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Voorwoord
Tilburg, juni 2010Dit ditaat is geshreven om gebruikt te worden voor wiskunde B lessen voor 5 en 6 VWO sholieren.Dit ditaat is tot stand gekomen door samenwerking met Jan Kolen van het Mill Hill ollege te Goirle.

Informatie wiskunde B/D op de UvT:In 2007 is op de Universiteit van Tilburg een projetteam begonnen met het projet `wiskunde D opde UvT'. Dit team heeft onder andere ditaten ontwikkeld die voor het vrije deel van wiskunde Dgebruikt kunnen worden. In 2009 is dit projet uitgebreid: ook voor het vak wiskunde B zijn ditatenontwikkeld, die gebruikt kunnen worden voor verdieping van bestaande onderwerpen of toepassing vanbekende wiskunde op nieuwe onderwerpen.Voor meer informatie kunt u kijken op de websites die voor dit projet ontwikkeld zijn: www.uvt.nl/wiskundeben www.uvt.nl/wiskunded. U kunt ook ontat opnemen met de projetleider, prof. dr. Herbert Ha-mers (H.J.M.Hamers�uvt.nl). i
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1Inleiding
Er zijn 10 soorten mensen in de wereld:Mensen die binair kunnen tellen,en mensen die dat niet kunnen. anoniemComputers zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. We gebruiken omputers om e-mailberihten te versturen, verslagen te maken en op het internet te surfen. Maar ook apparatenzoals mobiele telefoons, dvd-spelers en mp3-spelers zijn uitgerust met kleine omputers. De hips ineen omputer bevatten een groot aantal elektronishe shakelingen, ook wel transistoren genoemd.Elk van deze transistoren kent twee toestanden: een hoge spanning en een lage spanning. Als er eenhoge spanning op een transistor staat zeggen we dat de transistor aan staat, bij een lage spanningzeggen we dat de transistor uit staat. In plaats van de woorden aan en uit, worden meestal de ijfers

1 en 0 genoteerd. Een omputer maakt hierbij geen ondersheid tussen getallen, tekst, muziek, videoof rekeninstruties; alles wordt met enen en nullen weergegeven. Een stukje van het geheugen1 vaneen omputer kan er als volgt uit zien:
1000101011010111010100101.Zonder verdere informatie, is niet te ahterhalen wat bovenstaand stukje geheugen weergeeft. Ge-lukkig houdt de omputer dit zelf bij.Dit ditaat behandelt drie onderwerpen. Als eerste bekijken we het binaire stelsel in hoofdstuk 2. Ditis het stelsel waarin omputers rekenen2. We leren hoe we getallen zoals 63 074 omzetten naar binairegetallen en hoe een omputer hier berekeningen mee uitvoert. Hoofdstuk 3 behandelt de weergavevan reële getallen door een omputer. De theorie hierahter, wordt in het hierop volgende hoofdstukniet verder gebruikt. Hoofdstuk 3 kan daarom bij eerste lezing worden overgeslagen. Tijdens heta�ezen van een rijtje enen en nullen, of tijdens het versturen van zo'n rijtje over het internet, kunnener fouten optreden. Zo kan er bijvoorbeeld in plaats van een 1 per ongeluk een 0 worden afgelezen.In hoofdstuk 4 bekijken we hoe we deze fouten kunnen opsporen en in bepaalde gevallen kunnenherstellen. Bij het bestuderen van dit ditaat kom je een aantal opgaven tegen. Met deze opgavenkun je testen of je de stof goed hebt begrepen. Opgaven die voorzien zijn van een sterretje (∗) zijnverdiepingsopgaven; in deze opgaven wordt nieuwe theorie behandeld.1Het geheugen van een omputer bestaat uit een grote verzameling transistoren. In het geheugen kunnen daardooreen groot aantal enen en nullen worden opgeslagen.2Het woord omputer komt van het Engelse werkwoord to ompute, dat (be)rekenen betekent.1





2Rekenen met omputers
In dit hoofdstuk bekijken we vershillende talstelsels. Beginnend vanuit het deimale stelsel werken welangzaam naar het binaire stelsel toe. We zullen zien hoe omputers omgaan met tekst en getallenen hoe ze binair rekenen.2.1 Deimale stelselMensen zijn gewend om te rekenen in het tientallige stelsel, ook wel het deimale stelsel genoemd. Ditis een heel natuurlijke keuze, want mensen hebben tien vingers. In het deimale stelsel worden getallenopgebouwd uit de tien ijfers1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Op deze manier kun je oneindig veel getallenmaken. Uiteraard is het wel handig dat vershillende mensen dezelfde betekenis geven aan een bepaaldgetal. Daarom is er afgesproken dat we getallen van rehts naar links lezen. Het meest rehtse ijfergeeft daarbij de eenheden weer, het ijfer daarnaast de tientallen, het ijfer daarnaast de honderdtallen,et etera. Het getal 63 074 kunnen we opvatten als 6 · 10 000+ 3 · 1 000+ 0 · 100+ 7 · 10+ 4 · 1. Of,iets wiskundiger opgeshreven,

63 074 = 6 · 104 + 3 · 103 + 0 · 102 + 7 · 101 + 4 · 100. (2.1)De maht 104 is niets anders dan 10 · 10 · 10 · 10 = 10 000. Verder maken we gebruik van de afspraakonder wiskundigen dat voor elk getal x 6= 0 geldt dat x0 = 1.Merk op dat alleen de oë�iënten van de mahten van 10 nodig zijn, om een deimaal getal vast teleggen. Deze oë�iënten kunnen we weergeven in een tabel, zoals in tabel 2.1 is gedaan voor hetdeimale getal 341. De positie van elk ijfer in deze tabel geeft aan met welke maht van 10 we hetijfer moeten vermenigvuldigen.maht 104 103 102 101 100ijfer 0 0 3 4 1Tabel 2.1: Het getal 341 opgedeeld in mahten van 10.1In de wiskunde is het gebruikelijk om te tellen vanaf 0.3



4 Binaire odesOpgave 2.1Shrijf de volgende getallen op dezelfde manier als in vergelijking (2.1).a) 8 475b) 601) 500 003Opgave∗ 2.2De meest rehtse kolom van tabel 2.1 wordt de minst signi�ante positie genoemd. De meest linksekolom van deze tabel wordt de meest signi�ante positie genoemd. Waarom zouden deze namen zozijn gekozen?Indien we getal 341 opvatten als een som van mahten van 5, in plaats van een som van mahtenvan 10, levert dit tabel 2.2 op. maht 54 53 52 51 50ijfer 0 0 3 4 1Tabel 2.2: Het getal 341 opgedeeld in mahten van 5.Uit 54 = 625, 53 = 125, 52 = 25, 51 = 5 en 50 = 1 volgt dat
0 · 54 + 0 · 53 + 3 · 52 + 4 · 51 + 1 · 50

= 0 · 625 + 0 · 125 + 3 · 25 + 4 · 5 + 1 · 1 = 96.Ofwel, 341 als som van mahten van 5, is gelijk aan het deimale getal 96 (dus 96 als som vanmahten van 10).Hoe moeten we deze berekening interpreteren? Door met mahten van 5 te werken, tellen we nogmaar met één hand (dus met vijf vingers). We gebruiken alleen nog maar de ijfers 0, 1, 2, 3, 4 om eengetal weer te geven. Omdat het rekenen met vershillende talstelsels heel andere getallen oplevert,moeten we het gebruikte stelsel steeds vermelden2. In bovenstaand voorbeeld geldt 3415 = 9610.Uiteraard kunnen we ook met andere mahten werken. We passen dan dezelfde berekeningen toe,bijvoorbeeld
630748 = 6 · 84 + 3 · 83 + 0 · 82 + 7 · 81 + 4 · 80

= 6 · 4 096 + 3 · 512 + 0 · 64 + 7 · 8 + 4 · 1 = 26 17210.Opgave 2.3Shrijf de volgende getallen om naar het deimale stelsel.a) 847511b) 6017) 221013d) 5000036e) 1022Als er geen verwarring kan ontstaan, laten we de index van het gebruikte talstelsel weg.



