 12

• Skriv sedan in din fråga!

55
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?
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Inströmmar

• Vi vill kunna prata med program

• För att det ska vara relevant behöver programmet 
kunna komma ihåg det vi skriver

Hur pratar vi med program när det körs?
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Datatyper & Variabler
Hur får vi programmet att komma ihåg?
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Datatyper & Variabler

• Var i minnet placerar vi data vi vill komma ihåg?

• Hur gör vi för att hitta och skilja på olika data?

• Hur mycket plats behövs i minnet?

• Samma data kan ses på olika sätt, hur ska data i
minnet tolkas? 

Hur får vi programmet att komma ihåg?
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Datatyper & Variabler

• I ett program kan vi spara data i unika variabler

• En variabel har alltid ett värde (data som tillhör den)

• En variabel har ett unikt namn

• För att datorer ska kunna hantera olika variabler 
behöver den dela in de i olika datatyper

• En variabel är en viss datatyp

Hur får vi programmet att komma ihåg?
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Datatyper & Variabler

• I ett program kan vi spara data i unika variabler

• En variabel har alltid ett värde (data som tillhör den)

• En variabel har ett unikt namn

• För att datorer ska kunna hantera olika variabler 
behöver den dela in de i olika datatyper

• En variabel är en viss datatyp

• Bestämmer vilken tolkning vi ska ha!

Hur får vi programmet att komma ihåg?
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Datatyper & Variabler

• Våra mest använda datatyper:
• Heltal – int (-7, 10, 2147483647)

• Reella tal – float, double (14.7, -7.1, 0.99 )

• Tecken – char (’j’, ’7’, ’\n’)

• Text – std::string (”Hej!”, ”jag”, ”heter …”)

• Sant eller falskt – bool (true, false, 1, 0)

Hur får vi programmet att komma ihåg?
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Datatyper & Variabler

• Vi kan skapa (initialisera) variabler i program med {}

Hur får vi programmet att komma ihåg?

int main()

{

int x{3};

return 0;

}

program.cc
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Datatyper & Variabler

• Vi kan skapa (initialisera) variabler i program med {}

Hur får vi programmet att komma ihåg?

int main()

{

int x{3};

return 0;

}

program.cc

x : 3
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Datatyper & Variabler

• Vi kan tilldela variabler värden (byta värde) i program med =

Hur får vi programmet att komma ihåg?

int main()

{

int x{3};

x = 4;

return 0;

}

program.cc

x : 3
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Datatyper & Variabler

• Vi kan tilldela variabler värden (byta värde) i program med =

Hur får vi programmet att komma ihåg?

int main()

{

int x{3};

x = 4;

return 0;

}

program.cc

x : 4
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Datatyper & Variabler

• Vi kan förhindra att en variabel byter värde med const

Hur får vi programmet att komma ihåg?

int main()

{

const double pi{3.14159};

return 0;

}

program.cc

pi : 3.14159
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Datatyper & Variabler

• Vi kan förhindra att en variabel byter värde med const

Hur får vi programmet att komma ihåg?

int main()

{

const double pi{3.14159};

pi = 9;

return 0;

}

program.cc

pi : 3.14159
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Datatyper & Variabler

• Vi kan förhindra att en variabel byter värde - const

Hur får vi programmet att komma ihåg?

int main()

{

const double pi{3.14159};

pi = 9;

return 0;

}

program.cc

pi : 3.14159
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Datatyper & Variabler

• Vi kan inte tilldela en datatyp till en annan datatyp

Hur får vi programmet att komma ihåg?

#include <string>
int main()
{

int x{3};
std::string str{”Hej”};
x = str;
return 0;

}

program.cc

x : 3 str : Hej
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Datatyper & Variabler

• Vi kan inte tilldela en datatyp till en annan datatyp

Hur får vi programmet att komma ihåg?

#include <string>
int main()
{

int x{3};
std::string str{”Hej”};
x = str;
return 0;

}

program.cc

x : 3 str : Hej
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?
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Inströmmar

• Verkar vara något som vi också 
gillar att göra!

Hur pratar vi med program när det körs?
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Inströmmar

• I dess enklaste form - när användaren skriver till 
programmet som körs i terminalen

Hur pratar vi med program när det körs?

$ g++ -std=c++17 rumtemp.cc

$ ./a.out

Mata in rumstemperatur: 

Terminalen
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Inströmmar

• I dess enklaste form - när användaren skriver till 
programmet i terminalen

Hur pratar vi med program när det körs?

$ g++ -std=c++17 rumtemp.cc

$ ./a.out

Mata in rumstemperatur: 24.5↵

Terminalen
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Inströmmar

• Det finns en inström från terminalen in till programmet
som den kan kommunicera igenom

Hur pratar vi med program när det körs?
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Inströmmar

• Det finns en inström från terminalen in till programmet 
som den kan kommunicera igenom

Hur pratar vi med program när det körs?

