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Alle studenten moeten 
op blackboard 
ingeschreven zijn!

vanaf volgende week 

beginnen alle drie groepen 

om 8:45 

wiskunde om 8:45 in HG00.023
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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
    

http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1516
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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 s1234567 */

• 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 s1234567 */
/* Marijke Collega s7654321 */

Idereen moet zijn eigen programma op Blackboard uploaden.

http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1516
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Wie heeft een eigen laptop?
- Linux?
- Mac?
- Windows?
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Programmeren is het schrijven van een 
computerprogramma, een concrete reeks 
instructies die een computer uitvoert.
Dit is de taak van een softwareontwikkelaar of 
programmeur. 
Programmeren wordt in het algemeen niet direct in 
machinetaal gedaan, maar in een programmeertaal. 
De programmacode die wordt geschreven heet 
broncode en wordt door een compiler omgezet in 
machinecode.
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De Z3 was de eerste werkende 
programmeerbare computer ter 
wereld ontworpen en gebouwd 
door Konrad Zuse in 1941. De 
machine maakte voor de 
berekeningen gebruik van het 
binaire stelsel. Hij had een 
klokfrequentie van 5 tot 10 Hz en 
een woordlengte van 22 bits. 

Eigenschappen
• klokfrequentie: 5,3 Hz
• rekeneenheid: zwevendekommagetal, 22 bit, optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen, delen en vierkantswortel
• gemiddelde rekensnelheid: som, 0,8 seconden; product, 3 seconden
• vermogen: circa 4000 Watt
• gewicht: circa 1000 kg
• elementen: circa 2600 relais
• geheugen: 64 woorden met een lengte van 22 bits
• invoer: decimale zwevendekommagetallen
• uitvoer: decimale zwevendekommagetallen
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John von Neumann, Hongaars: Neumann János (Boedapest, 28 december 1903 - Washington D.C., 8 februari 
1957) was een Hongaars-Amerikaanse wiskundige, die behalve op vele deelgebieden van de wiskunde, ook in 
de natuurkunde, computerwetenschappen, informatica en economie zeer belangrijke bijdragen leverde. 

John von Neumann in de periode 
dat hij voor het Manhattan project 
werkte, jaren 40-45

De Von Neumann-architectuur (ook wel bekend als het Von Neumann-model of het 
Princeton-architectuur) is een computerarchitectuur, die gebaseerd is op wat in 1945 
door de wis- en natuurkundige John von Neumann en anderen in werd beschreven First 
Draft of a Report on the EDVAC. Dit document beschrijft een ontwerparchitectuur voor 
een elektronische digitale computer, waar de delen bestaan uit een centrale 
verwerkingseenheid (CPU), die op zijn beurt uit een rekenkundig-logische eenheid 
(ALU) en processorregisters bestaat, een besturingseenheid (Control Unit), bestaande 
uit een instructieregister en programmateller, een computergeheugen (Memory Unit) om 
zowel data als de instructiesets op te slaan en tenslotte externe massaopslag en input 
en output-mechanismen (Input en Output Devices).[1]
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De ENIAC was een computer gebouwd in 1946 en was de eerste elektronische computer 
die gebouwd werd. De naam is een afkorting en staat voor Electronic Numerical Integrator 
And Computer.
De ENIAC kostte bijna 500.000 dollar, bestond uit 19.000 radiobuizen, was mede daardoor 
gigantisch groot, en woog 30 ton.
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Wat is een computer?

ook dit zijn computers ...

13



De Von Neumann-cyclus is het centrale mechanisme 
achter de werking van elke digitale computer die sinds 1946 
gebouwd is.

Von Neumann-cyclus
1.Lees een bitrij uit het geheugen, 

vanaf het adres dat vastgelegd is 
in de IP (instruction pointer), en 
verhoog meteen de IP. Deze bitrij 
is de instructie.

2.Decodeer de instructie.
3.Voer de instructie uit.
4.Begin van voren af aan.

14



Wat is een computer?
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Wat is een computer?
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Wat is een computer?
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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 verwerkingseenheid 
(microprocessor) bewerkt een 
programma stap voor stap, instructie 
voor instructie.

