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2. Hoe werkt een computer? 
“Home computers are being called upon to perform many new functions, 

including the consumption of homework formerly eaten by the dog.” – 
Doug Larson 

Programmeren, zoals dat in deze tutorial wordt behandeld, is het schrijven van instructies 
voor een computer dat in de breedste zin van het woord opgevat kan worden. Het kan dus 
bijvoorbeeld gaan om het schrijven van instructies die het mogelijk maken om met een 
afstandsbediening een videorecorder bepaalde acties uit te laten voeren. Ook het correct 
weergeven van de tijd op een klok of berichten op een lichtkrant – waarbij dus geen 
interactie met mensen plaatsvindt – valt onder programmeren. Meer specifiek worden 
deze toepassingen ‘embedded programming’ genoemd, aangezien het hier om 
toepassingen gaat waarbij het programma in zijn geheel op een printplaat, eventueel met 
chips, wordt gezet. Voor het maken van dergelijke toepassingen wordt vaak C++ 
gebruikt. Dit vanwege de efficiëntie waarmee met C++ gemaakte programma’s 
uitgevoerd kunnen worden in vergelijking met andere programmeertalen. 

We zullen ons echter richten op het schrijven van programma’s voor een Personal 
Computer (PC). Deze term is officieel alleen van toepassing op IBM computers, maar 
wordt in het dagelijks leven gebruikt voor alle computers met eenzelfde toepassing 
(officieel IBM PC compatible genoemd), maar is niet van toepassing op Apple Macintosh 
computers, welke toch een sterk overeenkomstig doel hebben. We zullen daarom als 
definitie van een PC aanhouden: een computer geschikt voor gebruik door één persoon 
gelijktijdig voor algemene toepassingen, variërend van tekstverwerking en e-mail tot het 
maken van videoclips of het spelen van spellen. PC’s zijn er tegenwoordig in vele soorten 
en maten; denk bijvoorbeeld aan een laptop, een draagbare computer. Er zijn echter ook 
computers die niet verward dienen te worden met PC’s, bijvoorbeeld spelcomputers. 
Deze computers onderscheiden zich van PC’s door een beperkte toepassingsmogelijkheid 
en een andere manier om met mensen te communiceren, namelijk een joystick in plaats 
van een toetsenbord en muis. De opbouw van zulke computers is desondanks opmerkelijk 
overeenkomstig met die van een PC. 

Twee basisbegrippen die voor computers van belang zijn, zijn software en hardware. Met 
hardware wordt alle tastbare onderdelen van een computer bedoeld. Software zijn alle 
niet tastbare onderdelen die nodig zijn om een computer te laten doen wat hij moet doen. 
In een PC zijn dit niet slechts de programma’s die op een harde schijf staan, maar ook de 
geïntegreerde programma’s die in een harde schijf, dvd-brander of audiochip zitten. 
Volgens deze definitie is data die op een computer is opgeslagen, zoals een 
tekstdocument, een afbeelding of een muziekfragment, dus geen software. 

Opgave 2.1 Bedenk nog drie voorbeelden van geïntegreerd programmeren 
(embedded programming). Geef bij ieder voorbeeld aan of het met 
hardware of software te maken heeft. 
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2.2. Onderdelen van een PC 
“Een PC is zo snel als zijn langzaamste onderdeel.” 

Het overgrote deel van de PC’s is opgebouwd uit hetzelfde type onderdelen. Zie Figuur 
2.1 voor een illustratief overzicht. Allereerst is er het moederbord (1). Dit is een grote 
printplaat waar bijna alle andere onderdelen op zijn aangesloten. Het moederbord 
verzorgt de communicatie tussen al deze onderdelen. Het hart van een PC wordt gevormd 
door de Central Processing Unit (CPU), veelal processor (2) genoemd. Dit is een chip die 
het meeste rekenwerk in een PC verzorgt. De data voor het rekenwerk en de uitkomst 
hiervan wordt opgeslagen in het werkgeheugen, dat in de vorm van geheugenmodules (3) 
op het moederbord wordt geplaatst. Overigens worden in het werkgeheugen ook de 
instructies die de computer aansturen, opgeslagen in de vorm van programma’s. Alles 
wat in het werkgeheugen wordt opgeslagen, gaat verloren als de PC wordt uitgezet of 
opnieuw wordt opgestart. 