2. Rekenen met omputers 52.2 Binaire stelselComputers maken bij berekeningen alleen gebruik van enen en nullen: ze rekenen in het tweetalligestelsel, ook wel het binaire stelsel genoemd. In dit stelsel worden getallen opgebouwd uit de tweeijfers 0 en 1. Het binaire getal 1011012 geeft bijvoorbeeld het deimale getal 45 weer, want
1011012 = 1 · 25 + 0 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 (2.2)

= 1 · 32 + 0 · 16 + 1 · 8 + 1 · 4 + 0 · 2 + 1 · 1 = 45.De andere kant op, van deimaal naar binair, is wat bewerkelijker. Merk op de oë�iënten van demahten in vergelijking (2.2) steeds 1 of 0 zijn. Indien de maht �past� kiezen we voor 1, anderskiezen we 0. We werken hierbij van links naar rehts. We trekken eerst de grootst mogelijke mahtvan het deimale getal af. Van het resterende getal trekken we weer de grootst mogelijke maht af.Dit herhalen we net zo lang tot we op een rest van nul uitkomen. De enen en nullen die we tijdensdeze stappen hebben genoteerd, vormen de binaire representatie van het deimale getal. Uit tabel 2.3volgt bijvoorbeeld dat de binaire representatie3 van 179 gelijk is aan 101100112.rest maht waarde past?
179 28 256 0

179 27 128 1

51 26 64 0

51 25 32 1

19 24 16 1

3 23 8 0

3 22 4 0

3 21 2 1

1 20 1 1

0Tabel 2.3: De binaire representatie van 179 bepalen.Opgave 2.4Shrijf de volgende deimale getallen om naar het binaire stelsel.a) 73b) 220) 10d) 847Opgave 2.5Zet de volgende getallen op volgorde, van klein naar groot: 1012, 526, 4510, 11112, 345, 10012.Opgave∗ 2.6a) Hoe kun je aan de binaire representatie van een getal zien of het getal even of oneven is?3Merk op dat we eventuele nullen aan het begin mogen weglaten, danwel mogen toevoegen.



6 Binaire odesb) Geef de binaire representatie van de getallen 1, 2, 4, 8, 16, 32. Wat valt je op?) Wat kun je in het algemeen zeggen over de binaire representatie van mahten van 2?d) Stel dat de binaire representatie van een willekeurig getal eindigt op k nullen, met k = 0, 1, . . ..Geef alle delers van dit getal.2.3 Bits en bytesIn omputerjargon worden de ijfers 1 en 0 bits genoemd. Deze bits worden in groepjes van 8 inhet geheugen van een omputer opgeslagen; zo'n groepje wordt een byte genoemd, zie �guur 2.1.Omdat de meeste omputers alleen met bytes rekenen (en niet met losse bits), moet elk getal, letteren symbool met een veelvoud van 8 bits worden weergegeven.Om bijvoorbeeld het deimale getal 6 binair weer te geven, zijn minstens drie bits nodig, want 6 = 1102.In het geheugen wordt dit getal in een byte opgeslagen als 000001102. Merk op dat de extra bits metnullen de waarde van het getal niet veranderen.1 1 0 0 0 1 0 1Figuur 2.1: Een byte bestaat uit 8 bits.Opgave 2.7Bepaal de deimale getalwaarde van de byte in �guur 2.1.Opgave 2.8a) Laat zien dat je twee bytes nodig hebt om het deimale getal 300 weer te geven.b) Wat is het grootste deimale getal dat je met één byte kunt weergeven?) Wat is het grootste deimale getal dat je met twee bytes kunt weergeven?d) Wat is het grootste deimale getal dat je met k bytes kunt weergeven, als k = 1, 2, . . .?Opgave∗ 2.9De grootte van een omputerbestand wordt meestal in kilobytes (KB) aangegeven. Grotere bestan-den worden in megabytes (MB) aangegeven.a) De aanduiding kilo staat voor 1 000. Een bestand dat 1KB groot is, bestaat ehter uit 1 024bytes. Hoe zou dit komen?b) Uit hoeveel bits bestaat een bestand dat een grootte van 1MB heeft?Het is vervelend om steeds alle 8 bits van een byte te moeten opshrijven. Gelukkig kunnen we op ditshrijfwerk besparen door over te stappen naar het hexadeimale stelsel. In dit stelsel werken we metmahten van 16, waarbij we de ijfers 0 t/m 15 gebruiken om een getal weer te geven. Deze keuzelevert ehter een probleem op. Geeft bijvoorbeeld 13 het getal 13 of het getal 1 · 161 + 3 · 160 = 19weer? Om dit probleem te omzeilen, spreken we af dat we het ijfer 10 weergeven met A, het ijfer
11 met B, et etera. We werken in het hexadeimale stelsel dus met de ijfers 0 t/m 9 en de lettersA t/m F.Waarom nu de keuze voor het hexadeimale stelsel? Merk op dat er 4 bits nodig zijn om de getallen



2. Rekenen met omputers 7
0 t/m 15 weer te geven4. Aan elk van deze 16 getallen kunnen we het bijbehorende hexadeimalesymbool toewijzen. Aangezien elke byte uit twee groepjes van ieder 4 bits bestaat, kunnen we elkebyte met slehts twee hexadeimale symbolen beshrijven5. Voor de byte in �guur 2.1 levert dit
11002 = 1210 = C16 en 01012 = 510 = 516 op, ofwel 1100 01012 = C516.Opgave 2.10In �guur 2.2 zijn twee bytes in het geheugen van een omputer weergegeven.a) Bepaal de hexadeimale representatie van dit stukje geheugen.b) Stel dat de twee bytes samen één getal weergeven. Bepaal de deimale getalwaarde van ditgetal.