Alle instructies voor de 
verwerkingseenheid zijn gecodeerd in 
een byte of een woord.
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Een processor, ook wel bekend als CPU (Engels: central processing unit) of in het 
Nederlands centrale verwerkingseenheid (cve) genoemd, is een stuk hardware in 
een computer dat instaat voor basisbewerkingen en -controle bij het uitvoeren van 
programmacode. De eerste processors waren uitgevoerd als printplaten vol met losse 
componenten en IC's, maar sinds de jaren 70 ontstonden de eerste zogenaamde 
microprocessors, waarbij het hele systeem op één enkele chip werd vervaardigd. De 
eerste microprocessor was de i4004 van Intel.

Een (eenvoudige) processor bevat de volgende onderdelen:
• Een aantal registers met de volgende functies:

• Een "accumulator" waarin de resultaten van berekeningen 
worden opgeslagen

• Een statusregister waarin informatie over de laatst uitgevoerde 
bewerking bijgehouden wordt (bijvoorbeeld of het resultaat 0 of 
negatief was)

• Een programmateller waarin het adres staat van de 
eerstvolgende instructie die moet worden uitgevoerd

• Registers die adressen van geheugenplaatsen kunnen bevatten, 
zoals stackpointers en indexregisters.

• Een Arithmetic Logic Unit (ALU) die de berekeningen uitvoert
• Logica om instructies te decoderen en de onderdelen aan te sturen
• Logica om interrupts af te handelen.

Bij moderne processors zijn de registers onderling uitwisselbaar, zodat 
berekeningen niet in één speciaal register hoeven plaats te vinden. Ook is 
de decodeerlogica dusdanig uitgekiend dat meerdere instructies 
tegelijkertijd in behandeling kunnen zijn ("pipeline").
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Een computerprogramma is een 
opeenvolging van instructies met als doel om 
een specifieke taak met een computer uit te 
voeren. Een programma kent een uitvoerbare 
vorm, die de computer direct kan gebruiken om 
de programmainstructies in een centrale 
verwerkingseenheid uit te voeren.
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Een compiler (letterlijk samensteller of opbouwer) is een 
computerprogramma dat een in een brontaal geschreven programma 
vertaalt in een semantisch equivalent programma in een doeltaal.
Het vertalen of omzetten wordt compilatie of compileren genoemd. 
Met compiler wordt voornamelijk een programma bedoeld dat een 
programma in een hogere programmeertaal vertaalt naar een lagere 
programmeertaal, meestal assembleertaal of machinecode. De 
voornaamste reden om broncode te compileren is dan ook het 
maken van uitvoerbare code.

De compiler controleert ook of de invoer welgevormd is en of er een 
correcte vertaling gemaakt kan worden, zo niet dan worden er 
foutmeldingen gegeven. 
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Assembleertaal of 
assembly is een low-level 
programmeertaal die 
nauwelijks meer dan een 
symbolische weergave van 
machinetaal is.
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Machinetaal is een taal waarin 
instructies geschreven zijn die de 
processor van een computer direct 
kan uitvoeren. Een programma 
bestaat in machinetaal uit een reeks 
woorden, meestal van 8 (een byte), 
16 of 32 bits. Elk woord staat voor 
een specifieke actie die de 
processor dient uit te voeren. 
Wanneer de computer in het 
programma dat hij aan het uitvoeren 
is bijvoorbeeld de byte 00001010 
tegenkomt dan kan dit betekenen 
dat hij de inhoud van register 1 bij 
register 0 moet optellen.
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int main() {
    int a = 2;
    int b = 3;
    int c = a + b;
    return c;
}

voorbeld
een C programma

machinetaal assembleertaal C programma
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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 programma‘s
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Waarom C?

C is een flexibele programmeertaal.

Deze kan bij voorbeeld gebruikt worden om
- een besturingssystem (zoals Linux) te ontwikkelen
of
- uw eigen programmas te ontwikkelen
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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).
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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.
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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

gcc -S taak1.c om de assembler code van een 
programma te produceren
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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
> 
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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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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

Wat gebeurt er in de rekenmachine als ik op de 
wortel knopje           druk?
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Bereken de wortel van een getal 

Voorbeeld van een wetenschappelijk probleem
p

C

Wij berekenen zero van de functie f(x) = x

2 � 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
p

C

Wij berekenen zero van de functie f(x) = x

2 � 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 <
p

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 < ✏

wortel.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
#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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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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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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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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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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Met deze kennis 
kunnen jullie nu 
de eerste taken 
oplossen.
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