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Filhantering
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• Påminner om Ada:s filhantering

– Man kan öppna en fil för läsning eller för 
skrivning

– Man kan läsa eller skriva till en fil

– Man ska stänga en fil 

– Har en variabel som håller koll på filen

• Det ser dock lite annorlunda ut!



Exempel - Ada
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with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Miniexempel_Filer is

F : File_Type;

S : String(1 .. 80);

L : Integer;

begin

Open(F, In_File, "FILNAMN.TXT");

while not End_Of_File(F) loop

Get_Line(F, S, L);

Put_Line(S(1 .. L));

end loop;

Close(F);

end Miniexempel_Filer;



Grundläggande filhantering
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f = open(”FILNAMN.TXT”, ”r”)

# Satser som har med filen att göra

f.close()

• Öppnar och stänger filen separat

• Lätt att glömma att stänga filen



Grundläggande filhantering
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with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

# Satser som har med filen att göra

print(”File Closed”)

• Filen stängs automatiskt efter with-satsen är avslutad 
(när indenteringen är över)

• Mycket säkrare än separat open och close

• Sättet man ska arbeta med filer på i Python



Läsa eller skriva?
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• För att avgöra om filen ska öppnas för läsning eller 
skrivning finns olika mod att ta med i open.

– ”r” : read. Öppnar filen för läsning.

– ”w” : write. Öppnar filen för skrivning.

– ”x” : eXclusive. Skapar filen. Inget annat.

– ”a” : append. Öppnar filen för skrivning i botten 
av filen.



Läsa från fil
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• Kan läsa från en fil på flera olika sätt

• Ni måste avgöra vilket av sätten som passar 
uppgiften bäst

• Datan är strängar men kan sparas på lite olika sätt



Läsa från fil
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with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

text = f.read()

print(text)

• Hämtar all text i filen och sparar i en sträng

with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

text = f.read(10)

print(text)

• Hämtar de 10 första tecknen och sparar dem i en sträng



Läsa från fil
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with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

text = f.readlines()

print(text[0])

• Hämtar varje rad och sparar dem i en lista, inklusive ”\n”

with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

text = f.readline()

print(text)

• Hämtar en rad och sparar den i en sträng



Exempel - Ada
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with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Miniexempel_Filer is

F : File_Type;

S : String(1 .. 80);

L : Integer;

begin

Open(F, In_File, "FILNAMN.TXT");

while not End_Of_File(F) loop

Get_Line(F, S, L);

Put_Line(S(1 .. L));

end loop;

Close(F);

end Miniexempel_Filer;



Läsa från fil – Hur man inte bör göra
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with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

for line in f:

text = f.readline()

print(text)

• Påminner om end_of_file, men skapar mer jobb än 
end_of_file

• Detta funkar bara om filen ryms i primärminnet 
(RAM)



Exempel - Ada
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with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Felaktig_Exempel_Filer is

F : File_Type;

S : String(1 .. 80);

L : Integer;

begin

Open(F, In_File, "FILNAMN.TXT");

loop

Get_Line(F, S, L);

Put_Line(S(1 .. L));

end loop;

Close(F);

end Felaktig_Exempel_Filer;



Läsa från fil – Går det bra att bara läsa?
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with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

while True:

text = f.readline()

print(text)

• Detta kommer resa/kasta ett undantag!

• Återkommer till hur man kan fånga detta senare



Läsa från fil – Hur man bör göra
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with open(”FILNAMN.TXT”, ”r”) as f:

content = f.readlines()

for line in content:

print(line)

• OBS! Detta funkar bara om filerna ryms i 
primärminnet (RAM)



Skriv till fil
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with open(”FILNAMN.TXT”, ”w”) as f:

f.write(”Text att sätta in i filen”)

f.write(”\n”)

• Skriver allt innehåll i filen, inga automatiska entertecken.

with open(”FILNAMN.TXT”, ”w”) as f:

f.writelines([”Lista”, ”Med”, ”Rader”])

• Skriver varje data i listan efter varandra, inga automatiska 
entertecken. 



