
Algemeen

Hergebruik van bestaande functionaliteit

Functies zijn controlestructuren die handig zijn bij het vermijden van codeduplicatie. Code duplicatie is het
fenomeen waarbij hetzelfde of een gelijkaardig stuk code op twee of meer plaatsen in je broncode voorkomt.
Het is altijd een goed idee om codeduplicatie te vermijden.

Hou hierbij ook rekening met het feit dat je vanuit een functie ook andere functies kunt aanroepen. Soms
staat het expliciet vermeld in de opgave dat je bij de implementatie van een functie, een andere functie (die je
eerder reeds geïmplementeerd hebt) moet hergebruiken. Maar ook als een dergelijke expliciete vermelding niet
in de opgave staat, blijft het de bedoeling dat je op zoek gaat om zoveel mogelijk bestaande functionaliteit
(die je bijvoorbeeld in andere functies hebt geïmplementeerd) probeert te hergebruiken bij het implementeren
van je functies.

Stel bijvoorbeeld dat je gevraagd wordt om twee functies te implementeren: maxsom en minverschil. Aan
de eerste functie maxsom moeten drie argumenten doorgegeven worden, en moet de functie een Booleaanse
waarde teruggeven die uitdrukt of de som van de eerste twee argumenten al dan niet kleiner is dan de waarde
van het derde argument. Aan de tweede functie minverschil moeten drie argumenten doorgegeven worden,
en moet de functie een Booleaanse waarde teruggeven die uitdrukt of de absolute waarde van het verschil van
de eerste twee argumenten al dan niet groter is dan de waarde van het derde argument. Deze twee functies
kunnen op de volgende manier geïmplementeerd worden.

def maxsom(x, y, a):
return x + y < a

def minverschil(x, y, b):
return abs(x - y) > b

Als je nu bovendien ook nog een derde functie minmax moet schrijven waaraan vier argumenten moeten
doorgegeven worden, en die moet nagaan of de som van de eerste twee argumenten kleiner is dan het derde
argumenten, en de absolute waarde van het verschil van de eerste twee argumenten groter is dan de waarde
van het vierde argument, dan zou je deze functie op de volgende manier kunnen implementeren.

def minmax(x, y, a, b):
return x + y < a and abs(x - y) > b

Hiermee ben je natuurlijk het warm water opnieuw aan het uitvinden. In dit geval is het impliciet de
bedoeling dat je de functie minmax kunt implementeren door hergebruik te maken van de implementaties van
de functies maxsom en minverschil. Op die manier kan je de implementatie van de functie eenvoudigweg als
volgt neerschrijven.

def minmax(x, y, a, b):
return maxsom(x, y, a) and minverschil(x, y, b)

Als je nu een wijziging zou aanbrengen aan je implementatie van de functie maxsom (omdat je bijvoorbeeld
een efficiëntere oplossingsmethode gevonden hebt, of omdat er een bug in de implementatie bleek te zitten),
dan moet je dit maar op één plaats aanpassen, en niet op twee plaatsen als je de code ook had gekopieerd in
de functie minmax.

Hoe controleert Pythia floating point getallen?

Indien een opgave aangeeft dat er een floating point getal moet uitgeschreven worden, zonder een expliciet
vermelding over het aantal cijfers waarmee het getal moet uitgeschreven worden (zonder afronden of afkappen),
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dan zal de Pythia omgeving standaard nagaan dat het uitgeschreven getal correct is tot op zes cijfers na de
komma. In principe maakt het dan dus niet uit hoeveel cijfers na de komma er precies uitgeschreven worden.

Functies/methoden: return vs print

Bij opgaven waarbij er gevraagd wordt om functies om methoden te implementeren, moet je heel goed
opletten of er gevraagd wordt dat de functie/methode een resultaat moet teruggeven, dan wel dat de
functie/methode een resultaat moet uitschrijven. Om een functie/methode een resultaat te laten teruggeven
maak je gebruik van van een return statement. Om een functie een functie/methode een resultaat te laten
uitschrijven maak je gebruik van de ingebouwde functie print.

