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Variabelen
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Variabelen
◉ een variabele is een naam die een waarde van een bepaald type kan bevatten
◉ je kan de waarde gebruiken in latere instructies ("statements")
herinner je volgend fragment uit vorige les:
class Program {
static void Main(string[] args) {
Console.WriteLine("Hallo Wereld!");
Console.Write("Hoe heet je: ");
string voornaam = Console.ReadLine();
Console.Write("Aangename kennismaking, ");
Console.WriteLine(voornaam);
Console.WriteLine("druk een toets om verder te gaan...");
Console.ReadLine();
}
}
type

naam
toekenning waarde

gebruik waarde in een statement
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Variabelen – declaratie
◉ een variabele moet een naam en een type hebben; dit heet de declaratie van de variabele
◉ meest gebruikte types zijn string (tekst), int (geheel getal), float (kommagetal), char
(karakter) en bool (ja of nee)
string halloTekst; // tekst
int leeftijd; // geheel getal
float leeftijd; // kommagetal
char teken; // karakter
bool isCorrectAntwoord; // ja of nee

de volledige lijst types die je kan
gebruiken hangt af van taal tot taal,
maar allemaal hebben ze wel deze vier
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Variabelen – initialisatie
◉ een variabele mag een waarde hebben
◉ de eerste keer dat je de variabele een naam geeft, heet initialisatie; dit mag meteen,
later, of zelfs helemaal nooit:
string halloTekst = "Hallo wereld!"; // variabele meteen geïnitialiseerd

string halloTekst;
...
halloTekst = "Hallo Wereld!"; // variabele later geïnitialiseerd
string halloTekst;
...
// variabele nooit geïnitialiseerd
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Variabelen – declaratie – types in C#
DATA TYPE

OMSCHRIJVING

GROOTTE (bits)

BEREIK

VOORBEELD

int

gehele getallen
(pos / neg)

32

-231 tot 231 -1

int count;
count = 42;

long

gehele getallen
(pos / neg)

64

-263 tot 263-1

long wait;
wait = 42L;

float

kommagetallen (6-7 tekens)
(pos / neg)

32

+/- 0.14 x 10-46
tot +/- 3,4 x 1038

float test;
test = 0.42F;

double

kommagetallen (15-16 tekens)
(pos / neg)

64

0.49 x 10-325
tot +/- 0.18 x 10309

double trouble;
trouble = 0.42;

string

tekenreeks

16 bits
per teken

nvt

string auto;
auto = "Honda";

char

1 teken

16

1 karakter

char geslacht;
geslacht = 'V';

bool

booleaanse waarde: waar / onwaar
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true / false

bool gevonden;
gevonden = false;
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Variabelen – toewijzing
Je mag een variabele altijd een andere waarde geven – het is tenslotte "variabel"; het
toekennen van een waarde heet een toekenning of toewijzing
string halloTekst = "Hallo wereld!"; // waarde toegewezen tijdens initialisatie
...
halloTekst = "Vaarwel wereld!"; // andere waarde toegewezen

toekenning gebeurt met het gelijkheidsteken =

het gelijkheidsteken wordt in C# dus gebruikt om een waarde toe te wijzen aan een variabele, dus
<variabele> = <expressie>, en betekent dus NIET "is gelijk aan" zoals in de wiskunde
de uitdrukking 1 + 1 = 2 is dus complete nonsens in C#!
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Rekenkundige operatoren
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Rekenkundige operatoren
Je kan bij een toewijzing een eenvoudige waarde gebruiken, of een berekening met
rekenkundige operatoren:
int getal1 = 3 + 7; // 10 (optelling)
int getal2 = getal1 / 2; // 5 (deling)
double getal3 = 11.0;
double getal4 = getal3 * 2; // 22.0 (vermeningvuldiging)
double getal5 = getal4 - 4; // 18.0 (aftrekking)
int getal6 = getal5 % 5; // 3 (modulo: rest na deling)
string tekst1 = "Hallo";
string tekst2 = tekst1 + " wereld!"; // bij teksten heet optelling concatenatie
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Rekenkundige operatoren – overzicht
OPERATOR

BESCHRIJVING

VOORBEELD

+

optellen

int som;
som = 5 + 3;

-

aftrekken

int verschil;
verschil = 5 - 3;

*

vermenigvuldigen

int product;
product = 5 * 3;

/

delen

double quotient;
quotient = 5 / 3;

%

rest na deling (modulo)

int rest;
rest = 5 % 3;

