
Python

H. Fausk

1 Sett i gang å kode
Følgende lille program tar summen av første til fjerde potens av tallet 3, og skriver
deretter ut resultatet

a=3 #Vi gir verdien 3 til variabelen a
s=a+a*a+a**3+a**4 #s er satt lik summen av a+a*a+a^3+a^4
print(s) #verdien til summen s skrives ut

Likhetstegn benyttes til å tilordne verdier til navn (variabler). Vi skriver ut i Python
ved å benytte funksjonen print().

Kode i python kan kjøres ved å skrive opp eller lime den inn i en kompilatorer som
ligger tilgjengelig på diverse nettsider. For eksempel, World wide web consortium har
sider for oppæring i koding i ulike språk. Blant annet Python Etter hvert kan man
laste ned python til datamaskinen sammen med en editor til å skrive og kjøre koden i.
Noen muligheter er Spyder og Visual Studio Code Disse kan også lastes ned sammen
med diverse pakker ved hjelp av Anaconda. Har du en maskin med Linux tilgjengelig
er det gjerne å foretrekke.

I disse notatene har vi samlet litt informasjon om syntaksen i Python og noen
eksempler på enkle programmer. Vi forsøker ikke å forklare de grunnleggende konsep-
tene eller gi en introduskjon til de som ikkje har noen forståelse for hvordan kode kan
skrives. Hvis dette er deg anbefaler eg at du kontakter noen som kan programere litt
og spør om de kan hjelpe deg, eller sjekk noen undervisningvideoer. Undersøk gjerne
ovenfor nevnte w3school.

2 Datatyper
Vi ser først på noen grunnleggende datatyper: Heltall (integer), desimaltall (float) og
strenger (strings). I tillegg har vi Bolske variabler som bare kan ha sannhetsverdiene
True (Sann) eller False (Falsk).

Strenger er sekvenser av tegn. Tegnene er nummerert, hvor vi starter med 0. Streg-
nene kan bestå av tall, bokstaver eller andre tegn. De skrives innenfor apostrof eller
anførselstegn (ikke dobbel apostrof).

Vi kan sjekke typen ved funksjonen type().

print(type(3.0)) #et desimaltall
print(type(3)) #et heltall
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print(type('en streng'))
print(type("Dette er og en streng. 3| @$#^&@"))
print(type(True)) #Bolsk verdi

Vi kan gjøre om mellom forskjellige typer der hvor det gir mening ved bruk av
funksjonene

int(34.0)
float(671)
str(123)

int(34.5)
float("34+4")
str(True)

Print(float(True)) #Tilordner verdien 1.0
Print(int(True)) #Tilordner verdien 1
Print(int(False)) #Tilordner verdien 0

Her er eksempler hvor omgjøring av datatypene ikke gir mening og vi får feilmelding.

int(3+7j)
int('3+7')
float("streng")
str(uten apostrof)

Oppgave 2.1. Undersøk typen til følgende objekt og forsøk å endre typene deres med
funksjonene ovenfor.

True, TRUE, true, ′true′, 3.14, 44, ”44”, tretti3, 50.000, ′2 + 3 = 5′, 2 + 3
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3 Heltall og desimaltall
Hvis vi vet at tallene vi arbeider med er heltall er det ingen grunn til å huske på at
alle desimalene skal være lik 0. Pyton regner eksakt med heltallet.

Desimaltall eller float (flyt) lagres gjerne som et tall på standard form: et tall mellom
1 og 10 ganget med en potens av 10, eller som 0. Vi kan skrive tall ganget med en 10-er
potens som følger 3.563e3 er tallet 3.563 · 103 = 3356. Tallet 0.0003357 kan skrives som
3.357e − 4. Et heltall som skal oppfattes som et desimaltall kan etterfølges av .0 slik
som 3.0. Dette er og måten python viser oss at heltallet er av typen flyttall. Merk at
vi benytter punktum (eng. point) som desimalskilletegn.

Vi legger sammen og trekker fra tall ved å benytte + og −. Multiplikasjon skrives
med symbolet ∗ og divisjon ved symbolet /. Potenopphøying skrives med ∗∗. (Hatt ∧
er XOR for binære tall.) Her er noen eksempler

print(2+3)
print(2-3)
print(2*3)
print(2/3)
print(6/2)
print((2+5)/(5-2))
print((1-2/3)*9)

Divisjon av heltall gir et resultat som er av typen flyttall, selv om kvotienten er
et heltall. Kvotienten 6/2 resulterer i 3.0. Kvotienten av heltall rundet ned til største
heltall er gitt ved a//b. Resultatet er av type heltall. Er derimot minst en av a og b av
type desimaltall, er a//b også av type desimaltall.

