
Bezige bijen

Algemene info

Oneindige lussen

Let op voor oneindige lussen. Een oneindige lus is een lus die eindeloos blijft uitgevoerd worden: in de
meeste gevallen gaat het om een while-lus waarbij de statements binnen de lus er nooit voor zorgen dat de
voorwaarde uiteindelijk False wordt. Bekijk bij wijze van bijvoorbeeld eens het volgend stuk code

>>> i = 0
>>> a = 0
>>> while i < 4:
... a += 1

Omdat het statement a += 1 er nooit zal voor zorgen dat de initiële waarde van de variabele i groter dan of
gelijk aan 4 wordt, zal de voorwaarde i < 4 altijd de waarde True opleveren.

Tip: Als je werkt met Eclipse, dan kan je nagaan dat je programma aan het uitvoeren is, door het rode
vierkantje bovenaan de Console. Als je op dit vierkantje klikt, dan forceer je om de uitvoering van het
programma te stoppen.

Waarden van twee variabelen omwisselen

In Python kan je de waarde van twee variabelen omwisselen door gebruik te maken van een derde hulpvariabele

>>> x = 5
>>> y = 3

>>> z = x
>>> x = y
>>> y = z

>>> print(x)
3
>>> print(y)
5

Het kan echter ook korter door gebruik te maken van het feit dat je bij een toekenningsopdracht eerst het
rechterlid evalueert (waar je de oude waarde van de variabelen kunt ophalen), en die pas daarna toekent aan
de variabelen in het linkerlid. Dan kan je de omwisseling ook op de volgende manier realiseren, zonder dat je
nog een hulpvariabele nodig hebt

>>> x = 5
>>> y = 3

>>> x, y = y, x

>>> print(x)
3
>>> print(y)
5
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Als je hebt leren werken met tuples, dan zullen we dit een tuple assignment noemen. Merk op dat het
volgende voorbeeld illustreert hoe de omwisseling van de waarde van twee variabelen niet werkt

>>> x = 5
>>> y = 3

>>> x = y
>>> y = x

>>> print(x)
3
>>> print(y)
3

Op het ogenblik dat de toekenningsopdracht y = x uitgevoerd wordt, wijzen de twee variabelen x en y al
naar dezelfde waarde (de integer 3), en heb je geen verwijzing meer naar de integer 5.

Opmerkingen

• Als je in Eclipse gebruik maakt van pylint, die markeringen in de linker kantlijn plaatst als je slechte
programmeerstijl gebruikt, dan kan je wel eens een aanwijzing krijgen dat je een variabele gedefinieerd
hebt, die niet in je code gebruikt wordt. Op zich is dat niet erg, behalve als die variabele later toch
ergens zou opduiken in je code en daar mogelijks een verkeerde waarde zou hebben.

Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als je een for-lus in combinatie met de range functie gebruikt om een
reeks statements een vast aantal keer uit te voeren. Omdat de syntaxis van de for-lus altijd een lusvariable
verwacht die onmiddellijk op het for keyword volgt, moet je dus wel een variabele gebruiken die je niet
noodzakelijk nog nodig hebt in je code. In dit geval is het gebruikelijk om in dat geval een underscore (_)
als variabelenaam te gebruiken, wat in Python-middels expliciet aangeeft: dit is een variabele die niet zal

gebruikt worden in de code. Pylint houdt hiermee rekening, en zal voor een underscore nooit aangeven dat die
variabele niet gebruikt wordt. De code

>>> teller = 0
>>> for i in range(4):
... teller = 2 * teller + 1
...

kan je dus beter herschrijven als

>>> teller = 0
>>> for _ in range(4):
... teller = 2 * teller + 1
...

Specifieke info

De evolutie van het aantal mannelijke bijen, het aantal vrouwelijke bijen en het totaal aantal bijen doorheen
opeenvolgende generaties kan op de volgende manier voorgesteld worden
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Hierbij is het aantal mannelijke bijen in generatie i dus gelijk aan het aantal vrouwelijke bijen in generatie
i ≠ 1 (de vorige generatie). Hierdoor is het aantal vrouwelijke bijeen in generatie i is gelijk aan de som van het
aantal mannelijke en vrouwelijke bijen in generatie i ≠ 1, omdat het aantal mannelijke bijen in die generatie
gelijk is aan het aantal vrouwelijke bijen in generatie i ≠ 2.

Canvascrack

Algemene info

Tellen vanaf nul

Informatici beginnen standaard te tellen vanaf 0, niet vanaf 1, en Python volgt deze traditie op heel wat
verschillende plaatsen. Zo genereert de ingebouwde functie range een reeks opeenvolgende getallen die begint
bij 0, als je slechts één enkel argument meegeeft aan de functie. Zo tel je bijvoorbeeld standaard tot 5 in
Python

>>> for i in range(6):
... print(i)
...
0
1
2
3
4
5

Als je niet wil beginnen tellen vanaf 0, dan kan je de startwaarde meegeven als een tweede argument aan de
range functie.

