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Alle studenten moeten 
op blackboard 
ingeschreven zijn!
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eindcijfer:
  2/3 schriftelijk tentamen 
   1/3 computer practicum
        1 punt/practicum aanwezigheid
        3 - 5 punten/taak

computer practicum:
  de taaken moeten tijdens het volgende practicum goedgekeurd worden,
   daarvoor moet u
   - het antwoord voor de volgende practicum op blackboard indienen
   - tijdens de volgende practicum komt de assistent langs om te zien
      dat het programma zonder fouten werkt 
      (gcc zonder fauten en executable zonder fouten)
      de assistent bekijkt het programma en de resultaten
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Bereken de wortel van een getal 

Voorbeeld van een wetenschappelijk probleem
√

C

Wij berekenen zero van de functie f(x) = x2 − C

Wij gebruijken de halveringsmethode
A = 0, B = C

M =
A + B

2

M ∗M − C ≥ 0
B = M
A = M

herhaal

wanneer
dan
anders

tot dan krijgen wij A <
√

C < B

A B
M

B −A < �
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Gebruik van de C compiler:  
gcc -o <output file> <input file.c>
voorbeeld: gcc -o taak1 taak1.c
De instructies in taak1.c woorden naar machinetaal vertaalt --> taak1. Dit is nu 
een uitvoerbaar programma. Dit kunt u met ./taak1 uitvoeren.

In Linux geeft de „x“ aan dat wij een uitvoerbaar bestand hebben. 
Gebruik de instructie ls -l om een lijst van bestanden te maken. 
-rwxr-xr-x   1 jrh  staff    8704 14 Nov 10:48 taak1      uitvoerbaar bestand
-rw-r--r--     1 jrh  staff        78 14 Nov 10:48 taak1.c   C programma

Voorbeeld:
#include <stdio.h>
int main()
 {
  printf("Mijn eerste C programma\n");
 }
printf geeft iets op de scherm uit.
Een nieuwe lijn wordt met \n begonnen.

Toets nu ./taak1 <return>. Dit geeft „Mijn eerste C programma“ op de 
beeldscherm uit.
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Eenvoudige ingaven en uitgaven (input & output)

Om iets uit te geven gebruiken wij printf
printf(“tekst \n“); geeft tekst uit en begint een nieuwe lijn (\n).
printf(“%i \n“, j); geeft de inhoud van de integer variabel j uit.
printf(“%5i \n“,j); geeft de inhoud geformatteerd uit, het worden 5 
teken gereserveerd.
printf(“%f \n“,a); geeft de inhoud van de floating point waarde a uit.
printf(“%7.2f \n“, a); geeft de waarde geformatteerd uit. 7 teken total, 2 
teken achter de komma

Om iets in te lezen (input) gebruiken wij scanf
scanf(“%i“, &j);   leest een integer waarde in en slaat de waarde op de 
adres van j.
Let op: &j geeft de adres van de variabel j in de geheugen.
scanf(“%f“, &a); leest een floating point waarde in en slaat de waarde 
op de adres van a.

a geeft de inhoud van de variabel en &a de plaats waar de variabel 
binnen de geheugen staat.
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Waneer dan beslissingen (if statement)

Om in een programma een beslissing te nemen gebruiken wij de if instructie.
if ( <expression> )
   <statement1>;
 else
  <statement2>;

Vergelijkingen
Voor de vergelijkingen in <expression> hebben wij speciale 
vergelijkingsoperatoren: >   >=   <   <=   ==   !=
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Lussen en herhalingen

Om enkele instructies binnen een programma te herhalen gebruiken wij de 
while en de for instructie.

while ( <expression> )
  <statement>;
Herhaalt <statement> zolang <expression> waar is. <expression> wordt 
teerst beoordeeld, als <expression> waar is wordt <statement> uitgevoerd.

for ( <expr1>, <expr2>, <expr3> )
  <statement>;

Dit is het zelfde als
<expr1>;
while ( <expr2> )
 {
  <statement>;
  <expr3>;
 }

Teerst wordt <expr1> uitgevoerd (initialisatie).
Zolang <expr2> waar is wordt <statement> en <expr3> uitgevoerd.
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Goede stijl
#include <stdio.h>

int main()  /* dit programma berekent de wortel van een cijfer */
 {
  float a,b,c,m, epsilon;

  scanf("%f",&c);    
  a=0, b=c;
  epsilon = c * 1.e-5;

  while( (b-a) > epsilon )
   {
    m=(a+b)/2;
    if (m*m-c >= 0) b=m;
     else           a=m;
    printf("%f %f\n",a,b);
   }
  
  m=(a+b)/2;
  printf("sqrt(%f)=%f\n",c,m);
 }

#include <stdio.h>
int main(){float a,b,c,m, epsilon;scanf("%f",&c);  
a=0, b=c;epsilon = c * 1.e-5;while( (b-a) > 
epsilon ){m=(a+b)/2;if (m*m-c >= 0) b=m;else           
a=m;printf("%f %f\n",a,b);}m=(a+b)/2;printf
("sqrt(%f)=%f\n",c,m);}

geen ;

een ; naar elke instructie

schrijf in een commentaar wat 
de programma doet
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Een if statement

int main()
 {
   int i=1, j=2,m;
   
   if ( i=j ) m=j;
 }

Wat zijn de waarden van i en j?

A)   i=1   j=2
B)   i=2   j=2

dit is een toewijzing 
geen vergelijk!
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Nog een if statement

int main()
 {
   int i=1, j=2;
   
   if ( i==j ) ; j++;
 }

Wat zijn de waarden van i en j?

A)   i=1   j=2
B)   i=2   j=3
C)   i=1   j=3

Let op: de punktkomma beeindigt de if deel. 
j++ wordt alltijd uitgevoerd, onafhankelijk van de if.
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