0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0Figuur 2.2: Twee bytes in het geheugen.Opgave∗ 2.11a) We willen het hexadeimale getal A0016 delen door een maht van twee, zodanig dat dit eengeheel getal oplevert (dus geen rest). Bepaal de grootste maht van twee waarvoor dit mogelijkis. Maak hierbij gebruik van opgave 2.6.b) Bepaal de grootste maht van twee waardoor 800000016 deelbaar is.We hebben gezien dat omputers alleen met bits en bytes kunnen werken. Om ervoor te zorgendat mensen toh letters, leestekens en andere symbolen kunnen gebruiken, is er afgesproken datelk van deze tekens is gekoppeld aan een rijtje bits, ofwel een binair getal. Deze koppeling staat intabel A.1 van de appendix weergegeven (de getallen zijn zowel deimaal als hexadeimaal genummerd).Tabel A.1 wordt de standaard ASCII -tabel genoemd. ASCII staat voor Amerian Standard Code forInformation Interhange. Merk op dat elk ASCII-teken 7 bits groot is; er zijn dus 27 = 128 vershillendeASCII-tekens mogelijk. De tekens genummerd 000 t/m 031 zijn oude omputerommando's. Dezeommando's worden tegenwoordig niet meer gebruikt.Aangezien er in de loop van de tijd veel extra tekens en symbolen zijn bijgekomen, bestaat er ookeen uitgebreide ASCII -tabel. Hierbij is elk ASCII-teken preies één byte groot; er zijn dus twee keerzoveel tekens mogelijk (zie bijvoorbeeld www.asii-table.om).Opgave 2.12Bij deze opgave kun je gebruikmaken van de ASCII-tabel uit de appendix.a) Geef de hexadeimale representatie van de volgende ASCII-tekst: Hallo wereld!b) Bepaal welke ASCII-tekst hier hexadeimaal is weergegeven:44 65 20 77 6F 72 74 65 6C 20 76 61 6E 20 32 38 39 20 69 73 20 31 37 2E.Opgave 2.13 omputeropdrahtMet de omputertaal HTML kun je een website maken. Onderstaand stukje HTML zorgt er bij-voorbeeld voor dat de tekst in het rood wordt weergegeven. Hierbij geeft het stukje #FF0000 dekleurode �rood� in hexadeimale representatie weer:<font olor="#FF0000">gekleurde tekst</font>.a) Hoeveel vershillende kleuren kunnen er met deze kleurodering worden gemaakt?4Met 4 bits zijn er 24 = 16 mogelijkheden, te weten 00002 , 00012, . . . , 11112.5Om deze reden worden bits meestal in groepjes van 4 opgeshreven.



8 Binaire odesb) De genoemde kleurodering wordt ook wel RGB-notatie genoemd. Zoek uit wat dit betekent.) Zoek uit welke hexadeimale kleurodes nodig zijn om een tekst in één van de volgende kleurenweer te geven: zwart, wit, groen, geel, blauw en grijs.d) Zoek uit welke kleuren worden weergegeven met de volgende kleurodes: #FF007F, #FF3333,#EE00EE, #654321 en #ABCDEF.Handige websites:� www.handleidinghtml.nl (meer over HTML en kleurodes)� www.w3shools.om/Html/tryit.asp?filename=tryhtml_basi (zelf experimenteren met HTML)2.4 Binair rekenenIn deze paragraaf bespreken we vershillende bewerkingen op en met binaire getallen.Bij optellen gelden dezelfde rekenregels als in het deimale stelsel. Let er wel op dat 1 + 1 = 102,ofwel �0 opshrijven en 1 onthouden�. Deze 1 wordt daarom de overdrahtsbit genoemd. Figuur 2.3toont de optelling van bytes 0011 0111 en 0111 0010. De overdrahtsbit wordt bovenaan weergegevenen de nullen die er niet toe doen zijn gemakshalve weggelaten.1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 0 1 0 +
1 0 1 0 1 0 0 1Figuur 2.3: Binaire optelling.Vermenigvuldigen gaat zoals we gewend zijn. Voor elke bit die we naar links vershuiven, voegen werehts een extra 0 toe. Tenslotte tellen we de getallen bij elkaar op. Figuur 2.4 toont de te nemenstappen om de bytes 0001 0111 en 0000 1011 met elkaar te vermenigvuldigen.

1 0 1 1 1

1 0 1 1 ×
1 0 1 1 1

1 0 1 1 1 0

1 0 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1
1 0 1 1 1

1 0 1 1 1 0

1 0 1 1 1 0 0 0 +
1 1 1 1 1 1 0 1Figuur 2.4: Binaire vermenigvuldiging.Opgave 2.14Bepaal de deimale getalwaarden van de bytes in �guur 2.3 en 2.4 en ontroleer of de berekeningenkloppen.Opgave 2.15Bepaal de uitkomsten van de volgende binaire optellingen.a) 1010 + 0101 + 0010



2. Rekenen met omputers 9b) 10011011 + 00011111) 10111 + 10101 + 01010d) 10111 + 10101 + 11110Opgave 2.16Bepaal de uitkomsten van de volgende binaire vermenigvuldigingen.a) 1010 × 0111b) 1111 × 0101) 1001 1011 × 0000 1111Nu we kunnen optellen, lijkt het aftrekken van binaire getallen voor de hand te liggen. De som
5 − 3 = 2 kunnen we bijvoorbeeld opvatten als 101 − 011 = 010, waarbij we een 1 �lenen� in detweede stap van de berekening. Dit gaat goed, omdat we alleen te maken hebben met niet-negatievegetallen. Maar hoe gaan we om met 3 − 5 = −2?Een omputer lost dit als volgt op6. Stel dat we slehts 3 bits tot onze beshikking hebben. Erbestaan dan 23 = 8 vershillende rijtjes bits, namelijk 000, 001, . . . , 111. We spreken af dat een rijtjebits een niet-negatief getal weergeeft als het rijtje begint met een 0; anders geeft het rijtje een negatiefgetal weer. Het meest linkse bit van een rijtje wordt daarom het tekenbit genoemd. In ons voorbeeldgeven de rijtjes 000, 001, 010 en 011 de niet-negatieve getallen 0, 1, 2, 3 weer. De rijtjes 100, 101,
110 en 111 geven de negatieve getallen −4,−3,−2,−1 weer, zie de getallenlijn in �guur 2.5.

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3

100 101 110 111 000 001 010 011Figuur 2.5: Binaire getallen op een getallenlijn.Merk op dat de negatieve getallen in omgekeerde volgorde worden opgeshreven. We noemen dit de 2-omplement notatie. Dit is een handige notatie, want als we bij een willekeurig getal zijn omplement(d.w.z. de negatieve waarde van dat getal) optellen, geeft dit altijd 0 als uitkomst. Bijvoorbeeld
2 + (−2) = 010 + 110 = (1)000 = 0; waarbij het meest linkse bit in de uitkomst wegvalt, aangezienwe maar 3 bits tot onze beshikking hebben.Deze eigenshap van de 2-omplement notatie kunnen we gebruiken om het omplement van eenwillekeurig getal te berekenen. In het voorbeeld van het getal 2 zoeken we het binaire getal x waarvoorgeldt dat 010 + x = 1000, dus x = 1000 − 010. Wanneer we 010 aftrekken van 1000 moeten westeeds een 1 "lenen", dat is niet zo handig. Merk op dat we kunnen shrijven x = 1000 − 010 =
(001 + 111)− 010. We mogen dus diret 010 van 111 aftrekken (en dat gaat makkelijk, omdat eralleen enen staan), zolang we er daarna maar 001 bij optellen. We vinden dus

x = 1000− 010 = (001+ 111)− 010 = 001 + (111 − 010) = 001+ 101 = 110,en dit is preies gelijk aan het deimale getal −2 (zie �guur 2.5).Om het 2-omplement van een willekeurig binair getal x te bepalen voeren we dus de volgende tweestappen uit. Stap 1: trek x af van 111 . . . 111. Stap 2: tel bij het resultaat 000 . . . 001 op. Stel bijvoor-6Er zijn meerdere methoden om negatieve getallen weer te geven. We bespreken hier de meest gebruikte methode.



