
Kom i gang med Python på MENA1000 

 

Python er en programpakke som tolker og kjører Python-programmer som du skriver. 

 

Som del av pakken har datamaskinene emacs og/eller idle – programmer som hjelper 

deg med å skrive og holde orden på programmene dine. Faktisk gjør de også jobben 

med å påkalle selve Python-programmet når du ber om få sjekket, tolket og kjørt 

programmet ditt. 

 

Python-pakken kan kjøres fra alle UiO sine datamaskiner.  

 

Sett deg ved en ledig datamaskin (terminal) og logg inn med ditt vanlige 

brukernavn og passord. 

 

Linux:  

 

Hvis datamaskinen er en Linux-maskin, høyreklikk og opprett et nytt vindu. I dette 

skriver du 

emacs testprogram1.py 

(og Enter). 

 

Systemet finner da emacs-programmet og kjører dette. Det oppretter i sin tur python-

programmet ditt, som vi nå har kalt Testprogram1.py. Det at du har .py i navnet 

forteller emacs at det er et python-program, slik at emacs oppfører seg deretter. 

 

Windows: 

 

Hvis maskinen er en Windowsmaskin, klikk Start, Programmer og se etter Python.  

Hvis maskinen har Python, finn og klikk på idle eller emacs. 

 

Hvis maskinen ikke har Python:  

Klikk på Start, Programmer, Tilbehør, Tilkobling til eksternt skrivebord. 

Det kommer opp et vindu der du skriver windows.ifi.uio.no 

Du kobles da til en Windows-server på ifi (Institutt for informatikk). Logg deg på i de 

neste vinduene med ditt vanlige brukernavn og passord. 

Nå vil du finne Python med Idle: Start, Programmer, Python, Idle 

 

Uansett om du kjører på maskinens Windows eller ifi’s:  

I emacs eller idle: Det vinduet som kommer opp i først er et ”Skall” – et vindu der 

programmet kommuniserer med deg. 

 

Klikk på Fil og åpne et nytt vindu. Dette er vinduet der selve programmet skrives. 

 

Skriv feks: # Dette er et testprogram. 

Lagre filen som Testprogram1.py 

Nå kan du fortsette å skrive på programmet. Når du vil teste det, Lagre, og deretter 

Run. 

 

Et eksempelprogram er lagt ut under Programmering på semestersiden. Kopier det!? 