 

1
2 

3

4 
5 

6 

7 

8
9 

Figuur 2.1: Overzicht van de onderdelen van een PC 
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Aangezien het werkgeheugen niet groot genoeg is om alle data en programma’s in op te 
slaan, hebben de meeste PC’s een harde schijf (4), waarop veel meer kan worden 
opgeslagen. Bovendien blijft de data op een harde schijf behouden wanneer de computer 
wordt uitgeschakeld of herstart. Een harde schijf werkt vrijwel hetzelfde als een 
cassettebandje, maar op een harde schijf wordt de data op een draaiende schijf 
opgeslagen in plaats van een lang lint. Aangezien een harde schijf bewegende onderdelen 
bevat, zal de snelheid waarmee data kan worden geschreven of gelezen altijd beperkt 
zijn. Daarbij komt dat de motoren in de harde schijf stroom nodig hebben, welke in een 
PC door de voeding (5) wordt geleverd. De voeding heeft ook verbindingen op het 
moederbord om tevens alle andere onderdelen van stroom te voorzien. 

Het laatste interne onderdeel dat we beschouwen is de grafische kaart of video kaart (6). 
Deze wordt op het moederbord geplaatst en heeft een aansluiting voor een monitor (7). 
Op de monitor kan de gebruiker van de PC aflezen wat de staat van de computer is en wat 
de uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen zijn. Zodoende staat het bekend als een 
uitvoerapparaat. Daarentegen staan het toetsenbord (8) en de muis (9) bekend als 
invoerapparaten. Het toetsenbord kan gebruikt worden om tekst of opdrachten in te 
voeren en met de muis kan een cursor op het scherm bewogen worden en kunnen 
opdrachten worden gegeven door middel van het aantikken van een van de muisknoppen, 
wat klikken genoemd wordt vanwege het bijbehorende geluid. 

Een programma op een PC kan de onderdelen daarvan niet direct aanspreken. Het geeft 
daarom instructies aan het Operating System (OS) dat deze opdrachten vertaalt in voor de 
specifieke onderdelen geschikte instructies. Een OS is volledig software, exclusief zaken 
als de installatie CD of de handleiding, en wordt normaal gesproken opgeslagen op de 
harde schijf. Bekende voorbeelden van operating systems zijn: Microsoft Windows, Mac 
OS X, Linus en BSD. Niet ieder programma kan op al deze operating systems worden 
gedraaid. In tegendeel, de meeste applicaties draaien slechts op enkele versies van een 
enkele OS. 

In deze tutorial beschouwen we zogenaamd cross-platform C++ programmeren, dat is, 
programma’s geschreven in C++ die op de meeste, zoniet alle, grote operating systems 
kunnen draaien. Dit impliceert dat we ons moeten beperken tot zogehete command line 
programma’s, welke geen grafische user interface hebben. Alles wat de gebruiker van een 
programma kan zien, als hij het draait, is wat tekst (of andere tekens, welke enig grof 
tekenwerk mogelijk maakt) en hij kan het programma alleen instrueren door middel van 
het toetsenbord. 

Opgave 2.2 Stel je voor dat je een brief typt op een PC. Leg zo precies als je kunt 
uit wat de beschreven onderdelen, inclusief de OS, doen, zodat jij die 
brief kunt schrijven op de PC. 
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2.3. Binair tellen 
“Er zijn 10 soorten mensen; degenen die binaire getallen begrijpen en 

degenen die dat niet doen.” 

Een computer kan tellen door middel van transistors; kleine elektronische schakelaars die 
ofwel aan (1) ofwel uit (0) kunnen staan. Daarom telt een computer met het binaire stelsel 
in plaats van het decimale stelsel dat wij mensen gebruiken. Zoals de naam al aangeeft 
maakt het decimale stelsel gebruik van tien verschillende cijfers (0 tot en met 9), terwijl 
het binaire stelsel er slechts twee gebruikt (0 en 1). Een cijfer in het binaire stelsel heet 
een bit en een reeks van 8 bits heet een byte. Het omrekenen tussen beide stelsels kan 
door middel van de machten van 2, dat is, 1, 2, 4, 8, 16, enz. 

Een binair getal is te converteren naar een decimaal getal door een macht van 2 op te 
tellen voor elke 1 in het binaire getal. Meer specifiek moeten we de macht van twee 
nemen gelijk aan de positie van de 1 in het getal, beginnend vanaf rechts met 0. Dus, 
1010 is gelijk aan 21 + 23 = 2 + 8 = 10. Beginnend vanaf rechts zien we dat de eerste bit 
op 0 staat, dus kunnen we hem overslaan. Zou die op 1 staan, dan hadden we 20 = 1 op 
moeten tellen bij ons decimaal getal (beginnend met 0 natuurlijk). De tweede bit is gelijk 
aan 1, dus voegen we 2 toe. De derde bit is 0 en de vierde is 1, dus voegen we 8 toe. Het 
totaal is dan 10. 