10 Binaire odesbeeld dat we 5 bits tot onze beshikking hebben. We kunnen hiermee de getallen −16,−15, . . . , 15weergeven. Het binaire getal 01101 representeert in dit geval het deimale getal 13. Het 2-omplementvan 13 (en dus de binaire representatie van −13) kunnen we nu volgens bovengenoemde stappen bepa-len. Trek 01101 af van 11111, dit geeft 10010. Tel hier 00001 bij op, dit geeft 10010+ 00001 = 10011.Conlusie: −1310 = 100112.Conlusie: uit het voorgaande volgt dat we aftrekken kunnen opvatten als een binaire optelling, metéén of meer negatieve getallen (of omplementen).Opgave∗ 2.17a) Bereken 1111 − 0101, 1111 − 1000 en 1111 1111 − 1001 1100.b) Wat valt je op bij onderdeel a?) Als je een getal van min één aftrekt, hoe bepaal je dan snel de uitkomst?Opgave 2.18Een omputer gebruikt één byte om getallen weer te geven en maakt gebruik van de 2-omplementnotatie.a) Bepaal het grootst mogelijke positieve getal, zowel binair als deimaal, dat de omputer kanweergeven.b) Bepaal het kleinst mogelijke negatieve getal, zowel binair als deimaal, dat de omputer kanweergeven.) Bereken het 2-omplement van 63.d) Bereken de som 45 − 63, door gebruik te maken van binaire getallen.Opgave 2.19Een omputer gebruikt één byte om getallen weer te geven en maakt gebruik van de 2-omplementnotatie.a) Bereken de deimale waarden van de getallen 0011 0011 en 1001 1001.b) Bereken de binaire uitkomst van de som 1001 1001 + 0011 0011.) Bepaal de deimale waarde van de uitkomst bij onderdeel b, zonder gebruik te maken van jeantwoord bij onderdeel a.d) Wat gaat er fout bij het berekenen van de som 1001 1001 − 0011 0011?Voor binaire getallen bestaan ook zogenaamde logishe bewerkingen. Deze bewerkingen worden altijdbit-voor-bit toegepast. Een voorbeeld hiervan is XOR, ofwel de exlusieve of, genoteerd als ⊕. DeXOR-operator vergelijkt twee of meer bytes bitsgewijs. Er wordt een 1 genoteerd als preies één vande bits op een bepaalde positie een 1 bevat; in alle andere gevallen wordt een 0 genoteerd. Bijvoorbeeld
0101 1011 ⊕ 1011 0001 = 1110 1010. Merk op dat ⊕ kan worden opgevat als een optelling zonderoverdrahtsbit.Er zijn nog meer (logishe) bewerkingen mogelijk op binaire getallen. In dit ditaat gaan we hierverder niet op in.Opgave 2.20Bepaal de uitkomsten van de volgende logishe bewerkingen.a) 0011 0011 ⊕ 1001 1001b) 1010 1111 ⊕ 0101 0001) 0101 1011 ⊕ 1011 0001 ⊕ 1011 1001d) 1010 1111 ⊕ 0101 0001 ⊕ 1111 0001



2. Rekenen met omputers 11Opgave 2.21 omputeropdrahtMet de rekenmahine (Engels: alulator) van besturingssysteem Windows kun je eenvoudig bere-keningen uitvoeren met binaire en hexadeimale getallen. Open de rekenmahine en kies voor Beeld
→ Wetenshappelijk (Engels: View → Sienti�) om aan de slag te gaan. Controleer je antwoordenbij opgaven 2.15, 2.16 en 2.20 met behulp van de rekenmahine.





3Wetenshappelijke notatie
Bij het weergeven van erg grote of erg kleine getallen, wordt vaak de wetenshappelijk notatie ge-bruikt1. Een getal n wordt hierbij genoteerd in de vorm n = ± f × 10e, waarbij f de fratie wordtgenoemd en e de exponent. Als n 6= 0, bevat de fratie preies één ijfer ongelijk aan 0 voor dekomma. Zo noteren we bijvoorbeeld 51 400 000 als 5.14 × 107 en 1

128
als 7.8125× 10−3. Het aantalijfers in de fratie bepaalt de nauwkeurigheid in de weergave van een getal, terwijl het aantal ijfers inde exponent het bereik van de weer te geven getallen bepaalt. Merk op dat er vaak een benadering vande exate waarde van een getal wordt gegeven, zoals 1

128
≈ 7.81 × 10−3, − 1

6
≈ −1.6667× 10−1 en

π ≈ 3.14159265× 100. Door het aantal ijfers in de fratie (en dus de nauwkeurigheid) te vergrotenkan 1
128

exat worden weergegeven; voor − 1
6
en π gaat dit ehter niet op.Opgave 3.1Shrijf de volgende getallen op in wetenshappelijke notatie. Gebruik vijf ijfers voor de fratie.a) 5 000 100b) − 1

1 000) 9d) − 34
169Opgave 3.2Beshouw de getallen van de vorm n = f × 10±e. Laat f en e beide uit 1 ijfer bestaan.a) Wat is het grootste positieve getal dat je kunt weergeven?b) Wat is het kleinste positieve getal dat je kunt weergeven?Een binair getal heeft in wetenshappelijke notatie de vorm n = ± f × 2e. De hoeveelheid bits diebeshikbaar is om een getal op te slaan, is afhankelijk van het gebruikte omputersysteem. Een veelgebruikte standaard is de single preision notatie van de IEEE2. Bij single preision wordt van eengetal het teken, de exponent en de fratie bepaald. Deze drie gegevens worden in 32 bits opgeslagen,zie �guur 3.1.

1 8 23 bits
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 . . . 0teken exponent fratieFiguur 3.1: Single preision (32 bit).1De Engelse term is �oating point notatie.2Het Institute of Eletrial and Eletronis Engineers ontwikkelt standaardformaten voor onder meer omputersys-temen en internet. 13



14 Binaire odesHet tekenbit geeft aan of het getal negatief (1) of niet-negatief (0) is. Met de 8 bits die beshikbaarzijn voor de exponent, kunnen de waarden 0 t/m 255 worden gevormd. Van deze waarden wordt eenzogenaamde o�set, ter grootte van 127, afgetrokken, om negatieve exponenten mogelijk te maken. In�guur 3.1 geldt bijvoorbeeld dat de waarde van de exponent 1000 0011 gelijk is aan e = 131− 127 = 4.De fratie van een binair getal in wetenshappelijke notatie begint altijd met een 1. Om ruimtete besparen, wordt deze 1 niet opgeslagen. De waarde van de fratie in �guur 3.1 is daarom ge-lijk aan 1.1010 . . . 0. Hierbij representeren de ijfers ahter de komma ahtereenvolgens de termen
2−1, 2−2, . . . , 2−23, hetgeen leidt tot f = 1 + 1

2
+ 1

8
= 1 5

8
.Uit het voorgaande volgt dat de waarde van het getal in �guur 3.1 gelijk is aan −1 5

8
× 24 = −26.Opgave 3.3Bepaal de deimale getalwaarde van de volgende single point representaties.a) 0 10001000 00100000 . . . 0b) 1 01111111 10000000 . . . 0) 1 11000000 01110000 . . . 0d) 0 01110000 11000000 . . . 0Bij het omzetten van een deimaal getal naar de single preision notatie, volg je bovenstaande stappenin omgekeerde volgorde.De (wetenshappelijke) binaire representatie van een deimaal getal is snel te bepalen als de deimalefratie van de vorm (som van mahten van 2) × (maht van 2) is. Dit geldt zeker voor ieder geheelgetal (zie opgave 3.5). Bijvoorbeeld: 14 = (1+ 1

