
Algemeen

De PyDev plugin voor Eclipse probeert soms TE slim te zijn, door automatisch import statements toe te
voegen. Als hierbij modules geïmporteerd worden die geen deel uitmaken van The Python Standard Library,
dan zal Pythia die niet herkennen en krijg je een internal error.

Om te vermijden dat PyDev automatisch import statements toevoegt aan je programmacode, kan je de
volgende instellingen uitschakelen:

Window > Preferences > PyDev > Editor > Auto Imports > alle checkboxen uitschakelen

Verscheurde getallen

Algemene info

Mogelijke fouten

Let er op dat de functie int geen lege string kan omzetten naar een integer (vraag je maar eens af welke
integer dat dan wel zou moeten zijn). Als je dat toch probeert, dan krijg je onderstaande foutmelding.

>>> int('')
Traceback (most recent call last):
ValueError : invalid literal for int() with base 10: ''

Woordevoluties

Algemene info

Opmerkingen

De stringmethode index kan gebruikt worden om de meest linkse positie van een karakter in een string te
bepalen.

>>> string = 'mississippi'
>>> teken = 'i'
>>> string.index(teken)
1

Dit codefragment vindt dus het eerste voorkomen van de letter i op positie 1 in de string mississippi. Let
hierbij op het feit dat Python de posities van de karakters in een string indexeert vanaf 0, en niet vanaf 1.

Het valt wel op te merken dat deze methode niet altijd zeer efficiënt werkt. Om de positie te vinden van
een karakter dat voor het eerst opduikt op plaats p, moet de functie de eerste p − 1 posities van de string
doorlopen. Voor een karakter dat niet voorkomt in de string moet de stringmethode index zelfs de volledige
string aflopen vooraleer er kan vastgesteld worden dat het karakter er niet gezien werd.
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En nu eens helemaal ondersteboven

Algemene info

Escapen van backslash

In Python gebruik je een backslash om het volgende karakter in de string te “escapen”, waardoor dit karakter
zijn speciale betekenis verliest (bijvoorbeeld om een dubbel aanhalingsteken te plaatsen in een string die zelf
zit ingesloten tussen dubbele aanhalingstekens) of net een speciale betekenis krijgt (zoals een regeleinde dat
word voorgesteld door '\n' of een tab die wordt voorgesteld door '\t'). Omdat hierdoor ook de backslash
zelf een speciale betekenis krijgt binnen een string (namelijk het escapen van karakters), moet je een letterlijke
backslash binnen een string noteren als een dubbele backslash ('\\'), waarbij de eerste backslash de rol
opneemt van het escape-symbool en de tweede backslash het karakter is dat zijn letterlijke betekenis moet
krijgen door het escapen.

Voorstelling van regeleindes

In Python kan je een regeleinde voorstellen als de string '\n'. Als je dus een string wilt opbouwen die uit
meerdere regels bestaat, dan doe je dit zo

>>> tekst = 'Ziehier de eerste lijn'
>>> tekst += '\n'
>>> tekst += 'En de tweede'
>>> tekst
'Ziehier de eerste lijn\nEn de tweede'
>>> print(tekst)
Ziehier de eerste lijn
En de tweede

Inlezen van meerdere regels

Als je op voorhand weet hoeveel regels er moeten ingelezen worden, dan kun je gebruik maken van de volgende
constructie

>>> aantal_regels = 4
>>> for _ in range(aantal_regels):
... regel = input()
... # doe iets met de regel
...

Als je niet op voorhand weet hoeveel regels er zijn, maar je weet dat de laatste regel bijvoorbeeld leeg is, dan
kun je gebruik maken van de volgende constructie

>>> regel = input()
>>> while regel:
... # doe iets met de regel
... regel = input()
...
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Het raadsel van Nob

Algemene info

Verwijderen van witruimte vooraan en/of achteraan

In Python kan je gebruik maken van de stringmethode strip om witruimte (spaties, tabs, regeleindes)
vooraan en achteraan te verwijderen. Indien je enkel de witruimte vooraan wilt verwijderen, dan kan je
gebruik maken van de stringmethode lstrip. Indien je enkel de witruimte achteraan wilt verwijderen, dan
kan je gebruik maken van de stringmethode rstrip. Je kan aan deze stringmethode ook een argument
meegeven, waarmee je aangeeft welke karakters er vooraan en/of achteraan moeten verwijderd worden. Voor
de details hierover verwijzen we naar The Python Standard Library.