Skriv till fil
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• Print går att använda sig av för att skriva till en fil

with open(”FILNAMN.TXT”, ”w”) as f:

print(”Texten hamnar på en rad”, file = f)

print(”Ny rad utan krux”, file = f)

• Fungerar som print sedan innan. Vi har ett automatiskt 
entertecken i slutet av varje print på grund av end



Smått och Gott i Python
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Set
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• Tuplernas, listornas och dictionaries försvunna 
syskon

• Innehåller unika värden

• Värdena fungerar som i tupler

• Har inga index

• Kan lägga till och ta bort värden i den

set1 = {”Hej”, 7}

set1.add(”Då”)

set1.remove(”Hej”)



Set
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set1 = {”Hej”, 7}

set1.add(”Då”)

set1.add(”Hej”)

if 7 in set1:

print(”…”)

if 6 not in set1:

print(”…”)

{”Hej”, 7}

{”Hej”, 7, ”Då”}

{”Hej”, 7, ”Då”}



Undantag
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• Testar om man kan utföra en sats och om det inte går 
får man möjligheten att göra något annat

• Skapa egna undantag ligger utanför kursen

try:

i = int(”Exempel”)

except ValueError:

print(”Ej ett heltal”) 



Bibliotek
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• Finns en hög av roliga bibliotek i Python med massor 
extra funktionalitet.

– sys

– re

– math

– matplotlib

– Och många många fler



Kommandoradsargument
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• Hämta in information från starten av programmet

• Ger en lista med alla argument

• Första argumentet är namnet på programmet

import sys

for arg in sys.argv:

print(arg)

print(”Antalet argument:”, len(sys.argv))



Reguljära uttryck
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• Hitta information i en text eller sträng

import re

text = ”Jultomten är snygg”

result1 = re.match(”Jultomten är snygg”, text)

result2 = re.match(”Jultomten *”, text)

result3 = re.match(”Jultomten [a-zåäö ]+”, text)

result4 = re.match(”Jultotmen”, text)



Reguljära uttryck
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import re

text = ”Jultomten är snygg”

result1 = re.match(”Jultomten är snygg”, text)

result2 = re.match(”Jultomten *”, text)

result3 = re.match(”Jultomten [a-zåäö ]+”, text)

result4 = re.match(”Jultotmen”, text)

result1.group[0] ”Jultomten är snygg” 

result2.group[0]                           ”Jultomten”

result3.group[0]  ”Jultomten är snygg”

result4 None



Reguljära uttryck
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• Hitta information i en text eller sträng

– * : säger 0 eller fler tecken

– + : säger 1 eller fler tecken

– [] : allt i hakparantesen är möjliga val, intervall är ok

• Finns tre funktioner för att hitta i en sträng:

– match : måste matcha hela strängen

– search : kan matcha delar av strängen

– findall : Hittar alla matchande delar

– group : Plockar ut resultaten om de finns (Inbyggd)



Matematiska uttryck
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• Ett bibliotek som innehåller massor matematiska 
beräkningar

• Likt Ada:s olika ”Numerics”-paket

import math

print(math.e)

print(math.cos(1))

print(math.sqrt(4))



Rita ut grafer
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• Ifall man vill göra ett diagram eller en graf över data

• X-axeln har default-värden

• Finns massor olika grafer man kan skapa, detta är 
bara en

import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 3, 5]

y = [6, 8, 10]

plt.plot(x, y)

plt.show()



Rita ut grafer
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import mathplotlib.pyplot as plt

x = [1, 3, 5]

y = [6, 7, 11]

plt.plot(x, y)

plt.show()



Rita ut grafer
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import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 3, 5]

y = [6, 7, 11]

plt.plot(y, x)

plt.show()



Rita ut grafer
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import matplotlib.pyplot as plt

y = [6, 7, 11]

plt.plot(y)

plt.show()



Mer information
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• Reguljära Uttryck

https://docs.python.org/3/library/re.html

• Matte-biblioteket

https://docs.python.org/3/library/math.html

• Rita ut grafer

https://www.w3schools.com/python/matplotlib_pyplo
t.asp

https://docs.python.org/3/library/re.html
https://docs.python.org/3/library/math.html
https://www.w3schools.com/python/matplotlib_pyplot.asp
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