De andere kant op is wat moeilijker. Daarvoor moeten we alle machten van 2 die in het 
decimale getal zitten eruit halen en de overeenkomstige bits op 1 zetten. Bijvoorbeeld, 
het getal 13 bevat de machten 23, 22 en 20 (8 + 4 + 1 = 13). Dus moeten we bits 0, 2 en 3 
(weer beginnend vanaf rechts met 0) op 1 zetten en de rest op 0. Dat geeft het getal 1101. 

De term byte is reeds geïntroduceerd als zijnde 8 bits. Een byte is tevens de kleinste 
hoeveelheid geheugenruimte dat een computer kan alloceren. Zodoende wordt ieder 
elementair data object, zoals een getal, een letter of een kleur, opgeslagen in een bepaald 
aantal bytes. De voorafgaande bits krijgen de waarde 0. Bijvoorbeeld, als we het getal 5 
in een byte opslaan, is de waarde 00000101. 

Tot nu toe hebben we alleen de representatie van niet-negatieve getallen behandeld, maar 
het is ook mogelijk om negatieve en zogehete drijvende komma (reële) waardes op te 
slaan. Negatieve getallen kunnen worden opgeslagen door een bit aan te wijzen die het 
teken van het getal representeert; normaalgesproken is dit de eerste bit. Zulke getallen 
heten signed (sign betekent teken). Als de bit gelijk is aan 0 is het getal niet-negatief, 
anders is het negatief en wordt de waarde van de rest van de bits opgeteld bij het kleinste 
(negatieve) getal dat kan worden gevormd. Dus als we een signed byte hebben waarin de 
linkse bit het teken is, zou het getal 5 00000101 zijn, -5 zou 11111011 zijn, -1 zou 
11111111 zijn en -128 zou 10000000 zijn. 

Drijvende komma getallen kunnen gebruikt worden om zowel positieve als negatieve 
decimale (niet-gehele) getallen in op te slaan (en 0 natuurlijk). De getallen bestaan uit een 
bit voor het teken, een aantal bits voor de exponent en de rest voor de mantisse. De 
exponent wordt gebruikt om grote of kleine getallen op te slaan door de waarde van de 
mantisse te vermenigvuldigen met 2c - exponent, waar c een constante is die wordt bepaald 
door het aantal bits van de exponent. Hieruit volgt dat drijvende komma getallen een 
wetenschappelijke notatie gebruiken met een vaste precisie bepaald door de grootte van 
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het data element waarin het wordt opgeslagen. Precies om die reden zijn drijvende 
komma getallen per definitie onnauwkeurig en mogen ze niet gebruikt worden in 
bijvoorbeeld boekhoudkundige software, waar afrondfouten fataal kunnen zijn. Voor de 
meeste toepassingen bieden de normale drijvende komma data elementen genoeg 
precisie. 

Opgave 2.3 Schrijf een aantal niet-negatieve gehele getallen om van decimaal naar 
binair en vice versa. 

Opgave 2.4 Als een binair getal n cijfers (bits) bevat, hoeveel cijfer zou het 
corresponderende decimale getal dan hebben? 

a) Hoeveel verschillende getallen kunnen worden opgeslagen in een binair 
getal bestaande uit maximaal 16 bits? En 32 bits? Hoeveel 
verschillende getallen kunnen in een byte worden opgeslagen? 

b) Waarom denk je dat een 32-bit computer maximaal 4 GB (giga byte) 
geheugen kan gebruiken? 

Opgave 2.5 Aangezien binaire getallen nogal lang zijn, werken programmeurs vaak 
met het hexadecimale stelsel dat de cijfers 0 tot en met 9 en A tot en 
met F gebruikt, waar A 10 is en F 15 in decimale getallen. 

a) Converteer de getallen van Opgave 2.3 naar hexadecimale getallen. 

b) Hoeveel cijfers heeft het hexadecimale equivalent van een binair getal 
bestaande uit n cijfers? 

Opgave 2.6 Wat wordt door de binaire waarde 10100111 voorgesteld? 

