
Machtige getallen

Algemene info

Lussen vroegtijdig afbreken

In Python kan je gebruik maken van de statements break en continue om een lus vroegtijdig af te breken.
Deze statements worden echter algemeen aanzien als slechte programmeerstijl.

Een situatie waarin je een lus vroegtijdig zou willen afbreken, doet zich bijvoorbeeld voor als je op zoek moet
gaan naar een oplossing door een aantal mogelijke gevallen uit te proberen, en te stoppen van zodra je één
oplossing gevonden hebt. In plaats van te werken met break en continue kan je in dit geval beter werken
met een variabele die aangeeft of de oplossing reeds gevonden werd
>>> gevonden = False
>>> while not gevonden:
... if (oplossing gevonden): # "oplossing gevonden" stelt voorwaarde voor
... gevonden = True
...

Van zodra de oplossing gevonden werd (hier aangegeven door het feit dat de voorwaarde oplossing gevonden
de waarde True aanneemt), wordt de variabele gevonden op True gezet, waardoor uit de while-lus zal
gesprongen wanneer de while-voorwaarde opnieuw geëvalueerd wordt na de huidige iteratiestap.

Cowsay

Algemene info

Multiline strings

Python ondersteunt ook multiline strings. Deze kunnen voorgesteld worden door 1 lange lijn, waarbij de
verschillende regels gescheiden worden door het newline karakter ‘\n’. Een tweede mogelijkheid is gebruik
maken van de triple quoted strings, deze kunnen meerdere regels innemen. Let hierbij wel op dat alle
indentatie ook letterlijk wordt overgenomen.
>>> tekst_a = 'Dit is de eerste lijn.\nDit is de tweede lijn.'
>>> tekst_a
'Dit is de eerste lijn.\nDit is de tweede lijn.'
>>> print(tekst_a)
Dit is de eerste lijn.
Dit is de tweede lijn.
>>>
>>> tekst_b = '''Dit is de eerste lijn.
Dit is de tweede lijn.'''
>>> tekst_b
'Dit is de eerste lijn.\nDit is de tweede lijn.'
>>> print(tekst_b)
Dit is de eerste lijn.
Dit is de tweede lijn.
>>> tekst_a == tekst_b
True
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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.

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'

Opmerkingen

Herhaling van een string

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
>>> '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'
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https://docs.python.org/3/library/


Wepe sprepekepen p

Specifieke info

Een mogelijke strategie die je voor deze opgave kunt gebruiken is de volgende. Je itereert over de posities van
de regel en je werkt met 2 variabelen. De eerste variabele zal de uiteindelijke gedecodeerde tekst bevatten en
in de tweede variabele houd je de klinkergroep bij. Wanneer je dan een p tegenkomt en je hebt een niet lege
klinkergroep, kun je die klinkergoep verwerken en enkele posities verder springen.

Figure 1: Wepe sprepekepen p
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