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Alle studenten moeten 
op blackboard 
ingeschreven zijn!
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eindcijfer:
  geen tentamen 
   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 fouten en executable zonder fouten)
      de assistent bekijkt het programma en de resultaten
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computer practicum:
• Het antwoord voor het volgende practicum op blackboard indienen.

• Schrijf in de eerste regel van elk programma uw naam en student nummer.
/* Jan Voorbeeld s123456 */

• U mag met een (1) collega samen werken
In dit geval moeten alle twee namen en student nummers aan het begin 
van uw programma geschreven worden.
/* Jan Voorbeeld s123456 */
/* Marijke Collega s654321 */
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Hoe kan ik thuis programmeren?
Linux:
gcc is een gewoon deel van Linux. Alles werkt zoals op de universiteit.

Windows:
Vanuit Windows moet u teerst op de universiteit 
inloggen.
Daarvoor is het programma putty nodig.

Download dit programma van http://www.putty.org 
en installeer het op uw computer.

Start op putty
   hostname:   lilo.science.ru.nl     
   de facultaire login server
   gebruikersname en wachtword zoals in een van 
   de computersaalen

Nu bent u op de facultaire cluster en kunt gewoon 
werken zoals u in een van de computer zalen zit.

Mac OSX:
Installeer X code (dit is op een CD/DVD of in de app store). 
Daarnaar is gcc gewoon op uw computer beschikbaar.
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Wat is een computer?

ook dit zijn computers ...
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Wat is een computer?

In het werkgeheugen van een computer worden 
nummers in digitale vorm opgeslagen.
binair!! !        (0, 1)
decimaal!!        (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
hexadecimaal     (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)
voorbeeld   !       10   ! x0A   !00001010
! ! !           255! xFF! 11111111
!
in het werkgeheugen van een computer:
1 bit ! ! = 0,1
1 byte ! = 8 bit
1 woord != 32/64 bit       
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Wat is een computer?

Een computer doet alleen „wat hem 
verteld wordt.“ Alle stappen die een 
computer doet zijn gedefinieerd in een 
sequentie van instructies: een 
programma. De berekeningseenheid 
(microprocessor) bewerkt een 
programma stap voor stap, instructie 
voor instructie.

Alle instructies voor de 
berekeningseenheid zijn gecodeerd in 
een byte of een woord.
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De berekeningseenheid (CPU) begrijpt alleen machinetaal. 
Wij gebruiken een hoge programmeertaal, zoals C.
In een computer hebben wij drie lagen van software:

Wat is een computer?

-besturingssysteem/operating 
system, zoals LINUX

-vertaler/compiler zoals gcc

-toepassingsprogramma zoals 
u eigen programmaʻs

15



Mijn eerste C programma
#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.

elk C programma begint met een int main()

na elke instructie staat een ;
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Mijn eerste C programma
#include <stdio.h>

int main()
 {
  printf("Mijn eerste C programma\n");
 }

De vertaler/compiler vertaalt instructies in 
een leesbare vorm (bij voorbeeld 
geschreven in C)  naar machinetaal. De 
resultaat is een uitvoerbaar programma 
(executable). Dit is een binair bestand met 
instructies voor de berekeningseenheid 
(CPU).

17



Mijn eerste C programma

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.

18



Mijn eerste C programma

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

cat taak1.c

hexdump -C taak1

gebruik 
om de inhoud van het text bestand 
taak1.c te zien

om de inhoud van de executable 
(uitvoerbaar programma) te zien
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Mijn eerste C programma

Toets nu ./taak1 <return>. 

Dit geeft „Mijn eerste C programma“ op de 
beeldscherm uit.

> cat taak1.c
#include <stdio.h>

int main()
 {
  printf("Mijn eerste C programma\n");
 }

> gcc -o taak1 taak1.c
> ./taak1
Mijn eerste C programma
> 

20



Programmeren: het vakgebied om een 
programma te ontwikkelen om een bepaald 
probleem op te lossen.

Van het probleem naar het programma:
1.analyse van het probleem
2.ontwerp van een algoritme
3.coderen in een taal zoals C
4.test van het programma
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1.analyse van het probleem
2.ontwerp van een algoritme
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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
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Van het probleem naar het programma:
1.analyse van het probleem
2.ontwerp van een algoritme
3.coderen in een taal zoals C
4.test van het programma
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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 gebruiken 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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Van het probleem naar het programma:
1.analyse van het probleem
2.ontwerp van een algoritme
3.coderen in een taal zoals C
4.test van het programma
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Bereken de wortel van een getal
#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);
 }

M =
A + B

2

M ∗M − C ≥ 0
B = M
A = M

herhaal

wanneer
dan
anders

tot B −A < �
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Hoofdstuk 1: 

De basis van de taal C
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Instructies en commentaren
#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);
 }

geen ;

een ; naar iedere instructie

schrijf in een commentaar wat 
het programma doet

Naar een instructie 
staat altijd een 
puntkomma. 
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Variabelen
#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);
 }

Data worden in variabelen opgeslagen.
C heeft de volgende elementaire types van 
variabelen:
-char      (character) een byte, een teken
-int         (integer) een integer waarde
-float      (floating point) een floating point 
              waarde

voorbeelden:
char c, cc=‘a‘;
int i, j, k=1, ook_dit_is_een_variabele;
float a=0.18, b, c=1.e-5;
In de definitie van een variabel kunnen wij 
ook een waarde toewijzen.
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Variabelen

Teken voor de namen van variabelen zijn: A..Z, a..z, 0..9, _
Ten minste 31 teken zijn significant.