2
+ 1

4
)× 23, met binaire fratie 1.1100 . . . 0 en e = 3.De laatste term resulteert in een exponent van 3 + 127 = 130, ofwel 1000 0010, waardoor de singlepreision notatie van 14 gelijk is aan 0 10000010 1100 . . . 03.Merk op dat in bovenstaand voorbeeld 14 = (4 + 2+ 1)× 21 niet orret is, omdat de binaire fratiein dit geval gelijk is aan 111.00 . . . 0. In wetenshappelijke notatie mag er slehts één ijfer ongelijk 0voor de komma staan. Dit probleem is te verhelpen door het getal te normaliseren, ofwel door éénof meerdere fatoren 2 van de fratie over te brengen naar de exponent, bijvoorbeeld (4 + 2 + 1) =

(1 + 1
2
+ 1

4
) · 22.De omzetting van deimaal naar single preision verloopt hetzelfde voor niet-gehele getallen vande vorm (som van mahten van 2) × (maht van 2), zoals bijvoorbeeld 18 1

4
= 16 + 2 + 1

4
=

(1 + 1
8
+ 1

64
) · 24.Opgave 3.4a) Shrijf de volgende drie getallen als som van mahten van 2: 25, −110 en 21

128
.b) Normaliseer de sommen uit onderdeel a.) Geef de single preision notatie van 25, −110 en 21

128
.Opgave 3.5Laat zien dat alle gehele deimale getallen exat kunnen worden weergegeven in single preisionnotatie. Je mag er hierbij van uitgaan dat de getallen niet te groot zijn voor een weergave met 32bits.3Om de leesbaarheid te vergroten zullen we bij de wetenshappelijke notatie van binaire getallen het teken, deexponent en de fratie met spaties van elkaar sheiden.



3. Wetenshappelijke notatie 15Indien een deimaal getal niet als som van mahten van 2 kan worden geshreven, dan dient het getalte worden benaderd. De nauwkeurigheid van deze benadering, is afhankelijk van het aantal bits in defratie. We volgen hierbij dezelfde proedure als bij het omzetten van een geheel deimaal getal naarzijn binaire equivalent (zie paragraaf 2.2). Neem als voorbeeld het getal π ≈ 3.14159265 en stel datwe maar 16 bits tot onze beshikking hebben: 1 tekenbit, 8 bits voor de exponent en 7 bits voor defratie4. Uit tabel 3.1 volgt dat π ≈ 2 + 1 + 1
8
+ 1

64
= (1 + 1

2
+ 1

16
+ 1

128
) · 21. De bijbehorende

16-bit notatie is 0 10000000 1001001.De restwaarde ter grootte van 9.6765× 10−4 geeft aan hoe nauwkeurig onze 16-bit benadering van
π is. De nauwkeurigheid wordt vergroot door het aantal bits in de fratie te verhogen. In singlepreision notatie wordt π bijvoorbeeld weergegeven als 0 10000000 10010010000111111011010, meteen afwijking van slehts 1.51 × 10−7.rest maht waarde past?

3.14159265 21 2 1

1.14159265 20 1 1

0.14159265 2−1 0.5 0

0.14159265 2−2 0.25 0

0.14159265 2−3 0.125 1

0.01659265 2−4 0.0625 0

0.01659265 2−5 0.03125 0

0.01659265 2−6 0.015625 1

0.00096765 2−7 0.0078125 0

0.00096765Tabel 3.1: Een binaire benadering van π.Opgave 3.6Bepaal de 16-bit notatie van de volgende deimale getallen. Ga hierbij uit van de bitverdeling 1-8-7.a) 18 2
9b) 500 3

4) − 1
6d) ln(2) ≈ 0.693147181Opgave 3.7Bepaal hoeveel de benaderingen afwijken van de exate waarden, voor ieder van de vier getallen inopgave 3.6.

4De ehte bitverdeling van deze half preision (16-bit) notatie is 1-5-10. Om het rekenwerk enigszins in te perken,wijken we hier vanaf.





4Coderingstheorie
Bij het afspelen van een d of dvd, vertaalt een laser de minusule putjes op de disk naar enen ennullen. Door stofjes of krassen op de disk, gebeurt het regelmatig dat een 1 per ongeluk voor een
0 wordt aangezien, of andersom. Ook bij het versturen van enen en nullen over het internet, of viasatellieten, treden er regelmatig zulke verwisselingen op. Hoe kan een omputer opmerken of er foutenzijn opgetreden en hoe kunnen zulke fouten worden hersteld? De tak van wiskunde en informatia diezih met deze twee vragen bezighoudt, wordt oderingstheorie genoemd. In het resterende gedeeltevan dit ditaat zullen we hier verder aandaht aan besteden.Wanneer omputers met elkaar willen ommunieren, hebben ze een taal nodig. In de oderingstheoriewordt de gekozen taal een ode genoemd. Net zoals in het Nederlands, maakt een ode gebruik vaneen alfabet en (ode)woorden. In de standaard ASCII-ode bestaat elk odewoord bijvoorbeeld uit 7symbolen (bits), die gekozen worden uit het alfabet {0, 1}. In tabel 4.1 zijn twee vershillende odesweergegeven, te weten de ode Nederlands en de standaard ASCII-ode.ode Nederlands ode standaard ASCIIalfabet {a, b, . . . , z} alfabet {0, 1}woord olifand woord 1010110odewoord olifant odewoord 1110000boodshap de grote olifant boodshap 0110011 0101011 0110100Tabel 4.1: Twee voorbeelden van odes.Het niet-bestaande woord olifand is een orret woord in de ode Nederlands, want het bevat alleensymbolen uit het alfabet {a, b, . . . , z}. Het woord olifant heeft daarnaast ook een betekenis, daaromnoemen we dit een odewoord. Merk op dat ieder woord in standaard ASCII ook diret een odewoordis.Codes hebben niets te maken met geheimshriften. Een ode is enkel een manier om te ommunieren,zonder dat de boodshap geheim hoeft te blijven.Opgave 4.1Bepaal de tekst van de boodshap in standaard ASCII-ode in tabel 4.1.Opgave 4.2Stel dat we het hexadeimale stelsel gebruiken als ode.a) Geef alle symbolen in het alfabet van deze ode.17