77



Inströmmar

• Det finns en inström från programmet in till terminalen
som den kan kommunicera igenom

Hur pratar vi med program när det körs?

ProgramTerminal

Inström
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Inströmmar

• std::cin (character input) gör att vi kan skriva till 
strömmen

• Vi använder cin tillsammans med strömoperatorn >>

• Ex: std::cin >> x;

Hur pratar vi med program när det körs?
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Inströmmar

• std::cin (character input) gör att vi kan skriva till strömmen

• Vi använder cin tillsammans med strömoperatorn >>

• Ex: std::cin >> x;

• Nu tar vi och skapar programmet som skriver:

Hur pratar vi med program när det körs?

$ g++ -std=c++17 rumtemp.cc

$ ./a.out

Mata in rumstemperatur: 24.5↵
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in 

rumstemperatur:  

#include <iostream>

int main()

{

> std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

std::cin >> temp;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal

Mata in rumstemperatur:  

Utström

Inström
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in 

rumstemperatur:  

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur: ” 

<< std::flush;

> double temp{0};

std::cin >> temp;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

Inström

temp : 0.0
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in 

rumstemperatur:  

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

> std::cin >> temp;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

Inström

temp : 0.0
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in 

rumstemperatur: 24.5↵
#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

> std::cin >> temp;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

24.5\n

Inström

temp : 0.0
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in 

rumstemperatur: 24.5↵
#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

> std::cin >> temp;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

\n

Inström

temp : 24.5
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.:  

#include <iostream>

int main()

{

> std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

int stl{};

std::cin >> temp;

std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal

Mata in rumstemperatur och 

rumstl.:  

Utström

Inström
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.:  

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

> double temp{0};

> int stl{0};

std::cin >> temp;

std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

Inström

stl : 0temp : 0.0
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.:  

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

int stl{0};

> std::cin >> temp;

std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

Inström
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.: 24.5 20↵

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

int stl{0};

> std::cin >> temp;

std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

24.5 20\n

Inström

stl : 0temp : 0.0
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.: 24.5 20↵

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

int stl{0};

> std::cin >> temp;

std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

20\n

Inström

stl : 0temp : 24.5

90



Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.: 24.5 20↵

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

int stl{0};

std::cin >> temp;

> std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

20\n

Inström

stl : 0temp : 24.5
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.: 24.5 20↵

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

int stl{0};

std::cin >> temp;

> std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

20\n

Inström

stl : 0temp : 24.5
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

Mata in rumstemperatur 

och rumstl.: 24.5 20↵

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in 

rumstemperatur

och rumstl.: ” 

<< std::flush;

double temp{0};

int stl{0};

std::cin >> temp;

> std::cin >> stl;

return 0;

}

rumtemp.ccTerminal
Utström

\n

Inström

stl : 20temp : 24.5
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Inströmmar

• Det kan ligga kvar data i inströmmen

• Hur rensar vi inströmmen på data? 

• Vi vill inte alltid läsa en sak åt gången

• Hur läser vi in en hel rad?

Hur pratar vi med program när det körs?
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Inströmmar

• Två användbara funktioner:

• Rensa strömmen på data: 
cin.ignore([antal tecken], [till tecknet]);

• Läsa in en text tills radbryt: 
getline(cin, [string-variabel], [radbryttecken]);

Hur pratar vi med program när det körs?
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

std::string str{0};

> getline(cin, str)

cin.ignore(1000, ’\n’)

return 0;

}

getignore.ccTerminal
Utström

Detta är en rad\nDetta är 

en till\n

Inström

str :
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

std::string str{0};

> getline(cin, str)

cin.ignore(1000, ’\n’)

return 0;

}

getignore.ccTerminal
Utström

\nDetta är en till\n

Inström

str : Detta är en rad
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

std::string str{0};

> getline(cin, str)

cin.ignore(1000, ’\n’)

return 0;

}

getignore.ccTerminal
Utström

Detta är en till\n

Inström

str : Detta är en rad
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

std::string str{0};

getline(cin, str)

> cin.ignore(1000, ’\n’)

return 0;

}

getignore.ccTerminal
Utström

Detta är en till\n

Inström

str : Detta är en rad
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

std::string str{0};

getline(cin, str)

> cin.ignore(1000, ’\n’)

return 0;

}

getignore.ccTerminal
Utström

\n

Inström

str : Detta är en rad
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Inströmmar
Hur pratar vi med program när det körs?