Vi kan runde av tall som følger.

A= 123456789.123456789
print(round(A,3)) #Runder av til 3 desimaler
print(round(A,5)) #Runder av til 5 desimaler
print(round(A)) #Runder av til naermeste heltall.
print(round(A,-3)) #Runder av til -3 desimaler (gir 123457000)

Ofte så ønsker vi bare at utskriften ikke skal ha med for mange gyldige siffer, for
økt lesbarhet. Dette kan oppnås med bruk av formated strings, kort f-strings.

a=12345.6789
print(f'skriver ut taller i klammeparentes inne i en streng. Her er a: {a}.
Her 2 ganget med 7: {2*7}')
print(f'tre gyldige siffer: {a:.3}')
print(f'tre desimaler: {a:.3f}')

Vi kan regne ut restklasser av et tall modulo et annet tall. m%n gir tallet a mellom
0 og n (ekte mindre) slik at m er lik a pluss et heltallsmultiplum av n.

5%3
15%6
12.65%5
8.5%3.4
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Oppgave 3.1. Sjekk at pyton følger regnekonvensjoner. For eksempel regn ut

2**3**2
2/3/4
2+3/5
5/2+3

Oppgave 3.2. Sjekk hvordan Python runder av tall. For eksempel 1.49, 1.5 rundes av
til henholdsvis 1 og 2.

Oppgave 3.3. Python regner med sirka 16 siffers nøyaktighet når den bruker desimal-
tall. Undersøk resultatet av kjøre følgend kode:

a=12345678901234567890012345
print(a)
print(a-4)

b=float(a) #benytt b= a + 0.0 istedet. Blir c den samme?
print(b)
c=int(b)
print(c)
print(a-c)

Oppgave 3.4. Komplekse tall skrives i Python som a+ bj, hvor j2 = −1. Sjekk typen
til tallet 2− 3j og 2 + 0j. Sjekk at 4 + j og 4 + j3 ikke er gyldige som komplekse tall.
Det komplekse tallet 4 + j bør altså skrives som 4 + 1j.

4 Strenger
Vi kan legge sammen strenger. Da følger en streng rett etter en annen. Dette kalles å
konkatenere strengene. Dette gjøres med tegnet pluss +.

Linje skift kan legges inn som \n. Fire inntrykk TAB, får vi ved å skrive \t. Apostrof
kan skrives ved \′.

m="Matematikk" #En streng skrives innenfor hermetegn.
k="kurs"

s=m+" "+k #Konkatenerer strenger, det vil si legger dem sammen.
print(s)

print(m[3]) #plukker ut tegnet i posisjon 4 (Tilsvarnde for 0,1,2,3 etc.)
print(m[0]) #plukker ut det foerste tegnet.
print(m[3:]) #Fjerner de tre foerste tegnene og skriver opp resten
print(m[:3]) #Tar ut de tre foerste tegnene

l=len(f) # lengden til strengen, dvs. antall tegn.
print(l)
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print('hvordan skrive "hermetegn"?')
print("hvordan skrive'hermetegn'?")

En streng kan kjøres som en python kode ved bruk av funksjonen exec().

y=0
print('y = 5**2')
exec('y = 5**2')
print(y)

Oppgave 4.1. Lag et program som tar inn to positive heltall a og b skriver brøken
a/b som en sum av et heltall og en ekte brøk. (En ekte brøk er på formen m/n hvor
0 ≤ m < n. (Utvid til at programmet kan ta inn to heltall, hvor b er ulik 0).

5 Input — output
print(12, end=' ') #12 etterf\o lges av et mellomrom og linjeskift droppes.
print(13) #Benyttes end='' kommer tallene rett etterhverandre paa en linje.

input tar inn en streng. Vi må selv gjøre om til heltall eller desimaltall.

i = input('Skriv noe: ') #tar inn en streng
s="streng"
t='En'
print(t + ' \n ' ) # \n "newline" linjeskift
print('\t' +s) # 't tab, innrykk med 4 mellomrom.
print(i)
print(t, end=' test ')

Her er et lite program som regner om fra grader til radianer

import numpy as np #Henter en pakke som inneholder tallet pi.
g = input{Skriv en vinkel i grader}
r = g * 180 / np.pi
print{ 'Vinkelen i radianer er lik: ' , r }

6 Funksjoner
En funksjon tar inn en eller flere variabler og gir ut et resultat. Vi har allerede møtt flere
funksjoner som er innebygd i python. Vi kan lage egne funksjoner Her er en funksjon
som regner ut kvadratet av et et tall minus tallet selv

def f(x): #Kolon avlutter navnet paa funksjonen.
#Variabelnavnet brukes bare internt i funksjonen.

