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1. Input
Met het input()-statement kan via de shell input geleverd worden aan een Python program, b.v. als volgt:

Hiernaast hoe stap voor stap
o Input van de twee getallen
o Berekenen van de som
o Tonen van de som
Alleen is de uitkomst van de som 4 + 2 niet echt
wat we verwachten van een rekenkundige som.
Input in Python wordt altijd geïnterpreteerd als strings.
Om dit op te lossen, maken we gebruik van de ingebouwde Python-functie int(). Indien we bij de input niet een geheel
getal ingeven, krijgen we de onderstaande foutmelding. Hoe we een foutmelding bij een verkeerde input kunnen
voorkomen, bekijken we later in deze bootcamp.

Indien we willen werken met decimale getallen vervangen we int() door float().
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Wiskundig rekenen met decimale getallen is niet de sterkste kant van de
programmeertaal Python. Het resultaat van een tweede run van het
programma som.py geeft het resultaat 9.300000000000001.
Dit heeft te maken met het feit dat Python gebruik maakt van binaire
benaderingen afhankelijk van de hardware. Meer info hierover:
docs.python.org/3/tutorial/floatingpoint.html.
TI-technologie beschikt over een sterke wiskundige engine (numeriek of CAS)
die best gebruikt wordt voor het uitvoeren van wiskundige berekeningen.
Omgekeerd kunnen getallen ook omgezet worden in strings met de str()-statement.

int() en float() kunnen ook gebruikt worden om gehele getallen om te zetten in een decimaal getallen en omgekeerd.

2. Extra wiskundige functionaliteit
Indien we sqrt(2) willen berekenen, krijgen we de onderstaande foutmelding, m.a.w. de functionaliteit vierkantswortel in
geen ingebouwde functie.
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2.1. De module Math
Na het importeren van de module Math, met de code “from math import *”, kunnen we gebruik maken van heel
wat extra wiskundige functies. dir() produceert een lijst met alle functionaliteit in de module Math.
Indien je b.v. enkel sqrt() uit de module Math wil importeren, gebruik je de code “from math import sqrt”.

De meeste gebruikte functie, zowel voor de built-in functies als voor de geïntegreerde modules, zijn beschikbaar
in een menustructuur.

Door deze menustructuur is het eenvoudig om commando’s en functies terug te vinden, versnelt het ingeven van
code (zeker voor het programmeren met de handheld) en gebruikt je steeds de juiste syntax.
Nog enkele andere voorbeelden van de module Math.
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2.2. De module Random
De module Random bevat functies die gebruikt kunnen worden om simulaties uit te voeren met een Python
programma.

De onderstaande code genereert telkens een willekeurig geheel getal n tussen 1 en 10, 1 en 10 inclusief.
o randint(min,max)
o choice(lijst)
o randrange(start,stop,step)

random geheel getal tussen min en max: min <= … <= max
random keuze uit een lijst
random geheel getal tussen start en stop met stapgrootte step

Met randrange kunnen we at random een even getal generen tussen tussen 1 en 20, 20 inbegrepen:
randrange(2,22,2). Merk op dat de choice()-statement ook andere data kan bevatten dan gehele getallen.
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3. Print
We hebben het print()-statement reeds gebruikt om de waarde van een
variabele weer te geven, al dan niet in combinatie met tekst.
We bekijken twee string-methodes om de output van een Python
programma te formateren:
o % operator (de oudste)
o format()-methode (de verbeterde)

3.1. Formateren met de %-operator
Enkele voorbeelden

Tuurlijk geldt dit niet alleen voor tekst, maar ook voor andere data types zoals getallen.

De format %8.2f betekent dat we minimum 8 karakters gebruiken om het getal weer te geven (eventueel opgevuld
met spaties) en .2f bepaalt dat er slecht twee cijfers na de komma worden weergeven.
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3.2. Formateren met format()
Een betere manier om strings te formateren in een print()-statement is gebruik te maken van de format()methode:
print("{} tot de macht {} = {}".format(a,b,macht)).

Voordelen van het gebruik van de format()-methode zijn o.a.:
• In te voegen objecten kunnen geïndexeerd worden

• In te voegen objecten kunnen geassocieerd worden met labels

• In te voegen objecten kunnen meervoudig gebruikt worden

© 2020 T3 Nederland – T3 Vlaanderen

6

www.t3nederland.nl – www.t3vlaanderen.be

TI Python BootCamp

Python

I/O

BASICS

Het bepalen van het aantal decimalen na de komma met de format()-methode gaat als volgt.
Voor {0:10:2f}

is 0 de index van het object,
10 het aantal minimale karakters (eventueel opgevuld met spatie) en
2f het aantal decimalen na de komma.
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