>>> tekst = ' Dit is een tekst '
>>> tekst.strip()
'Dit is een tekst'
>>> tekst.lstrip()
'Dit is een tekst '
>>> tekst.rstrip()
' Dit is een tekst'

Uitlijnen van strings over een vast aantal posities

Je kunt in de format specifier van de stringmethod format aangeven dat voor een stuk tekst een vast aantal
posities moeten gereserveerd worden. Dit doe je de tekst uit te schrijven als een string (aangegeven door
de letter s) en daarvoor met een natuurlijk getal aan te geven hoeveel posities er voor die string moeten
gereserveerd worden.

>>> '{:5s}'.format('abc') # 5 posities voorbehouden
'abc '

Als de string langer is dan het aantal voorbehouden plaatsen, dan wordt de volledige string uitgeschreven
en wordt er dus meer plaats ingenomen dan voorbehouden. Als de string echter korter is dan het aantal
voorbehouden plaatsen, dan wordt de string standaard links uitgelijnd. Je kunt in de format specifier echter
ook expliciet de uitlijning aangeven: links, rechts of gecentreerd. Python zal dan automatisch het juiste
aantal spaties vooraan en/of achteraan toevoegen.

>>> '{:<5s}'.format('abc') # 5 posities voorbehouden, links uitlijnen
'abc '
>>> '{:>5s}'.format('abc') # 5 posities voorbehouden, rechts uitlijnen
' abc'
>>> '{:^5s}'.format('abc') # 5 posities voorbehouden, centreren
' abc '

Indien er moet gecentreerd worden, en het aantal toe te voegen spaties is oneven, dan kiest Python ervoor
om rechts één spatie meer toe te voegen dan links.

Opmerkingen

Om een bepaalde string een vast aantal keer te herhalen, kan je de string vermenigvuldigen met een natuurlijk
getal. Net zoals bij de vermenigvuldiging van getallen gebruik je hiervoor de operator *. De volgorde van de
string en het natuurlijk getal in de vermenigvuldiging speelt geen rol

3

https://docs.python.org/3.5/library/


>>> 'a' * 3
'aaa'
>>> 5 * 'ab'
'ababababab'

Dit is vooral handig als het aantal herhalingen van een string niet op voorhand vastligt, maar bijvoorbeeld
zit opgeslagen in een variabele.

>>> herhalingen = 4
>>> herhalingen * 'abc'
'abcabcabcabc'

Bijbelcodes

Specifieke info

Om het verborgen woord uit een gegeven bijbelfragment te lezen, raden we je aan om de volgende strategie
te gebruiken. Als eerst stap lees je alle regels van
het volledige tekstfragment in, en zet je dit om naar één enkele string waarin enkel de letters overgehouden
worden. Alle andere karakters moet je immers negeren. Als bijvoorbeeld het volgende bijbelfragment krijg,
verspreid over twee regels

And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters?
thou hast now done foolishly in so doing.

Dan hou je op basis van de eerste stap enkel de string van opeenvolgende letters uit dit bijbelfragment over.

Andhastnotsufferedmetokissmysonsandmydaughtersthouhastnowdonefoolishlyinsodoing

Daarna kan je uit deze string het verborgen woord lezen, door te starten vanaf de opgegeven letter, en daarna
de volgende letters uit te lezen door telkens het aantal gegeven letters vooruit of achteruit te springen. Als je
in dit geval start vanaf de 45ste letter, en telkens vier letters vooruit leest tot je een woord van 7 letters hebt
uitgelezen, dan bekom je het woord roswell.
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