[Verkorte notaties]
Je kan in C# een aantal verkorte notaties gebruiken voor eenvoudige bewerkinen;
voorbeelden:
int getal1 = 3;
getal1++;
getal1 *=
getal1 /=
getal1--;

//
3;
2;
//

4;
//
//
5;

getal1 = getal1 + 1
12; getal1 = getal1 * 3
6; getal1 = getal1 / 2
getal1 = getal1 - 1
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Verkorte notaties – overzicht
OPERATOR

BESCHRIJVING

VOORBEELD

++

increment

int getal = 3;
getal++; // 4

- -

decrement

int getal = 3;
getal--; // 4

+= n

n bijtellen

int getal = 3;
getal += 6; // 9

-= n

n aftrekken

int getal = 3;
getal -= 10; // -7

*= n

vermenigvuldigen met n

int getal = 3;
getal *= 5; // 15

/= n

delen door n

double getal = 3;
getal /= 2; // 1.5

Math klasse
Voor meer gevorderde bewerkingen, kan je gebruik maken van de Math klasse:
double getalA = 3.1415;
double getalB = 25;
int getal1 = Math.Ceiling(getalA); // 4 (naar boven afronden)
int getal2 = Math.Floor(getalA); // 3 (naar beneden afronden)
int getal3 = Math.Round(getalA, 2); // 3.14 (afronden tot op 2 cijfers)
double getal4 = Math.Sqrt(getalB); // 5 (vierkantswortel)
double getal5 = Math.Max(getalA, getalB); // 25 (grootste)
double getal6 = Math.PI; // 3.1415926535897931
Ø

volledige lijst zie https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.math?view=netframework-4.8
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Logische operatoren
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Logische operatoren
Ook met booleaanse (ja/nee) waarden kan je rekenen; dit zijn de zgn. logische operatoren:
bool heeftGelogen = false;
bool heeftGestolen = true;
bool
bool
bool
bool

&&
||
!

heeftIetsMispeuterd = heeftGelogen || heeftGestolen; // "OF"; true
krijgtHuisarrest = heeftGelogen && heeftGestolen; // "EN"; false
sprakWaarheid = !heeftGelogen; // "NIET"; true
isBraaf = !heeftGelogen && !heeftGestolen; // false

→
→
→

"AND"
"OR"
"NOT"
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Waarheidstabellen
Alle mogelijke combinaties (men noemt dit waarheidstabellen):
A

B

A && B

A || B

A

!A

false

false

false

false

false

true

false

true

false

true

true

false

true

false

false

true

true

true

true

true

Conversie / casting / parsing *
* dit zijn eigenlijk gewoon drie synoniemen
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Types mixen
Wat gebeurt er als je types mixt, bv. je telt een getal op bij een tekst, of wijst een int toe aan
een double? Vertrekken we van volgende drie variabelen:
int int1 = 13;
double dbl1 = 5.123;
string str1 = "hallo";
Ø

wat denk je dat het resultaat zal zijn van volgende bewerkingen? of geeft het een fout?

double dbl2 = int1; // mag dit, een int in een double steken?
string str2 = "het getal is " + int1; // mag dit, een int bij een tekst optellen?
string str3 = int1; // mag dit, een int in een string steken?
int int2 = dbl1; // mag dit, een double in een int steken?
int int3 = int1 / 4; // kan dit, 13 / 4 in een int steken?
double dbl3 = int1 / 4; // kan dit, 13 / 4 in een double steken?
int int4 = str1 * 2; // kan dit, een tekst vermeningvuldigen met 2?
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Types mixen
Antwoorden:
int int1 = 13;
double dbl1 = 5.123;
string str1 = "hallo";

double dbl2 = int1; // OK; dbl2 is 13
string str2 = "het getal is " + int1; // OK; str2 is "het getal is 13"
string str3 = int1; // FOUT
int int2 = dbl1; // FOUT
int int3 = int1 / 4; // OK, maar resultaat is 3 (gehele deling)
double dbl3 = int1 / 4; // OK, maar resultaat is 3 (gehele deling)
int int4 = str1 * 2; // FOUT
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Impliciete conversie
In sommige gevallen zal de compiler in een bewerking automatisch één type omzetten naar een
ander en dan de bewerking uitvoeren; dit heet impliciete conversie
double dbl2 = int1; // OK: int impliciet geconverteerd naar double en dan toegewezen
string str2 = "het getal is " + int1; // OK: int impliciet geconverteerd naar een string en
dan opgeteld bij string (resultaat is "het getal is 13")

Ø

impliciete conversie treedt over het algemeen enkel op van een smaller naar een breder type,
bv. wel van een int naar een double, maar niet omgekeerd