18 Binaire odesb) Welke van de volgende rijtjes symbolen zijn woorden van deze ode: 7468, 2B8, 5K9, C00B,hallo, 0?) Stel dat een odewoord steeds uit 5 symbolen bestaat. Hoeveel vershillende odewoorden zijner mogelijk?4.1 Foutherkennende odesWanneer je het woord olifand leest, merk je diret op dat er een fout is gemaakt en dat er waar-shijnlijk het odewoord olifant had moeten staan. Een omputer zullen we ehter preies moeteninstrueren hoe een fout herkend, en eventueel hersteld, kan worden.Een simpele manier om een fout te herkennen, is door gebruik te maken van een zogenaamde pari-teitsbit. Laten we als voorbeeld naar de standaard ASCII-ode kijken. In deze ode worden steeds 7bits gebruikt. We spreken af dat we op de minst signi�ante positie een extra bit toevoegen. Dezepariteitsbit wordt zo gekozen dat het aantal enen in de resulterende byte even is. Het rijtje1 1101000(de letter h) wordt dan geodeerd tot het odewoord2 1101 0001 en het rijtje 1101111 (de letter o)tot het odewoord 1101 1110. Stel dat er ruis optreedt en we de tweede byte a�ezen als het woord
1101 0110, zie tabel 4.2. Er is duidelijk een fout gemaakt, we kunnen ehter niet zien waar de foutzit. Er zit niets anders op dan de byte opnieuw af te lezen.tekst h o iboodshap 1101000 1101111 1101001oderen 1101 0001 1101 1110 1101 0010ruis ↓ ↓a�ezen 1101 0001 1101 0110 1111 0011boodshap 1101000 ? 1111001tekst h yTabel 4.2: Standaard ASCII-ode met pariteitsbit.Opgave 4.3We maken gebruik van de standaard ASCII-ode met pariteitsbit.a) Bepaal het pariteitsbit dat bij de volgende woorden hoort: 1111000, 0101010, 1001100.b) Welke van de volgende rijtjes zijn geen odewoorden: 1011 0101, 1011 1001, 1111 1111, 0010 1001,

0000 0000?) Wat gaat er fout als het odewoord 1101 0010 wordt afgelezen als het odewoord 1111 0011 (zietabel 4.2)?d) In welke gevallen helpt een pariteitsbit niet bij het herkennen van een leesfout?Bij de standaard ASCII-ode met pariteitsbit bevat elke byte steeds 7 bits aan informatie en 1 ontro-lebit. We zeggen ook wel dat de informatiedihtheid 7/8 = 87.5% is. Ofwel, voor elke 1000 gebruiktebits in deze ode, zijn er 125 bits nodig voor de foutontrole. Hoe kleiner een omputerbestand, hoesneller het per e-mail of via het internet kan worden verstuurd. Bij het toevoegen van pariteitsbits, ofandere ontrolebits, worden bestanden juist groter gemaakt en verloopt het versturen trager. Waaromdan toh extra ontolebits toevoegen?1Alle hierna volgende odes zijn binair, tenzij anders vermeld.2Een odewoord bestaat nu uit een rijtje van 7 bits, aangevuld met het juiste pariteitsbit.



4. Coderingstheorie 19Stel dat er een kans is van 5% dat een bit verkeerd wordt afgelezen. Zonder een pariteitsbit is dekans dat een rijtje van 7 bits goed wordt afgelezen gelijk aan 0.957 ≈ 70%. In ongeveer 30% van degevallen zal een leesfout dus onopgemerkt blijven. Met een pariteitsbit is de kans dat een rijtje van
8(!) bits goed wordt afgelezen gelijk aan 0.958 ≈ 66%. Er zal iets vaker, namelijk in ongeveer 34% vande gevallen, een leesfout optreden. Ehter, de pariteitsbit zorgt ervoor dat een enkele leesfout wordtopgemerkt. De kans hierop is 0.05 · 0.957 · (8

1
) ≈ 28%. Ook wanneer er 3, 5 of 7 leesfouten wordengemaakt, zullen deze worden opgemerkt (zie opgave 4.3d). Door toevoeging van een pariteitsbit,wordt de kans op onopgemerkte leesfouten verlaagd van 30% naar slehts 5% (zie opgave 4.4).Opgave 4.4We maken gebruik van de standaard ASCII-ode met pariteitsbit. Stel dat er een kans is van 5%dat een bit verkeerd wordt afgelezen. Toon met een berekening aan dat de kans op onopgemerkteleesfouten ongeveer gelijk is aan 5.2%.4.2 Foutherstellende odesDoor het gebruik van pariteitsbits, kan het merendeel van de (lees)fouten snel worden opgespoord.De fouten zelf kunnen ehter niet worden hersteld. In deze paragraaf bekijken we twee binaire odesdie dit wel kunnen.We beginnen met een eenvoudige ode. Stel dat we een radiogra�sh bestuurbaar autootje willenaansturen. Onze ode hoeft dan slehts vier odewoorden te bevatten om het autootje naar Links,Rehts, Vooruit en Ahteruit te sturen. Laten we de volgende binaire odewoorden kiezen:

L = 000000, R = 111111, V = 101010, A = 010101. (4.1)Als de antenne op het autootje één van de odewoorden L, R, V of A ontvangt, is er niets aan dehand. Maar wat gebeurt er als het woord w = 100000 wordt ontvangen? Tijdens het versturen isruis opgetreden, waardoor waarshijnlijk één bit van het odewoord L = 000000 is veranderd. Hetkan natuurlijk zo zijn dat 5 van de 6 bits in odewoord R zijn veranderd, maar de kans hierop is ergklein. In het vervolg, passen we daarom de volgende aanname toe.AannameHet kleinste aantal fouten, is het meest waarshijnlijk.Het aantal posities waarop twee woorden w1 en w2 van elkaar vershillen, zullen we de afstand3 tussen
w1 en w2 noemen, en aangeven met d(w1, w2). Voor de odewoorden in vergelijking (4.1) geldt dat
d(L, R) = d(V, A) = 6 en d(L, V) = d(L, A) = d(R, V) = d(R, A) = 3. Elk tweetal odewoordenvershilt dus op minstens drie plaatsen van elkaar, ofwel dmin = 3. Indien er tijdens het versturen één3In de literatuur wordt meestal de term Hamming afstand gebruikt.



20 Binaire odesfout optreedt, dan kan deze fout altijd worden hersteld (waarom?). Twee fouten kunnen ehter nietaltijd orret worden hersteld.Stel dat er bijvoorbeeld twee fouten optreden bij het versturen van odewoord L. Ontvangen we hetwoord w1 = 100001, dan wordt dit orret hersteld. Ontvangen we ehter het woord w2 = 010001,dan wordt dit inorret hersteld tot odewoord A, want d(w2, A) < d(w2, L). Aangezien we in depraktijk niet weten welk odewoord oorspronkelijk is verstuurd, kunnen we niet met zekerheid zeggenof twee fouten altijd orret worden hersteld. Onze ode is daarom 2-foutherkennend, maar slehts
1-foutherstellend.Opgave∗ 4.5Ga uit van eerdergenoemde ode met de vier odewoorden L, R, V en A.a) Hoeveel vershillende woorden kunnen er worden ontvangen?b) Welk perentage van deze woorden zijn odewoorden?) Het perentage dat je in onderdeel b hebt berekend, is erg laag. Wat is hier het voordeel van?Opgave 4.6Beshouw de ode met odewoorden c1 = 01101, c2 = 10011, c3 = 01010, c4 = 00000 en c5 = 10100.a) Bepaal de afstanden tussen ieder tweetal odewoorden.b) Bepaal de minimale afstand dmin.) Stel dat er één fout is opgetreden bij het versturen van c3. Geef een voorbeeld van een ontvangenwoord dat altijd orret wordt hersteld en geef een voorbeeld van een ontvangen woord dat nietaltijd orret wordt hersteld.d) Stel dat er één fout is opgetreden bij het versturen van c1. Laat zien dat deze ene fout altijdorret wordt hersteld.e) Geef het foutherkennend en foutherstellend vermogen van deze ode.Opgave 4.7Maak zelf een eenvoudige 2-foutherstellende ode, die minstens uit 4 odewoorden bestaat. Ofwel,geef een verzameling odewoorden en laat zien dat 2 of minder fouten altijd orret worden hersteld.Opgave∗ 4.8Van een ode is bekend dat dmin = k, met k = 1, 2, . . ..a) Geef een uitdrukking voor het foutherkennend vermogen van de ode.b) Geef een uitdrukking voor het foutherstellend vermogen van de ode.Uit voorgaande voorbeelden en opgaven blijkt dat het foutherkennend en foutherstellend vermogenvan een ode sterk afhangt van de gebruikte odewoorden. Een odewoord bestaat uit een ombinatievan informatiebits en ontrolebits. Aan de ene kant willen we zo veel mogelijk ontrolebits toevoegen,omdat we daarmee de kans vergroten om (meerdere) fouten te herkennen en herstellen. Aan deandere kant verlaagt de aanwezigheid van ontrolebits de informatiedihtheid van de ode, waardoorwe meer bits moeten versturen tussen verzender en ontvanger. Deze wisselwerking zorgt er voor datwe ontrolebits op een slimme manier moeten kiezen.Beshouw nu een ode waar elk odewoord bestaat uit 4 informatiebits (abcd) en 3 ontrolebits (xyz).De informatiedihtheid van deze ode is 4/7 ≈ 57%. Van alle 27 = 128 mogelijke woorden, zijn er
24 = 16 daadwerkelijk odewoorden. Bij een gegeven boodshap abcd, worden de ontrolebits xyz



