
Algemeen

Tekstbestanden kopiëren naar Pycharm

Als je je oplossingen voor opgaven met tekstbestanden lokaal wilt testen, dan is het noodzakelijk dat je ook
de tekstbestanden lokaal beschikbaar hebt. Anders kunnen de testgevallen uit de doctest deze tekstbestanden
niet vinden. De tekstbestanden die in de gegeven doctest gebruikt worden, staan altijd gekoppeld in de
omschrijving boven de doctest. Je kan de inhoud van deze bestanden in je browser bekijken door op de
koppeling te klikken.

De meest generieke procedure om een lokale kopie van deze bestanden ter beschikking te hebben in PyCharm
verloopt als volgt:

• open het bestand in je browser
• kopieer de inhoud van het bestand (CTRL-A + CTRL-C)
• maak een nieuw tekstbestand in Pycharm

– klik rechts op de directory waarin het tekstbestand moet geplaatst worden (je moet er voor zorgen
dat het bestand in dezelfde directory geplaatst wordt waar ook je Python script staat)

– kies het menu item New en daarna het menu item File
– geef de correct naam in van het bestand; let hierbij ook op het feit dat je de bestandsextensie

moet opgeven (doorgaans .txt)
• plak de inhoud van het klembord in het bestand (CTRL-V)

Het onderstaande screenshot helpt je alvast op weg.

Figure 1: menu nieuw bestand

Als je je oplossingen indient via Dodona, dan zorgt Dodona er zelf voor dat de nodige tekstbestanden
beschikbaar zijn in de directory waarin ook het Python script geplaatst wordt.

Newlines bij het inlezen van een bestand

Als Python de volgende regel moet lezen uit een tekstbestand, dan wordt er gelezen tot en met de eerstvolgende
newline ('\n') of tot het einde van het bestand. Het laatste karakter van de regel die werd gelezen zal dus
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doorgaans een newline zijn (tenzij er na de laatste regel geen newline meer stond).

Om het newline karakter achteraan de regel te verwijderen, kan je gebruik maken van de stringmethode rstrip.
Indien er geen argumenten doorgegeven worden aan deze methode, dan zal de methode alle witruimtekarakters
(spaties, tabs en newlines) op het einde van de regel verwijderen. Om er zeker van te zijn dat er enkel newlines
verwijderd worden op het einde van de regel, kan je het newlinekarakter doorgegeven als argument aan de
methode rstrip.
>>> regel = bestand.readline()
>>> regel
'Dit is een regel in het bestand.\n'
>>> regel.rstrip('\n')
'Dit is een regel in het bestand.'

Sangersequenering

Algemene info

Opmerkingen

Splitsen op witruimte

De stringmethode split kan gebruikt worden om een string op te splitsen in een lijst van deelstrings. Indien
er geen argument wordt doorgeven aan de methode, dan zal de methode alle witruimtekarakters (spaties,
tabs en newlines) vooraan en achteraan de string verwijderen, en daarna de string opdelen in de deelstrings
die van elkaar gescheiden worden door één of meer opeenvolgende witruimtekarakters.

Als er wel een stringargument wordt doorgegeven aan de stringmethode split, dan zal de methode dit
argument gebruiken om de string op te splitsen bij elk voorkomen van het argument. Indien de string
bijvoorbeeld twee opeenvolgende spaties bevat, dan zal de stringmethode split zonder argument de string
op die plaats slechts één keer splitsen, terwijl de stringmethode split met een spatie als argument de string
op die plaats twee keer zal splitsen. In dit laatste geval zal er dus een lege deelstring staan tussen de twee
spaties in de string.
>>> tekst = 'a;b c;d;e\t f'
>>> tekst.split()
['a;b', 'c;d;e', 'f']
>>> tekst.split(' ')
['a;b', '', 'c;d;e\t', '', 'f']
>>> tekst.split(';')
['a', 'b c', 'd', '', 'e\t f']
>>> tekst.split('\t')
['a;b c;d;e', ' f']

Huntington-Hill methode

Algemene info

Eerste regel van een bestand afzonderlijk verwerken

Soms heb je een tekstbestand waarvan de eerste regel een andere rol speelt dan de andere regels in het
bestand (bijvoorbeeld een hoofding) en is het handig dat je die eerst kunt inlezen voordat je de rest van de
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regels inleest en verwerkt.

Stel bijvoorbeeld dat je volgend bestand hebt.

eerste
tweede
derde

Dan kan je de eerste als volgt apart inlezen van de rest van het bestand.
>>> bestand = open('bestandsnaam.txt', 'r')
>>> eerste_regel = bestand.readline()
>>> eerste_regel
"eerste\n"
>>> andere_regels = []
>>> for regel in bestand:
... andere_regels.append(regel)
>>> andere_regels
["tweede\n", "derde\n"]

Belangrijk om te weten is dat Python dezelfde regel standaard nooit twee keer. Als je de regels van het
bestand twee (of meer keer wil doorlopen), dan kan je ofwel het bestand afsluiten na de eerste iteratie (met
de ingebouwde functie close) en daarna het bestand terug openen (met de ingebouwde functie open). Als
alternatief kan je in een geopend bestand ook terug naar het begin spring (of naar elke andere positie binnen
het bestand) aan de hand van de methode seek van bestandsobjecten.

Levende voormalige presidenten

Algemene info

Opmerkingen

Stringvoorstelling van tabs

Het karakter dat een tab voorstelt in de ASCII tabel kan in een Python string voorgesteld worden als '\t'.
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