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#KLOOIENMETCOMPUTERS
ARNOUT VAN KEMPEN OVER ROMMELEN IN EEN DIGITALE WERELD

Nu duidelijk is hoe de  
Python Shell werkt, hoe  
we programma’s kunnen 

opslaan en vanaf de CLI kunnen 
uitvoeren, laat ik dat verder achter-
wege. Voorlopig gaan we ons puur 
op Python zelf richten. 

Als we willen gaan rekenen, en ik 
vermoed dat we dat wel willen, is het 
handig om wat eigenaardigheden 
van Python te kennen. Om te 
beginnen is het van belang te 
begrijpen dat wat voor mensen 
een kwestie is van een komma in 
een getal zetten, voor computers 
best lastig is: van gehele getallen 
naar breuken gaan. Gehele getallen 
worden bij computers meestal 
integers genoemd, en breuken 
heten real, floating point, floats of 
decimals. Met name bij breuken 
moet de computer weten wat je 
als uitkomst wilt hebben. 

Als je bewerking n wil loslaten op 
getallen a en b, dan ziet dat er 
meestal uit als a n b, waarbij n de 
operator is, en a en b variabelen  
of constanten. Bekijk eens de uit-
komsten van de volgende expressies 
in Python:

3+2 levert 5
3-2 levert 1
1/2 levert 0.5 (computers volgen 
meestal het Amerikaanse gebruik 
van de punt)
2*3 levert 6
3//2 levert 1 (// is een deling met 
alleen de integer als resultaat)
10%3 levert 1 (% levert de ‘rest’ op 
na een integer-breuk)
3**2 levert 9 (** staat voor 
machtsverheffen)

Vanzelfsprekend kan Python ook 
overweg met Boolean-wiskunde. 
Bijvoorbeeld:

1 == 1 levert True
1 == 0 levert False
4 == 4 and 5 == 4 levert False
not 5 == 4 and 4 == 4 levert True
4 == 3 or 4 == 4 levert True

Enzoverder

Nog twee uiterst nuttige basis-
elementen: input en keuzes. Probeer 
dit eens uit, en denk om de spaties, 
die zijn in Python essentieel!

naam=input(“Hoe heet je?“) 
if naam == “Kees”:

print(“jij bent Kees!”)
else:
print(“jij bent Kees niet!”)

Met deze kennis een eerste  
programmeeropdrachtje. Schrijf 
een programma dat om een teller 
en een noemer vraagt, en dan een 
schone breuk terug geeft. Dus  
als je 10 en 3 invoert, moet de  
uitkomst zijn

3 1/3

En als je 9 en 3 invoert moet de 
uitkomst zijn

3

De uitkomst 3 0/3 is dus fout! 