4. Coderingstheorie 21als volgt bepaald.
x = a ⊕ b ⊕ c, (4.2)
y = a ⊕ b ⊕ d, (4.3)
z = a ⊕ c ⊕ d. (4.4)Boodshap abcd = 1001 wordt in dit geval geodeerd als odewoord abcdxyz = 1001100. Stel dater één fout optreedt en we het woord 1011100 ontvangen. Invullen in vergelijkingen (4.2) t/m (4.4)geeft
1 6= 1 ⊕ 0 ⊕ 1, 0 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1, 0 6= 1 ⊕ 1 ⊕ 1.Alleen bit a en bit c komen in zowel vergelijking (4.2) als vergelijking (4.4) voor. Stel dat de fout inbit a is opgetreden. Dit zou betekenen dat bit a de waarde 0 zou moeten hebben, in plaats van deontvangen waarde 1. Kiezen we a = 0, dan klopt vergelijking (4.3) ehter niet meer. Stel daaromdat de fout in bit c zit. Bit c zou dan de waarde 0 moeten krijgen. Kiezen we c = 0 dan kloppenvergelijking (4.2) en (4.4) weer en blijft vergelijking (4.3) ongewijzigd. Bit c is dus (zeer waarshijnlijk)verkeerd ontvangen en het juiste odewoord moet 1001100 zijn.Merk op dat er voor elk van de vergelijkingen (4.2) t/m (4.4) steeds twee opties zijn: de vergelijkingklopt, of de vergelijking klopt niet. Er zijn dus 23 = 8 vershillende senario's mogelijk. Doordat devergelijkingen slim zijn geonstrueerd, kan aan de hand van de 8 senario's steeds worden bepaaldwat het juiste odewoord moet zijn. Merk verder op dat deze methode alleen werkt bij maximaal éénfout. Opgave 4.9Beshouw de verzameling binaire odewoorden abcdxyz, waarbij de ontrolebits x, y en z volgensvergelijkingen (4.2) t/m (4.4) worden bepaald.a) Bepaal de odewoorden die horen bij de boodshappen 0000, 1010, 1100 en 0110.b) Geef alle 8 de senario's die mogelijk zijn met de vergelijkingen (4.2) t/m (4.4). Geef tevensvoor elk senario aan in welke bit de fout is opgetreden.) Bepaal de odewoorden bij de ontvangen woorden 0011000, 1000111, 1010111 en 0001001. Jemag er hierbij van uitgaan dat er maximaal één fout is opgetreden.Opgave 4.10Beshouw de ode die bestaat uit de odewoorden abcxyz, met informatiebits a, b en c. De ontro-lebits x, y en z worden zodanig gekozen dat elk van de rijtjes abx, acy en bcz een even aantal enenbevat (ofwel, even pariteit heeft).a) Geef de drie vergelijkingen die gebruikt kunnen worden om de ontrolebits te bepalen.b) Geef alle odewoorden van de ode.) Bepaal de informatiedihtheid van de ode en het perentage odewoorden.d) Er zijn 8 senario's mogelijk met de drie vergelijkingen uit onderdeel a, maar er zijn slehts 6bits. Welk senario geeft geen informatie over het juiste odewoord?e) Bepaal (indien mogelijk) de juiste odewoorden bij de ontvangen woorden 111010, 010010,

101101, 011101 en 100001.Opgave∗ 4.11Beshouw de ode uit opgave 4.10. Laat a1b1c1x1y1z1 en a2b2c2x2y2z2 twee willekeurige odewoor-den van deze ode zijn.



22 Binaire odesa) Toon aan dat a3b3c3x3y3z3 = a1b1c1x1y1z1 ⊕ a2b2c2x2y2z2 een odewoord is.b) Gebruik onderdeel a om af te leiden dat d(a1b1c1x1y1z1, a2b2c2x2y2z2) gelijk is aan het aantalenen in odewoord a3b3c3x3y3z3.) Uit onderdeel a en b volgt dat we dmin kunnen vinden door het minimale aantal enen in alleodewoorden (behalve 000000) te bepalen. Wat is dmin voor de ode in opgave 4.10?d) Bepaal het foutherkennend en foutherstellend vermogen van de ode (zie opgave 4.8).



AStandaard ASCII-tabel
Hieronder is de standaard ASCII-tabel weergegeven. De ASCII-tekens zijn hierbij zowel deimaal (de)als hexadeimaal (hex) genummerd. Op vershillende websites, zoals www.asii-table.om, kun jede standaard en de uitgebreide ASCII-tabel opvragen.de hex symbool de hex symbool de hex symbool de hex symbool000 00 (nul) 032 20  064 40 � 096 60 `001 01 (soh) 033 21 ! 065 41 A 097 61 a002 02 (stx) 034 22 " 066 42 B 098 62 b003 03 (etx) 035 23 # 067 43 C 099 63 004 04 (eot) 036 24 $ 068 44 D 100 64 d005 05 (enq) 037 25 % 069 45 E 101 65 e006 06 (ak) 038 26 & 070 46 F 102 66 f007 07 (bel) 039 27 ' 071 47 G 103 67 g008 08 (bs) 040 28 ( 072 48 H 104 68 h009 09 (tab) 041 29 ) 073 49 I 105 69 i010 0A (lf) 042 2A * 074 4A J 106 6A j011 0B (vt) 043 2B + 075 4B K 107 6B k012 0C (np) 044 2C , 076 4C L 108 6C l013 0D (r) 045 2D - 077 4D M 109 6D m014 0E (so) 046 2E . 078 4E N 110 6E n015 0F (si) 047 2F / 079 4F O 111 6F o016 10 (dle) 048 30 0 080 50 P 112 70 p017 11 (d1) 049 31 1 081 51 Q 113 71 q018 12 (d2) 050 32 2 082 52 R 114 72 r019 13 (d3) 051 33 3 083 53 S 115 73 s020 14 (d4) 052 34 4 084 54 T 116 74 t021 15 (nak) 053 35 5 085 55 U 117 75 u022 16 (syn) 054 36 6 086 56 V 118 76 v023 17 (etb) 055 37 7 087 57 W 119 77 w024 18 (an) 056 38 8 088 58 X 120 78 x025 19 (em) 057 39 9 089 59 Y 121 79 y026 1A (eof) 058 3A : 090 5A Z 122 7A z027 1B (es) 059 3B ; 091 5B [ 123 7B {028 1C (fs) 060 3C < 092 5C \ 124 7C |029 1D (gs) 061 3D = 093 5D ℄ 125 7D }030 1E (rs) 062 3E > 094 5E � 126 7E �031 1F (us) 063 3F ? 095 5F _ 127 7F (del)Tabel A.1: Standaard ASCII tabel.
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BEindantwoorden
Opgave 2.1a) 8 · 103 + 4 · 102 + 7 · 101 + 5 · 100.b) 6 · 102 + 0 · 101 + 1 · 100.) 5 · 105 + 0 · 104 + 0 · 103 + 0 · 102 + 0 · 101 + 3 · 100.Opgave 2.2Zelf doen.Opgave 2.3a) 11 21410.b) 29510.) 22610.d) 38 88310.e) 210.Opgave 2.4a) 10010012.b) 110111002.) 10102.d) 11010011112.Opgave 2.5
1012, 10012, 11112, 345, 526, 4510.Opgave 2.6a) Zelf doen.b) Aantal nullen is gelijk aan de maht van 2.) 2k is gelijk aan een 1 met k nullen.d) 1, 2, 4, . . . , 2k.Opgave 2.7
197.Opgave 2.8a) 300 = 1001011002.b) 255.) 65 535.d) 28k − 1, voor k = 1, 2, . . ..Opgave 2.9a) Zelf doen.b) 8 388 608.Opgave 2.10a) 3B7A.b) 15 226.Opgave 2.11 25