2.4. Geheugen 
“Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.” 

Het werkgeheugen in een PC is verdeeld in de stack en de heap. De stack is een klein 
gedeelte van het geheugen waarin instructies worden opgeslagen die uitgevoerd dienen te 
worden door de processor. Data kan ook in de stack worden opgeslagen, maar gezien de 
beperkte ruimte moeten grote hoeveelheden data worden opgeslagen op de heap. Om data 
op te kunnen slaan op de heap, moet je eerst de vereiste hoeveelheid geheugen alloceren, 
voordat je de data kunt schrijven. Als de data niet langer nodig is, moet het gealloceerde 
geheugen worden vrijgegeven. Het heap gedeelte van het geheugen is gigantisch in 
vergelijking met het stack gedeelte. Toch zijn er programma’s die niet genoeg hebben aan 
de beschikbare hoeveelheid werkgeheugen van een PC. Daarom kunnen de meeste 
operating systems een gedeelte van de harde schijf als extensie van het werkgeheugen 
gebruiken. 

Wanneer de OS data van het werkgeheugen naar de harde schijf verplaatst om ruimte te 
maken in het werkgeheugen of als die data weer terug wordt geplaatst in het 
werkgeheugen, dan heet dat swappen. Aangezien de snelheid waarmee een harde schijf 
data kan lezen en schrijven veel lager ligt dan die van het werkgeheugen, resulteert 
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swappen in een behoorlijk prestatieverlies. Daarom is het belangrijk om gealloceerd 
geheugen op de heap vrij te geven als het niet langer gebruikt wordt om swappen te 
voorkomen. 

Data kan worden opgeslagen in het werkgeheugen en op een harde schijf. Alle data in het 
werkgeheugen gaat verloren als de PC wordt uitgeschakeld of herstart, terwijl de data op 
de harde schijf behouden blijft, zelfs als de harde schijf uit de computer wordt gehaald. 
Een ander verschil is de manier waarop de data opslag is georganiseerd. In het 
werkgeheugen wordt de data opgeslagen en opgehaald door programma’s (het feitelijke 
fysieke geheugen wordt beheerd door de OS), maar op een harde schijf kan data alleen 
worden opgeslagen in een bestand. Een bestand is een verzameling data die 
geïdentificeerd en waarnaar verwezen kan worden door zijn unieke naam en extensie die 
gebruikt wordt om aan te geven wat voor soort data in het bestand is opgeslagen. 
Voorbeelden van bestanden zijn: tekst documenten, zoals deze tutorial, afbeeldingen, 
webpagina’s, programma’s en archieven. 

Omdat het aantal bestanden op een harde schijf behoorlijk groot kan worden, worden 
bestanden meestal onderverdeeld in een boomachtige structuur bestaande uit directories 
(soms mappen genoemd). De aaneenschakeling van alle directories in een pad van de 
wortel van de boom naar een bestand, gescheiden door een teken (normaal / (slash) of \ 
(backslash)) heet het pad van dat bestand. Een pad kan ook een identificatie van het 
station waarop het bestand zich bevind bevatten, bijvoorbeeld, 
‘C:\users\jhurkens\docs\tutorial.doc’. De beperkingen aan de naam van een bestand of 
directory en de manier waarop een station wordt geïdentificeerd, zijn allemaal afhankelijk 
van de OS. De meeste operating systems ondersteunen een bestandsnaam van 8 letters of 
cijfers gevolgd door een extensie van 3 letters of cijfers. Aangezien het scheidingsteken 
in een pad verschilt tussen operating systems, kunnen we geen gebruik maken van 
directorystructuren in een cross-platform programma. 

Opgave 2.7 Probeer het exacte pad van dit bestand op je PC te vinden. 

2.5. Programma’s 
“program - A set of instructions, given to the computer, describing the 

sequence of steps the computer performs in order to accomplish a specific 
task. The task must be specific, such as balancing your check book or 
editing your text. A general task, such as working for world peace, is 
something we can all do, but not something we can currently write 

programs to do.” – uit de Unix User's Manual 

We hebben het eerder al gehad over wat software is en dat een OS daar een voorbeeld 
van is. We hebben het ook gehad over programma’s (ook software) zonder een 
gedetailleerde uitleg van wat een programma is, aangezien het een vrij algemene term 
betreft. Omdat deze term nog vaker gebruikt wordt in deze tutorial, zullen we toch wat 
dieper op de betekenis ingaan in deze sectie. Merk op dat de term programma in het 
algemeen meer dan één definitie heeft, maar we ons beperken tot slechts één daarvan 
voor de duidelijkheid. 
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Een programma is een uitvoerbaar bestand dat een set instructies bevat die door de OS 
kunnen worden uitgevoerd. Het bestand dient de extensie ‘.exe’ te hebben, wat kort is 
voor ‘executable’. Wanneer het programma wordt gestart (dit wordt ook wel het laten 
lopen van het programma genoemd) voert de OS de instructies uit die erin bevat zijn en 
spreekt de benodigde onderdelen van de PC aan om wat te doen. Hieronder kan ook het 
wachten op invoer van de gebruiker middels toetsenbord of muis vallen. De zaken die 
een programma kan doen worden slechts beperkt door de hardware van de PC, de tijd die 
beschikbaar is voor het laten lopen van het programma, logica en de creativiteit van de 
programmeur(s) die het programma hebben gemaakt. 