20

Impliciete conversie
De regels over wanneer wel en wanneer niet impliciete conversie optreedt zijn niet altijd duidelijk.
Dit geeft bv. raar genoeg een foutmelding:
string str3 = int1; // FOUT: er treedt geen impliciete conversie op

Ø

breek niet teveel je hoofd over de logica van
impliciete conversie; in Visual Studio merk
je vanzelf wel wanneer het niet lukt:
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Geforceerde conversie
In sommige gevallen kan je een conversie forceren met een expressie:
int int1 = 12;
string str1 = int1; // FOUT; impliciete conversie van int naar string niet mogelijk
string str2 = int1 + ""; // ok; geforceerde cast van int naar string
double dbl1 = int1 / 5; // VERKEERD RESULTAAT; gehele deling: resultaat is 2
double dbl2 = int1 * 1.0 / 5; // geforceerde cast van int1 naar een double; resultaat is 2.4

Ø

dit is geen goede programmeerstijl!
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Expliciete conversie
Wanneer je handmatig (expliciet) moet casten, zijn er verschillende manieren. Een wat
ouderwetse manier is het nieuwe type tussen haakjes vermelden:
double dbl1 = 30;
double dbl2 = 3000000000;
int int1 = 12;
int int1 = (int)dbl1; // waarde is 30
int int2 = (int)dbl2; // waarde past niet in een int; resultaat is -2147483648
double dbl2 = (double)int1 / 5; // waarde is 2.4
Ø
Ø

deze syntax werkt enkel bij getallen
bij casting naar een kleiner type kunnen
resultaten onvoorspelbaar worden! gebruik
daar deze syntax dus niet!

explosie van de Ariane 5 raket (1996) 40 seconden na lancering;
kostprijs: 7 miljard
oorzaak: foutieve conversie van de horizontale snelheid van
een 64 bit float naar een 16 bit integer
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Convert
De correcte manier om een type om te zetten is Convert. Voorbeelden:
string str1 = "33";
int int1 = Convert.ToInt32(str1); // conversie string naar int
double dbl2 = 3.14;
string str3 = Convert.ToString(dbl1); // conversie double naar string

Het voordeel van Convert is dat je geen onvoorspelbare resultaten krijgt, maar een propere
foutmelding als de omzetting niet lukt:
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Samengevat…
◉ tenzij misschien bij string concatenatie, vertrouw je best niet op impliciete casting; beter een

cast teveel dan te weinig
◉ gebruik niet de (nieuw-type) syntax, maar altijd Convert (of Parse of ToString)
◉ hou er rekening mee dat conversies Excepties kunnen veroorzaken; het werken met en
afhandelen van Exceptions is een topic voor later
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String
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Speciale karakters
Aangezien quotes (dubbele aanhalingstekens) gebruikt worden om het begin en het einde van een
string aan te duiden, kan je niet zomaar een quote in een string gebruiken; je moet de quote
escapen met een backslash:
Console.WriteLine("Simon says: "jump""); // FOUT!
Console.WriteLine("Simon says: \"jump\""); // OK

Aangezien de backslash gebruikt wordt als escape, is het zelf ook dubbelzinnig, en moet het
geëscaped worden als je het letterlijk wil gebruiken:
Console.WriteLine("Folder: C:\\Users\\rogier\\My Documents"); // OK
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Speciale karakters – Newline
Een nieuwe regel aanduiden kan in principe met een ander speciaal karakter, de \n
Console.WriteLine("Een\ntwee\ndrie\nvier\nhoedje van\nhoedje van...");

Dit karakter is echter niet op alle platformen aanvaard;
op oude MAC’s bv. wordt \r gebruikt. Daarom gebruik
je best de universele Environment.NewLine:
Console.WriteLine("Een" + Environment.NewLine + "twee" + Environment.NewLine + "drie" +
Environment.NewLine + "vier" + Environment.NewLine + "hoedje van" + Environment.NewLine +
"hoedje van...");
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Multiline string met @
Gebruik een @ om een string multiline te maken. Volgende drie fragmenten zijn dus equivalent:
Console.WriteLine("Een" + Environment.NewLine + "twee" + Environment.NewLine + "drie" +
Environment.NewLine + "vier" + Environment.NewLine + "hoedje van" + Environment.NewLine +
"hoedje van...");
Console.WriteLine("Een");
Console.WriteLine("twee");
Console.WriteLine("drie");
Console.WriteLine("vier");
Console.WriteLine("hoedje van");
Console.WriteLine("hoedje van...");