return x**2 -x #Vi maa bruke 4 innrykk for innholdet i funksjonen

Funksjoner kan ta inn og gi ut flere verdier
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def f(x,y):
return (x/y, y/x)

#Kjoeres programmet kan de to verdiene lagres som
(a,b) = f(3,7)
print(a)
print(b)

Vi kan også angi standardverdier til variablene. De benyttes hvis vi ikke angir

def Annengradsuttrykk(a=1,b=0,c=0):
"""Det er vanlig aa skrive en 'doc string' rett etter start av en funksjon,
med informasjon om funksjonen."""

U=str(a)+'*x**2 + '+str(b)+'*x + '+str(c)
return U

print(Annengradsuttrykk)
print(Annengradsuttrykk(3))
print(Annengradsuttrykk(3, 7))
print(Annengradsuttrykk(3,7,-4))

Her er en funksjon som ikke gir noe tilbake.

a='Noe blir utfoert'
def skrivUt(t):
"""Denne funksjonen printer det vi gir den som input."""

print(t)
skrivUt(a)

7 Pakker
I Python kan vi laste inn pakker. Bruker vi en funksjon kommando fra pakken skriver vi
det som pakkenavn.kommando. Det er vanlig å forkorte navnet til pakker som benyttes
mye. Forkortelsene er ofte standardisert. Her er noen pakker med en kort beskrivelse
av dem.

import numpy as np

Importer en pakke med matematiske funksjoner som sqrt, kvadratroten. Tallet pi etc.

import numpy as np
s=np.pi # Skriver ut tallet pi=3.14...
print(s)

t=np.sqrt(2) # Kvadratroten til 2
print(t)

Merk at kvadratroten til 4 blir 2.0 et flyt tall. Dette har å gjøre med hvordan kvadrat-
roten regens ut.

Avrundring av et desimaltall a opp til minste heltall større enn a er gitt ved
np.ceil(a). Avrunding av et desimaltall a opp til minste heltall mindre enn a er gitt
ved np.floor(a).

En fin pakke for å teste effektiviteten til ulike koder er time
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8 For-løkker
For-løkker lar oss gjenta en prosedyre et gitt antall ganger.

Vi gjennomløper hvert element i en liste, eventuelt hvert tegn i en streng.

s='En tekststreng.'
l=len(s) #Antall tegn i strengen s.
#F\o lgende loekke skriver opp hvert av tegnene i strengen s.
for x in range(l): #x gjennomloeper 0,1, ... , l-1.

print(s[x])
#Alternativt kan vi gjennomloepe alle tegnenene i strengen ved
for x in s:

print(x)

Her er en kode hvor vi legger inn ltt ventetid mellom hver gjennomgang i løkken

import time
M=''
for x in n:

print(M+x, end='')
M=' '+M
time.sleep(0.1) # venter i 0.1 sekunder

Her er eksempler med tall.

#Foelgende loekke skriver opp restklassen til x når vi tar av #heltallsmultipler av 6 til vi får et heltall mellom 0 og 5.
for x in range(20):

print(x % 6)

#Her regner vi ut 2-er potenser a=2**i
for i in range(21): #Den gjennoml\o per

a=2**i
print(a) # 0 , 1,2 til og med 21-1=20.

#Skift gjerne 2**i ut med i , 2*i , 2*i +1 etc.

Flytter vi print(a) helt til venstre får vi bare skrevet opp 220 = 10242 = 1048576.
Grunnen til det er at print(a) da ikke er en del av løkken, så vi skriver bare ut verdien
som variabelen a har etter at løkken er avsluttet.

Strengoperasjonene kan implementeres ved bruk av for-løkken. For eksempel er
lengden til en streng gitt som følger

def lengde(x):
lengde=0
for s in x: #s brukes bare intern i definisjonen.

lengde = lengde +1
return lengde

f='En test streng' #mellomrom er ogsaa tegn og telles med naar lengden gis.
print(lengde(f))
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Her et program som fjerner alle mellomrom i en streng.

u="" #starter med en tom streng som vi legger tegn til.
for x in s:

if x !=" " : # != betyr ikke lik
u=u+x

print(u)

Oppgave 8.1. Lag et program som skrive ut de 100 første Fibonacci tallene. Det er
tallene definert rekursivt som

Fn+2 = Fn+1 + Fn F0 = 0 F1 = 1

for n ≥ 0.

