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werkcollege 1werkcollege 1

algoritmen en programma'salgoritmen en programma's

practicumpracticum

�� programmeren leer je door het te programmeren leer je door het te 

doendoen!!

�� programma's begrijpen is nodigprogramma's begrijpen is nodig

�� programma's maken is andere programma's maken is andere 

vaardigheidvaardigheid

�� de ervaring leert dat een goed de ervaring leert dat een goed 

practicum nodige en voldoende practicum nodige en voldoende 

voorwaarde is voor het halen van voorwaarde is voor het halen van p1p1

practicum partnerpracticum partner

�� je maakt de opgaven in tweetallenje maakt de opgaven in tweetallen

•• twee weten meer dan eentwee weten meer dan een

•• het is nuttig om er samen over de het is nuttig om er samen over de 

opdrachten na te denkenopdrachten na te denken

�� partner moet ongeveer even goed in partner moet ongeveer even goed in 

programmeren zijnprogrammeren zijn

�� partnerruil magpartnerruil mag

ingeroosterd practicumingeroosterd practicum

�� vrijdagmorgen is ingeroosterd voor vrijdagmorgen is ingeroosterd voor 

practicumpracticum

•• je hebt voorrang op de je hebt voorrang op de PCsPCs

�� er is dan een studentassistent om je er is dan een studentassistent om je 

te helpente helpen

�� 4 uur moet ongeveer voldoende zijn 4 uur moet ongeveer voldoende zijn 

indienindien je de stof snapt en hebt je de stof snapt en hebt 

nagedacht over de opgavenagedacht over de opgave
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practicumregelingpracticumregeling

�� alle opgaven zijn belangrijkalle opgaven zijn belangrijk

•• maak ze !maak ze !

•• je krijgt feedback indien ze op tijd je krijgt feedback indien ze op tijd 
ingeleverd zijningeleverd zijn

�� helft van de opgaven bepalen helft van de opgaven bepalen 
practicumcijferpracticumcijfer

�� practicumcijfer is de helft van het practicumcijfer is de helft van het 
eindcijfer eindcijfer 
indien tentamen minstens 5,5 isindien tentamen minstens 5,5 is

programmeeromgevingprogrammeeromgeving

�� devdev C++C++

�� staat op de machines hierstaat op de machines hier

�� kun je voor thuis gratis downloadenkun je voor thuis gratis downloaden

�� zet je spullen op de zet je spullen op de HH--schijfschijf, alle , alle 

andere schijven worden gewist!andere schijven worden gewist!

compilers, linkers etc.compilers, linkers etc.

�� compiler zet c++ code om in compiler zet c++ code om in 

machine codemachine code

•• file.cppfile.cpp naar naar file.ofile.o

�� linker knoopt machine code aan linker knoopt machine code aan 

elkaar tot programmaelkaar tot programma

•• file.ofile.o naar naar file.exefile.exe

�� project weet wat bij elkaar hoortproject weet wat bij elkaar hoort

•• ieder programma gebruikt bibliothekenieder programma gebruikt bibliotheken

bibliothekenbibliotheken

�� headerheader file vertelt wat er in de file vertelt wat er in de 

bibliotheek te vinden isbibliotheek te vinden is

•• file.hfile.h bevat type van functiesbevat type van functies

�� sourcesource file bevat de echte definitiefile bevat de echte definitie

•• file.cppfile.cpp bevat de definitie van de functiesbevat de definitie van de functies

�� voor de eerste opdracht is het meeste voor de eerste opdracht is het meeste 

werk al voor je gedaanwerk al voor je gedaan
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opdracht 1opdracht 1

�� karelkarel loopt door zijn wereldloopt door zijn wereld

�� zeer primitieve robotzeer primitieve robot

�� voort jouw algoritmen uitvoort jouw algoritmen uit

�� direct feedback op het schermdirect feedback op het scherm

foutenfouten

�� iedereen maakt bij het programmeren iedereen maakt bij het programmeren 

grote en kleine foutengrote en kleine fouten

�� de compiler vindt er veelde compiler vindt er veel

•• syntaxsyntax foutenfouten

•• verkeerde namenverkeerde namen

•• verkeerde argumentenverkeerde argumenten

�� de moeilijke fouten moet je zelf de moeilijke fouten moet je zelf 

vinden en herstellenvinden en herstellen