Velden (vectoren, arrays) van variabelen
int a[10]; ! ! eendimensionaal veld/vector
float b[10,5]; !tweedimensionaal veld/matrix

toepassing van waarden bij definitie:
int i={5,1,3,2,4};
dit betekend: int i[5];  i[0]=5; i[1]=1; i[2]=3;  i[4]=2;  i[4]=4;
In C worden velden vanaf 0 geteld.
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Operatoren
#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);
 }

Rekenkundige operatoren zijn +, -, *, / en %
a = a+1;     a=b/c;
Dit zijn binaire operatoren.

C kent ook unitaire operatoren:
Unitaire operatoren zijn: ++ en --
Deze verhogen en verlagen een waarde om 1.
i++;  i met 1 verhogen, ook i = i + 1;
i--;    i met 1 verlagen, ook i = i -1;
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Toewijzingen
#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);
 }

a = b + c;
i  = i +2;
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Eenvoudige ingaven en uitgaven
#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);
 }

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.
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Eenvoudige ingaven en uitgaven
#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);
 }

Om iets in te lezen gebruiken wij scanf

scanf(„%i“, &j);   leest een integer waarde in en slaat de 
waarde op in de variabele j.

Let op: &j geeft het adres van de variabele j in het 
werkgeheugen.

scanf(„%f“, &a); leest een floating point waarde in en 
slaat de waarde op in de variabele a.

a geeft de inhoud van de variabele en &a de plaats waar 
de variabele binnen het geheugen staat.
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Waneer dan beslissingen (if statement)
#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);
 }

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

Als <statement> uit meer als een instructie bestaat 
woorden de haakjes { } gebruikt om meerdere instructies 
in een block samen te vatten.
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Vergelijkingen
#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);
 }

Voor de vergelijkingen in <expression> hebben wij 
speciale vergelijkingsoperatoren: >   >=   <   <=   ==   !=

voorbeeld
if ( a > 10 )
  {
    doe_iets;
    nog_iets;
  }
 else
  {
    doe_iets_anders;
    nog_iets;
  }

let op:
=   is een toewijzing
== is een vergelijking
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Loops (lussen) en herhalingen
#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);
 }

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

while ( <expression> )
  <statement>

Herhaalt <statement> zo lang als <expression> waar 
is. 
<expression> wordt eerst beoordeeld, voor het geval 
dat <expression> waar is wordt <statement> 
uitgevoerd.

voorbeeld: herhaal zo lang a < 10
a=1;
while ( a < 10 ) 
  {
   a = a+1;
  }
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for loops
for ( expr1, expr2, expr3 )
  statement;

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

Eerst wordt <expr1> uitgevoerd (initialisatie).
Zo lang <expr2> waar is worden <statement> en 
<expr3> uitgevoerd.

voorbeeld:
int a[10];
for (i=0; i<10; i++) printf( „%i “, a[i] );
geeft alle waarde van de vector a uit.
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Bereken de wortel van een getal
#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);
 }

M =
A + B

2

M ∗M − C ≥ 0
B = M
A = M

herhaal

wanneer
dan
anders

tot B −A < �
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Van het probleem naar het programma:
1.analyse van het probleem
2.ontwerp van een algoritme
3.coderen in een taal zoals C
4.test van het programma
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Bereken de wortel van een getal
#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);
 }

> gcc -o wortel wortel.c
> ./wortel
12
0.000000 6.000000
3.000000 6.000000
3.000000 4.500000
3.000000 3.750000
3.375000 3.750000
3.375000 3.562500
3.375000 3.468750
3.421875 3.468750
3.445312 3.468750
3.457031 3.468750
3.462891 3.468750
3.462891 3.465820
3.462891 3.464355
3.463623 3.464355
3.463989 3.464355
3.463989 3.464172
3.464081 3.464172
sqrt(12.000000)=3.464127
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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);}

schrijf in een commentaar 
wat het programma doet
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Met deze kennis 
kunnen jullie nu 
de eerste taken 
oplossen.
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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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RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
AFDELING STERRENKUNDE
JÖRG R. HÖRANDEL
JAN VAN ROESTEL

Programmeren 1 – 2014/15
Computer Practicum 2 – 17.11.2014

De antwoorden moeten voor 24.11.2014 op blackboard ingediend worden!

Schrijf op de eerste regel van elk programma uw naam en studentnummer als commentaar:
/* <naam> <studentnummer> */
#include <stdio.h>

Taak 1 (3 punten)
Schrijf een programma om de temperatuur van !F naar K om te zetten.
Lees een !F waarde (floating point) in.
Gebruik de functie K = (5/9)(!F! 32) + 273 om K te berekenen.
Print de K waarde naar de scherm.

Taak 2 (3 punten)
Bereken de wortel van een getal

"
C. Gebruik de halveringsmethode.

Lees een (floating point) waarde voor C in.
Gebruik de startwaarden A = 0 en B = C .
Herhaling halveringsmethode:
BerekenM = (A + B)/2.
WaneerM · M ! C # 0
dan B = M
anders A = M

tot B ! A < !

Print de antwoord uit.
Schrijf in uw programma achter elk regel een commentar en leg uit wat die regel doet.
Bereken de wortel van 20 met ! = 10"6 · C .

Taak 3 (3 punten)
Sorteer een lijst van nummers.
Vul uw studentnummer in de vector a[6].
Voorbeeld: s123456$ a[]={1,2,3,4,5,6};
Sorteer a.
Print de cijfers in oplopende volgorde uit.
Gebruik deze algoritme om de cijfers te sorteren:
for(i=0; <6; i++)
for(j=i+1; j<6; j++)
if (a[j] < a[i])
{ h=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=h; }

1
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