9 If-setning – Bolske verdier
Bolske verdier tar verdiene True (Sann) eller False (falsk). De er resultatet av å sjekke
en relasjon mellom to tall for eksempel

< > <= >= == ! =

Her betyr == lik og ! = betyr ikke lik. Rekkefølgen <= er samme rekkefølge som vi
uttaler ulikheten: mindre enn eller lik. Benytter vi <= får vi feilmelding.

Vi kan utføre logiske operasjoner med Bolske størrelser

OG B and C

ELLER B or C

IKKE not C

Bolsk1 = 2<3 #Bolske verdier er TRUE eller FALSE
print(Bolsk1)

Bolsk2 = 2>3
print(Bolsk2)

print("og:" , Bolsk1 and Bolsk2 )
print("eller:" , Bolsk1 or Bolsk2)
print("Negering:" , not Bolsk2)

Bolske størrelser lar ut gjøre valg basert på om verdien er sann eller falsk. Det er
to muligheter. Til dette benyttes if-setninger.

#Programmet forteller oss hva relasjonen mellom de to tallene er.
a=5 #Forsoek med forskjellige verdier for a og b.
b=5
if a<=b:
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print(f"a={a} er mindre enn eller lik {b}")
if a>b:

print(f"a={a} er stoerre enn b={b}")
if a==b:

print(f"a={a} er lik b={b}")

H= a//b #Heltallsdelen av kvotienten.
R= a % b #Gir heltallet R mellom 0 og b-1 slik at a = heltall * b + (a % b)
if R == 0: #skriver opp a/b som et heltall pluss en ekte brøk.

print( f'{a}/{b} = {H}')
else:

print( f'{a}/{b} = {H} + {R}/{b}')

Her er et program som erstatter gjentatte mellomrom med bare ett mellomrom.

#Fjerner overfloedige mellomrom i strenger.
s="Python er nyttig."

u=""
M=False
print(s)
for x in s:

if x !=" ":
u=u+x
M=False

else:
if M==False: #Gir True hvis de har samme sannhetsverdi.

u=u+x
M=True

print(u)

10 3x+1 problemet
Den kjent Collatz formodning sier at starter vi med et positivt heltall, deler det med
2 til vi får et odde tall, ganger oddetallet med 3 og legger til 1 og gjentar prosessen, så
ender vi alltid opp med tallet 1 etter et endelig antall steg. For eksempel

15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

def Collatz(x):
"""Vi deler med 2 til vi faar et oddetall.
Dette oddetallet ganges med 3 og 1 legges til.
Prosessen gjentas til vi kommer til 1."""

print(x, end=' ')
while x%2 ==0:

x = x//2
print(x, end=' ') #Trekk ut 4 innrykk hvis vi bare skal
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#skrive ut resultatet av aa dele x med stoerste potens av 2.
if(x != 1):

Collatz(3*x+1)
Collatz(15)
#Collatz(27)
#Collatz(154308811)

11 While løkker
En while lö kke kjører så lenge kriteriet er oppfylt

(UFERDIG...)
Det er nyttig å kunne avbryte løkken hvis et kriterium er oppfylt. Til det benyttes

break.
Vi kan for eksempel avbryte etter 1000 løkker ved å starte med s = 0 og legge til 1

for hver gang løkken kjører og legge inn

\break{s>999}

til starten av løkken. (Sjekk at det dette stemmer når antall løkker skal være 2 og skaler
opp til n ≥ 2.)

12 Oppgaver
Oppgave 12.1. Lag et program som finner alle positive heltallsløsninger til likningen

x+ y + xy = 209

(Prøv andre tall ogå som 670.) Ved å teste ut alle mulige tilfeller. Det er lett å se at
positive heltallslsløsninger måha x, y ≤ 209.

Finn alle heltallige løsningene til likningene.
Disse likningene kan også, med litt algebra løses elegant. Forsøk gjerne å finne

løsningene for hand.

Oppgave 12.2. Fermat sitt lille resultat sier at for ethvert primtall p så er differansen

xp − x

delelig med p for alle heltall x. Dette kan og formuleres som at x(p−1) − 1 er delelig
med p for alle x som er relativt primisk til p. Her er et program som sjekker at dette
stemmer for et gitt primtall.

p = 7 #et primtall
def f(x)
return x**(p-1) - 1

for i in range(p)
print (f(i) % p )

Modifiser programmet slik at det bare skriver ut eventuell x-verdi hvor resten vi får
når vi deler xp − x med p er ulik 0. Skriv gjerne opp resten sammen med x-verdien.
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13 Kvadratroten
Her er et program som regener ut kvadratroten til et tall iterativt.

m=10 # m er her antall iterasjoner.
a=2 #Verdien vi skal regne ut kvadratroten til.
x=a #Startverdien for iterasjonen.

for i in range(m):
x=(x**2 + a)/(2*x) #Oppdaterer verdien x. Ingen referanse til i her.
print(x ) #skriver ut tilnærmingene til kvadratroten av a

print(a**0.5, "kvadratroten utregnet av maskinen
#ved aa skrive roten som a^(1/2)")

Den rekursive formelen som er benyttet her

xn+1 =
x2
n + a

2x

kommer fra Newtons metode anvendt på funksjonen y = x2 − a. Nullpunktene er her
nettopp pluss eller minus kvadratroten til a.