>>> for i in range(1, 6):
... print(i)
...
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1
2
3
4
5

Het wordt echter als meer Pythonic beschouwd om het voorgaande op de volgende manier uit te schrijven

>>> for i in range(5):
... print(i + 1)
...
1
2
3
4
5

Mogelijke fouten

• Standaard werkt Python enkel met de ASCII karakterset die slechts 256 verschillende karakters bevat.
ASCII ondersteunt bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal karakters met accenten, en dus bijvoorbeeld
geen ö of ë. Als je niet-ASCII karakters in je programmacode gebruikt, dan kan je dus wel eens op de
volgende foutmelding botsen

SyntaxError : Non-UTF-8 code

Je kan dit makkelijk oplossen door in Eclipse aan te geven dat er met een meer uitgebreide karakterset moet
gewerkt worden. De standaard karakterset die vandaag de dag heel vaak gebruikt wordt is UTF-8. Je kunt
deze karakterset instellen door in Eclipse de volgende stappen uit te voeren:

• ga naar het menu Window > Preferences
• kies General > Workspace
• kies onder Text file encoding (onderaan het scherm) voor Other: UTF-8

Voor meer uitleg over het instellen van de karakterset en alternatieven voor de instellingen die hierboven
gegeven wordt (die de makkelijkste is), kan je het document “Van Start met Python” raadplegen dat als
handleiding is ingelinkt in het overzicht voor de eerste reeks oefeningen.

Vermoeden van Erdõs-Straus

Specifieke info

Voor deze opgave zou je ervoor kunnen opteren om de waarde van z te berekenen als de waarden van x, y en
n gekend zijn. Er geldt immers dat

z =
3

4
n

≠ 1
x

≠ 1
y

4≠1

Het is echter sterk afgeraden om expliciet gebruik te maken van deze betrekking in je programmacode, omdat
hierdoor bij de berekening van z afrondingsfouten kunnen optreden, die tot verkeerde resultaten kunnen
leiden. Dit zie je bijvoorbeeld in het volgende codefragment (de exacte waarde van z zou 12 moeten zijn).
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>>> n, x, y = 4, 1, 4

>>> z = 1 / (4 / n - 1 / x - 1 / y)
>>> z
12.00000000000001

Bij grotere getallen wordt de afrondingsfout alleen maar groter. Er bestaan numerieke technieken waarmee je
de afrondingsfouten van z onder controle kan houden, maar die zijn allerminst eenvoudig en vallen zeker
buiten de scope van een initiële cursus programmeren.

Volkstelling op Mars

Algemene info

Lussen vroegtijdig afbreken

In Python kan je gebruik maken van de statements break en continue om een lus vroegtijdig af te breken.
Deze statements worden echter algemeen aanzien als slechte programmeerstijl.

Een situatie waarin je een lus vroegtijdig zou willen afbreken doet zich bijvoorbeeld voor als je op zoek moet
gaan naar een oplossing door een aantal mogelijke gevallen uit te proberen, en te stoppen van zodra je één
oplossing gevonden hebt. In plaats van te werken met break en continue kan je in dit geval beter werken
met een variabele die aangeeft of de oplossing reeds gevonden werd

>>> gevonden = False
>>> while not gevonden:
... if (oplossing gevonden):
... gevonden = True
...

Van zodra de oplossing gevonden werd (hier aangegeven door het feit dat de voorwaarde oplossing gevonden de
waarde True aanneemt, wordt de variabele gevonden op True gezet, waardoor uit de while-lus zal gesprongen
wanneer de while-voorwaarde opnieuw geëvalueerd wordt na de huidige iteratiestap.

Conversie van waarden naar Booleaanse waarden

In Python wordt het algemeen als een betere programmeerstijl gezien (Pythonic) om de voorwaarde uit het
codefragment

if x != 0:
pass

kortweg te schrijven als

if x:
pass

Dit werkt omdat bij de evaluatie van een voorwaarde van een if statement of een while statement, de
expressie impliciet geconverteerd wordt naar een Booleaanse waarde. Voor de meeste gegevenstypes geldt dat
alle waarden geconverteerd worden naar de Booleaanse waarde True, behalve één enkele waarde die naar
False geconverteerd wordt:
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• voor integers wordt enkel 0 naar False omgezet
• voor floats wordt enkel 0.0 naar False omgezet
• voor strings wordt enkel de lege string (��) naar False omgezet
• voor lijsten wordt enkel de lege lijst ([]) naar False omgezet
• . . .

Je zal deze verkorte schrijfwijze van voorwaarden ook heel vaak in online voorbeelden terugvinden, dus zelfs
als je het zelf leesbaarder vindt om de langere versie te gebruiken, is het nog steeds nodig om de kortere
notatie te kunnen lezen om zo de online voorbeelden te begrijpen.

Merk bovendien ook nog op dat het vrij zinloos is om te schrijven

if gevonden == True:
pass

als de variabele gevonden reeds naar een Booleaanse waarde verwijst. Ook in dat geval kan kortweg schrijven

if gevonden:
pass
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