26 Antwoordena) 29 = 512.b) 227 = 134 217 728.Opgave 2.12a) 48 61 6C 6C 6F 20 77 65 72 65 6C 64 21.b) De wortel van 289 is 17.Opgave 2.13a) 166 = 16 777 216 (ongeveer 16.8 miljoen).b) Zelf doen.) Kleurodes: zwart = #000000, wit = #FFFFFF, groen = #008000, geel = #FFFF00, blauw = #0000FF en grijs =#808080.d) Kleuren: #FF007F = rose, #FF3333 = lihtrood, #EE00EE = lihtpaars, #654321 = bruin en #ABCDEF = lihtblauw.Opgave 2.14
55 + 114 = 169 en 23 × 11 = 253.Opgave 2.15a) 10001.b) 10111010.) 110110.d) 1001010.Opgave 2.16a) 0100 0110.b) 0100 1011.) 1001 0001 0101.Opgave 2.17a) 1010, 0111 en 0110 0011.b) Zelf doen.) Zelf doen.Opgave 2.18a) 0111 1111 en 127.b) 1000 0000 en −128.) −63 = 1100 0001.d) 45 + (−63) = 1110 1110.Opgave 2.19a) 51 en −103.b) 1100 1100.) −52.d) Zelf doen.Opgave 2.20a) 1010 1010.b) 1111 1110.) 0101 0011.d) 0000 1111.Opgave 2.21Zelf doen.Opgave 3.1a) 5.0001 × 106.b) −1.0000 × 10−3.) 9.0000 × 100.d) −2.0118 × 10−1.Opgave 3.2a) 9 000 000 000 (9 miljard).b) 1

1 000 000 000
(1 miljardste).Opgave 3.3



Antwoorden 27a) 1 1
8
× 29 = 576.b) −1 1
2
× 20 = −1.5.) −1 7

16
× 265 ≈ −5.303 × 1019.d) 1 3

4
× 2−15 ≈ 5.341 × 10−5.Opgave 3.4a) 25 = 16 + 8 + 1, −110 = −64 − 32 − 8 − 4 − 2 en 21

128
= 1

8
+ 1

32
+ 1

128
.b) 25 = (1 + 1

2
+ 1

16
) · 24, −110 = −(1+ 1

2
+ 1

8
+ 1

16
+ 1

32
) · 26 en 21

128
= (1+ 1

4
+ 1

16
) · 2−3.) 25 = 0100 0001 1100 1000 0 . . . 0, −110 = 1100 0010 1101 1100 0 . . . 0 en 21

238
= 0011 1110 0010 1000 0 . . . 0.Opgave 3.5Zelf doen.Opgave 3.6a) 18 2

9
≈ 0 10000011 0010001.b) 500 3

4
≈ 0 10000111 1111010.) − 1

6
≈ 0 01111100 0101010.d) ln(2) ≈ 0 01111110 0110001.Opgave 3.7a) 0.0972.b) 0.75.) 0.0007.d) 0.0017.Opgave 4.13+4.Opgave 4.2a) {0, 1, . . . , 9,A, . . . ,F}.b) 7468, 2B8, C00B en 0.) 165 = 1 048 576.Opgave 4.3a) 1111 0000, 0101 0101, 1001 1001.b) 1011 0101, 1011 1001 en 0010 1001.) Zelf doen.d) Zelf doen.Opgave 4.4

0.958 + 0.05 · 0.957 · (8
1
) + 0.053 · 0.955 · (8

3
) + 0.055 · 0.953 · (8

5
) + 0.057 · 0.95 · (8

7
) ≈ 0.6634 + 0.2793 + 0.0054 + 1.5 · 10−5 +

5.9 · 10−7 ≈ 0.9481.Opgave 4.5a) 26 = 64.b) 6.25%.) Zelf doen.Opgave 4.6a) d(c1, c2) = d(c3, c5) = 4, d(c1, c3) = d(c1, c4) = d(c1, c5) = d(c2, c3) = d(c2, c4) = d(c2, c5) = 3 en d(c3, c4) =
d(c4, c5) = 2.b) dmin = 2.) w1 = 11010 en w2 = 00010.d) d(c1, ci) ≥ 3, ∀i 6= 1.e) 1-foutherkennend en 0-foutherstellend.Opgave 4.7Zelf doen.Opgave 4.8a) (k − 1)-foutherkennend.b) k−2

2
-foutherstellend als k even is en k−1

2
-foutherstellend als k oneven is.



28 AntwoordenOpgave 4.9a) 0000 ⇒ 0000000, 1010 ⇒ 1010010, 1100 ⇒ 1100001 en 0110 ⇒ 0110011.b) Er zijn de volgende 8 senario's, met bijbehorende bitfouten, mogelijk:bitfout vgl. (4.2) vgl. (4.3) vgl. (4.4)geen klopt klopt klopt
a klopt niet klopt niet klopt niet
b klopt niet klopt niet klopt
c klopt niet klopt klopt niet
d klopt klopt niet klopt niet
x klopt niet klopt klopt
y klopt klopt niet klopt
z klopt klopt klopt niet) 0111000, 1000111 (geen fout), 1000111 en 0001011.Opgave 4.10a) x = a ⊕ b, y = a ⊕ c en z = b ⊕ c.b) 000000, 001011, 010101, 011110, 100110, 101101, 110011 en 111000.) 3/6 = 50% en 12.5%.d) Alle drie vergelijkingen onjuist.e) 111000, niet te herstellen, 101101 (geen fout), 010101, niet te herstellen.Opgave 4.11a) Zelf doen.b) Zelf doen.) dmin = 3.d) 2-foutherkennend en 1-foutherstellend.