Oppgave 13.1. Modifiser programmet til en funksjon som kan kalles kvad.

Oppgave 13.2. Programmet kan modifiseres til å gi bedre valg av startverdi x enn
bruken av a. Lag en modifisering slik at vi får en velfungerende utregning av kvadrat-
roten når a er et veldig stort tall eller et veldig lite tall. Forsøk for eksempel med 10n

hvor n er det største heltallet slik at 100n = 102n ≤ a.

14 Primtall
n=93757 """Et naturlig tall. Vi skal sjekke om tallet er et
primtall eller ikke."""
flag=True #En sanhetsverdi som oppdateres til falsk hvis n ikke
er et primtall.
M=1
for m in range(2, 1+ int(n**(0.5))): #Vi behøver bare sjekke om n er
#delelig med tall mindre enn eller lik kvadratroten til n

#print( m) #Brukt under testing av koden
if n % m == 0: #Sjekker om m deler n

flag = False #Hvis n er delelig med et mindre tall endrer vi flagget til falsk.
M=m #Husker på hvilke tall som delte n.
break #Det er ikkje behov for å fortsette løkken så den avsluttes.

K=n//M #Regner ut kvotienten. Hvis n er et primtall gir dette bare n selv.
if flag == True: #n har ingen divisorer, og er derfor et primtall.

print(f'Det naturlige tallet {n} er et primtall')
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else:
print(f'Det naturlige tallet {n}={M}*{K} er ikke et primtall')
#Hvis n ikke er et primtall skriver vi det opp som et produkt av to
#faktorer hvor den ene faktoren er den minste primtallsdivisoren.

15 Divisjonsalgoritmen
Å finne største felles multiplum av to positive heltall kan gjøres effektivt. Det er ikke
nødvendig å faktorisere tallene.

La tallene være n1 ≥ n2 ≥ 1. Vi finner da restklassen til det største tallet modulo det
minst. Restklassen er et tall mindre enn det minste av de to. Vi gjentar nå prosedyren
helt til vi ender opp med at det minste tallet deler det største. Det minste tallet er da
største felles faktor til de to positive heltallene.

16 Halveringsmetoden
#Halveringsmetoden for å estimere nullpunkt til kontinuerlige funksjoner.
def f(x): #En funksjon. Denne kan endres for å løse andre likninger

return x**2 -2 #4-x**2
a=1 # To verdier slik at f(a) og f(b) har motsatt fortegn.
b=2
if f(a) == 0 :

print("en løsning er ", a)
if f(b) == 0 :

print("en løsning er ", b)
N=10 #Antall iterasjoner med halvering av lengden paa intervallet.
#Bredden på intervallet blir da (b-a)*2**(-n)
for i in range(0,N):

c= (a+b)/2
if f(c ) == 0 :

print("en løsning er " , c)
elif f(a)*f(c)>=0 : #Oppdaterer a hvis f(a) og f(c) har samme fortegn.

a=c
elif f(b)*f(c)>0:

b=c
print(f"Det er en løsning mellom {a} og {b}")
#Med innrykk skrives intervallet opp for hvert steg i løkken.
#print(b-a) lengden på intervallet loesningen ligger i.
#Dette angir noeyaktighten til loesningen.

17 Annengradsformelen
import numpy
print("Skriv inn parametrene til ax^2+bx+c=0")
a=input("a ")
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b=input("b= ")
a = float(a)
b = float(b)
c=float(input("c= ")) #Vi gjoer innput om til desimaltall med en gang.
d = b**2 - 4*a*c #diskriminanten.
if d<0:

print("Likningen har ingen reelle løsninger.")
elif d==0:

l1 = -b/(2*a)
print("Likningen har en løsning: ", l1)

elif d>0:
l1 = (-b+numpy.sqrt(d))/(2*a)
l2 = (-b-numpy.sqrt(d))/(2*a)
print("Likningen har to løsninger: ", l1 , " og " , l2)
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