#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

std::string str{0};

getline(cin, str)

> cin.ignore(1000, ’\n’)

return 0;

}

getignore.ccTerminal
Utström

Inström

str : Detta är en rad
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Villkor

• Olika beteenden beroende på variablers värden

Hur ger vi programmet olika beteenden?
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Villkor

• Olika beteenden beroende på variablers värden

Hur ger vi programmet olika beteenden?
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Villkor

• Olika beteenden beroende på variablers värden

• Vi skapar en förgrening i programmet – olika instruktioner körs

• Samma operation kan även få olika beteende beroende på
datatypen den utförs på

• Division, utskrift

• Mer om det senare i kursen

Hur ger vi programmet olika beteenden?
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Villkor

• Olika beteenden beroende på variablers 
värden

• Vi skapar en förgrening i programmet – olika 
instruktioner körs

• Utförs med if-satsen:

if (villkor)

{

//instruktioner

}

Hur ger vi programmet olika beteenden?

Kod efter if-
sats

Kod i if-sats

Villkor
Sant

Falskt
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Villkor
Hur ger vi programmet olika beteenden?

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << ”Mata in rumstemperatur: ”<< std::flush;

double temp{}

std::cin >> temp;

if (temp >= 40.0)

{

cout << ”Är du i en bastu?” << std::endl;

}

return 0;

}

rumtemp.cc
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Villkor

• Om något sant vill vi köra koden i if-satsen, annars..

• else-gren körs om villkoret är falskt

if (villkor)

{

//instruktioner

}

else

{

//instruktioner

}

Hur ger vi programmet olika beteenden?

Kod efter if-
sats

Första 
grenen

SantFalskt
Villkor

Andra 
grenen
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Villkor
Hur ger vi programmet olika beteenden?

#include <iostream>
int main()
{
std::cout << ”Mata in rumstemperatur: ”<< std::flush;
double temp{}
std::cin >> temp;

if (temp >= 40.0)
{

std::cout << ”Är du i en bastu?” << std::endl;
}
else
{

std::cout << ”Låter alldeles lagom” << std::endl;
}

return 0;
}

rumtemp.cc
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Villkor

• Om något sant vill vi köra koden i if-satsen, annars ..

• kolla nytt villkor, annars ..
• else if-gren körs om villkoret är falskt och kollar nytt villkor

if (villkor 1)
{
//instruktioner

}

else if (villkor 2)

{

//instruktioner

}

else

{

//instruktioner

}

Hur ger vi programmet olika beteenden?

Kod efter if-
sats

Första 
grenen

SantFalskt
Villkor 1

Andra 
grenen

Villkor 2

Tredje 
grenen

SantFalskt
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Villkor
Hur ger vi programmet olika beteenden?

std::cin >> temp;

if (temp >= 40.0)
{

std::cout << ”Är du i en bastu?” << std::endl;
}
else if (temp <= 15.0)
{

std::cout << ”Maila studentbostäder” << std::endl;
}
else
{

std::cout << ”Låter alldeles lagom” << std::endl;
}

return 0;
}

rumtemp.cc
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Villkor och inströmmar
Hur kontrollerar vi om en inläsning gått bra?

int temp;

if ( std::cin >> temp )

{

cout << “Du matade in temperaturen ” << temp;

}

else

{

cout << “Tyvärr, du matade inte in ett giltigt heltal”;

}

rumtemp.cc
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Misslyckade inläsningar

• Tre användbara funktioner:

• Reparera inströmmen (nollställer felflaggor):
cin.clear();

• Rensa strömmen på data: 
cin.ignore([antal tecken], [till tecknet]);

• Läsa in en text tills radbryt: 
getline(cin, [string-variabel], [radbryttecken]);

Hur återhämtar vi oss från misslyckade inläsningar?
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Misslyckade inläsningar
Hur fortsätter vi om en inläsning misslyckas?

int temp;

if ( std::cin >> temp )

{

cout << “Du matade in temperaturen ” << temp;

}

else

{

cout << “Tyvärr, du matade inte in ett giltigt heltal”;

cin.clear(); // Reparera

cin.ignore(1000, ‘\n’); // Undvik nytt fel

}

rumtemp.cc
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Programmering i C++

Kan vi på två föreläsningar lära oss allt vi behöver för att 
lösa alla programmeringsproblem?

• Vi är nästan där. Vad saknas egentligen? Vad kan vi 
inte lösa med variabler, strömmar och villkor?

Vad har vi gjort idag?
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Programmering i C++

Hur lata får vi egentligen vara som programmerare?

Skriva mycket kod eller samma kod är ju jobbigt! 
Vad kan vi göra?

Vad ska vi göra imorgon?
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Registrera er i kursen och anmäl er i Webreg!
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Tack för mig, vi ses imorgon!
Gör Efter-föreläsning-quiz

https://www.ida.liu.se/~TDDC76/2021/quiz/fo1/index.sv.shtml
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