Console.WriteLine(@"Een
twee
drie
vier
hoedje van
hoedje van...");

multiline string met @
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Multiline string met @
Bij multiline strings is escapen van de backslash niet meer nodig:
Console.WriteLine("Folder: C:\Users\rogier\My Documents"); // FOUT!
Console.WriteLine("Folder: C:\\Users\\rogier\\My Documents"); // OK
Console.WriteLine(@"Folder: C:\Users\rogier\My Documents"); // OK

Dubbele quotes moet je bij multilines dan weer dubbel schrijven:
Console.WriteLine("Simon says: "jump""); // FOUT!
Console.WriteLine("Simon says: \"jump\""); // OK
Console.WriteLine(@"Simon says: ""jump"""); // OK
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String interpolatie met {n} en $
String interpolatie is een eenvoudige manier om strings samen te stellen. Neem volgend
startfragment:
Console.Write("Geef je naam: ");
string naam = Console.ReadLine();
Console.Write("Geef je leeftijd: ");
string leeftijd = Console.ReadLine();

Volgende statements leveren hetzelfde op, maar de laatste twee syntaxen zijn wat leesbaarder:
Console.WriteLine("Dag " + naam + ", je bent " + leeftijd + " jaar.");
Console.WriteLine("Dag {0}, je bent {1} jaar.", naam, leeftijd); // interpolatie met {}
Console.WriteLine($"Dag {naam}, je bent {leeftijd} jaar."); // interpolatie met $ en {}
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Random klasse
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Random
Voor de oefeningen is het soms leuk om met willekeurig
gegenereerde waarden te kunnen werken. Dat kan met
de Random klasse:
// create random generator
Random rnd = new Random();
// generate random numbers
Console.WriteLine("Random getal
Console.WriteLine("Random getal
Console.WriteLine("Random getal
Console.WriteLine("Random getal
Console.WriteLine("Random getal

tussen
tussen
tussen
tussen
tussen

1
1
1
1
1

en
en
en
en
en

20:
20:
20:
20:
20:

{0}",
{0}",
{0}",
{0}",
{0}",

rnd.Next(1,
rnd.Next(1,
rnd.Next(1,
rnd.Next(1,
rnd.Next(1,

21));
21));
21));
21));
21));

Console.WriteLine("Random getal tussen 1 en 10: {0}", rnd.Next(1, 11));
Console.WriteLine("Random getal tussen 1 en 5: {0}", rnd.Next(1, 6));
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Stijlregels
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Waarom stijlregels nodig zijn
In theorie heb je redelijk veel vrijheid qua code layout, naamgeving van variabelen, code
commentaar enz... In praktijk, en zeker als je in team samenwerkt (zoals bijna altijd het geval is),
hou je je best aan zeer strikte afspraken. In bedrijven worden die regels trouwens vastgelegd in
zeer gedetailleerde huisstijlgidsen. Wie zich er niet aan houdt, zal zijn code simpelweg niet toe
kunnen voegen aan het project!
v een propere stijl maakt je code overzichtelijker

en makkelijker te begrijpen, voor jou en jouw
collega's, vandaag en in de toekomst
v een uniforme stijl maakt het aangenamer
samen te werken aan één project
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Waarom stijlregels nodig zijn
De vuistregels zou je kunnen samenvatten als:
v het feit dat er stijlafspraken zijn, is belangrijker dan welke afspraken er zijn of waarom
v bovenal: wees consequent in je hoofdlettergebruik, layout, code commentaar enz...

Stijlregels gaan o.a. over:
◉
◉
◉
◉
◉
◉

spaties en open regels in code
waar en hoe commentaar te voorzien
naamgeving van variabelen, methoden, klassen enz... (taal, hoofdlettergebruik, prefixen...)
maximale lengte van coderegels, code blokken enz...
maximale nestingsdiepte van lussen enz...
...
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Naamgeving variabelen
Enkele regels waaraan namen van variabelen moeten voldoen:
◉
◉
◉
◉

bevat enkel letters, cijfers en underscore
begint niet met een cijfer
maximaal 255 tekens lang
geen gereserveerde woorden, dus geen if, class, double, ... (complete lijst hier)

Bijkomende stijlregels:
◉ camelCase notatie, dus mijnVariabeleNaam en niet mijn_variabele_naam

(underscore notatie)
◉ betekenisvolle namen, dus geen g1, nm enz... maar getal1, klantNaam enz...
◉ kies één taal (Engels óf Nederlands) en gebruik dat in je hele programma, dus niet de ene
keer name en de andere keer leeftijd
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Magda?
Naam

Toegestaan?