Een programma kan door de OS worden gestart als de gebruiker daartoe opdracht geeft. 
De manier waarop de gebruiker dit kan doen verschilt per OS. Welbekende manieren zijn 
bijvoorbeeld het intypen van de naam van het programma in de command prompt of 
dubbelklikken op de naam van het bestand in een OS met een grafische interface. Een 
programma kan vroegtijdig gestopt worden door de OS daartoe opdracht te geven. In een 
command prompt kan dit meestal gedaan worden door Ctrl+C op het toetsenbord in te 
drukken. Als een programma niet handmatig wordt gestopt, kan het stoppen als het al zijn 
instructies heeft uitgevoerd of het kan instructies bevatten waardoor het blijft lopen totdat 
de computer wordt uitgeschakeld. 

In deze tutorial kun je leren hoe je een programma bouwt met behulp van de 
programmeertaal C++ en andere programma’s die C++ code kunnen vertalen in een echt 
programma bestand. De opgaven en voorbeelden die worden gegeven zullen zich 
voornamelijk richten op programma’s met een wiskundige doel, aangezien dit een erg 
makkelijke manier is om de mogelijkheden van de C++ taal uit te leggen. Pas als je hebt 
geleerd om op een degelijke manier een redelijk aantal van de mogelijkheden van C++ te 
gebruiken, zul je echt in staat zijn om de kracht van deze fantastische taal te gebruiken. 
Bovendien is het makkelijk om vrijwel elke andere programmeertaal te leren als je C++ 
beheerst. 

Samenvatting van het hoofdstuk 

• Alhoewel C++ kan worden gebruikt om voor bijna ieder type computer te 
programmeren, richten we ons in deze tutorial op personal computers. Voor alle typen 
computers kunnen we hardware (tastbare) en software (ontastbare) onderdelen 
onderscheiden. 

• De meeste berekeningen in een PC wordt gedaan door de processor. Data die nodig is 
voor de berekeningen wordt opgeslagen in het werkgeheugen of op de harde schijf 
voor langdurige opslag. Het belangrijkste uitvoerapparaat van een PC is de monitor 
en de invoerapparaten zijn het toetsenbord en de muis. Het operating system is de 
software die programma’s in staat stelt om de hardware onderdelen te gebruiken. 
Deze tutorial richt zich op cross-platform C++ programmeren, wat inhoudt dat de 
programma’s die we maken op de meeste operating systems kunnen lopen. 

• Mensen tellen met het decimale stelsel, computers met het binaire stelsel. Getallen 
kunnen worden geconverteerd tussen beide stelsels met behulp van de machten van 2. 
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Een enkel cijfer in het binaire stelsel heet een bit. Een verzameling van 8 bits heet een 
byte en is de kleinste hoeveelheid geheugenruimte die een computer kan alloceren. 
Negatieve en drijvende komma getallen worden op een speciale manier opgeslagen. 
Drijvende komma getallen zijn van nature onnauwkeurig. 

• Het werkgeheugen is verdeeld in de stack en de heap. De stack is klein, de heap 
groot. Geheugenruimte op de heap moet eerst te worden gealloceerd om te kunnen 
worden gebruikt en dient te worden vrijgegeven als het niet meer nodig is, om te 
voorkomen dat de OS gaat swappen, wat de prestaties vermindert. Op een harde 
schijf kan data worden opgeslagen in een bestand dat geïdentificeerd kan worden met 
zijn unieke naam en extensie. Bestanden worden georganiseerd in een boomachtige 
structuur van directories. De aaneenschakeling van directory namen gescheiden door 
een scheidingsteken heet het pad van een bestand. 

• Een programma is een bestand dat een verzameling instructies voor de OS bevat. Het 
uitvoeren van deze instructies wordt het laten lopen van het programma genoemd. 
Hoe een programma kan worden gestart of handmatig gestopt verschilt per OS.  
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