Stijl?

Toelichting

volume
AREA
Length
3sides
side1
lenth
mysalary
your salary
class
_name
klant_naam

39

Magda?
Naam

Toegestaan?

Stijl?

Toelichting

volume

ja

ok

-

AREA

ja

area is beter

liefst beginnen met kleine letter

Length

ja

length is beter

liefst beginnen met kleine letter

3sides

neen

-

begint met cijfer

side1

ja

correct

-

lenth

ja

length is beter

spelling doet er niet toe, maar…

mysalary

ja

mySalary is beter

liefst camelcase

your salary

neen

spaties mogen niet

class

neen

gereserveerde woorden mogen niet

_name

ja

name is beter

liefst beginnen met kleine letter

klant_naam

ja

klantNaam is beter

liefst camelcase
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Spaties en code layout
Stijlregels:
◉
◉
◉
◉

maximaal één instructie per regel
spaties voor én na operatoren
geen spaties voor puntkomma's of binnen haakjes
je bent vrij in je keuze van open regels, maar wees consequent

Console.Write ("Geef een geheel getal: " );
string a = Console.ReadLine( ); double g1 =Convert.ToInt32(antwoord);
Console.WriteLine("Het kwadraat is: " + g1*g1);

Console.Write("Geef een geheel getal: ");
string antwoord = Console.ReadLine();
double getal1 = Convert.ToInt32(antwoord); // parsing van een string naar een double
Console.WriteLine("Het kwadraat is: " + getal1 * getal);
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Commentaar
Voorzie je code rijkelijk van commentaar. Zo blijft het leesbaar voor jou en je collega’s, vandaag
en in de toekomst!
/// <summary>
/// Theorie hoofdstuk 03 – commentaar voorbeeld
/// Auteur: Rogier van der Linde
/// </summary>
static void Main(string[] args)
{
// waarde inlezen
Console.Write("Geef een geheel getal: ");
string antwoord = Console.ReadLine();
// ingelezen waarde is een string; converteer het naar een double
double getal1 = Convert.ToInt32(antwoord);
// resultaat teruggeven
Console.WriteLine("Het kwadraat is: " + getal1 * getal1);
Console.ReadLine();
}
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Opgaves – Console apps
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Opgaves – Console app
Opgave ConsoleMermaid
Genereer deze ASCII art afbeelding in een console
app. Doe dit op twee manieren: zonder en met
multiline strings.

.-""-.
(___/\ \
,
(|^ ^ ) )
/(
_)_\=_/ (
,..__/ `\
____(_/_ ` \
)
`\
_/
_/---._/(_)_ `\ (
'--\ `-.__..-'
/.
(_), | )
`._
___\_____.'_| |__/
`~----"`
`-.........'

kopieer de tekst hier
niveau: 😎😎😎😎

duur: 🕒🕒🕒🕒
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Opgaves – Console app
Opgave ConsoleKarakter
Maak een console app die een kleine letter inleest, en het
nummer, de hoofdletter, de vorige en volgende karakter
teruggeeft.
Tips:
1. Dit is een oefening op Convert.To...()
2. Een hoofdletter vind je door van de kleine letter 32 af te
trekken (zie ASCII tabel)

niveau: 😎😎😎😎

duur: 🕒🕒🕒🕒
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Opgaves – Console app
Opgave ConsoleHms
Maak een console app die een aantal seconden
inleest, en omzet in uren, minuten en seconden.
Tips / uitbreidingen:
1. Console.ReadLine() geeft een tekst terug;
gebruik Convert.ToInt32() om het om te
zetten naar een int
2. Voor de berekeningen: bereken eerst de uren, en
dan de minuten uit de rest, en tenslotte de
seconden. Gebruik variabelen voor elke
tussenstap.
3. Extra: gebruik string interpolatie voor de output
niveau: 😎😎😎😎

duur: 🕒🕒🕒🕒
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Opgaves – WPF apps
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Opgaves – WPF app
Opgave WpfCalculator
Maak een wetenschappelijke
rekenmachine. Let wel, het
werkt een klein beetje anders
dan een gewone
rekenmachine: getal,
bewerking, volgend getal
enz…
Maak dit stap voor stap. Begin met het bouwen van de interface. Codeer dan de “1” knop. Dan de
andere getallen. Dan de “CE” (wissen) knop. Dan de “RND” (random getal) knop. Dan de “+”
knop. Dan de andere bewerkingen enz…

niveau: 😎😎😎😎

duur: 🕒🕒🕒🕒
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