In de opgave C-som (reeks 05) wordt er bijvoorbeeld gevraagd om een functie csom te schrijven die een
resultaat moet teruggeven. Een mogelijke correcte implementatie van deze functie is

def csom(getal):
return getal % 9

waarbij een return statement gebruikt wordt om een berekende waarde te laten teruggeven door de functie.
Stel dat we in plaats van een waarde terug te geven, verkeerdelijk gebruik zouden maken van een print
statement om de berekende waarde uit te schrijven, en dat we de volgende oplossing zouden indien voor deze
opgave.

def csom(getal):
print(getal % 9)

Deze oplossing zal een verkeerd antwoord opleveren, waarbij we de volgende informatie te zien krijgen op
de feedbackpagina.

Figure 1: return vs print

Hierbij worden twee opmerkingen geformuleerd. De eerste opmerking geeft aan dat er verwacht werd dat de
functie een integer waarde zou teruggeven (de waarde 8), maar dat de functie niet heeft teruggegeven (of
meer specifiek, dat de functie de waarde None heeft teruggegeven). Dit is de betekenis van de foutmelding

Error: expected return type int but nothing was returned

Bovendien komt er nog een tweede opmerking die aangeeft dat de functie iets heeft uitgeschreven (naar
standard output, of kortweg stdout) terwijl dat helemaal niet verwacht werd. Dit is de betekenis van de
foutmelding

Error: unexpected output was generated on stdout
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Als je een return statement had gebruikt in plaats van de print functie, dan waren beide foutmeldingen
verdwenen en kreeg je een correct antwoord. Merk op dat resultaten die door een functie/methode worden
teruggegeven in de feedbacktabel worden gemarkeerd met een gele band, en dat resultaten die door een
functie/methode worden uitgeschreven worden gemarkeerd met een zwarte band.

Rövarspråket

Specifieke info

De oplossing van deze opgave bestaat erin dat je inziet dat je de verwerking van een groep medeklinkers moet
uitstellen tot op het ogenblik dat je een niet-medeklinker tegenkomt in de string (waardoor je weet dat de
groep medeklinkers compleet is). Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het onderstaand voorbeeld, waarbij
de string abcdefg wordt omgezet naar Rövarspråket.

Figure 2: Rövarspråket

Hierbij wordt de string die moet gecodeerd worden, karakter per karakter overlopen. Als hierbij een
medeklinker wordt tegengekomen, dan wordt die niet onmiddellijk toegevoegd aan de gecodeerde string, maar
wordt die toegevoegd aan de groep opeenvolgende medeklinkers. Op het moment dat er een niet-medeklinker
wordt tegengekomen, dan sluit deze de groep van opeenvolgende klinkers af. Indien er zich een groep gevormd
had, dan wordt die eerst aan de gecodeerde string toegevoegd, gevolgd door de letter o en nog een herhaling
van de groep opeenvolgende medeklinkers. Pas daarna wordt de niet-medeklinker aan de gecodeerde groep
toegevoegd, en wordt er een nieuwe groep medeklinkers gevormd.

Nadat alle karakters van de te coderen string zijn overlopen, kan het zijn dat er zich nog een groep van
opeenvolgende medeklinkers gevormd heeft die niet aan de gecodeerde string werd toegevoegd. Dit is het
geval wanneer de string eindigt op een medeklinker. In het voorbeeld is dit het geval voor de groep fg. Indien
dit geval is, dan moet deze groep ook nog toegevoegd worden aan de gecodeerde string, gevolgd door de letter
o en nog een herhaling van de groep opeenvolgende medeklinkers.

Pangrammatisch venster

Specifieke info

De eenvoudigste manier om de functie venster te implementeren, bestaat erin om alle mogelijke deelstrings
van de gegeven tekst te overlopen, voor elk van die deelstring te bepalen of het al dan niet een pangram is,
en van alle pangrammen het kortste pangram over te houden.

Je kan alle deelstrings van een gegeven string overlopen, door alle mogelijk startposities van deelstrings
te overlopen, en voor elke startpositie alle mogelijke stopposities van deelstrings te overlopen. Dit kan je
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implementeren aan de hand van een dubbele for-lus. Onderstaande code schrijft bijvoorbeeld alle deelstrings
van de string 'abc' uit, waarbij we enkel de deelstrings met minimale lengte 1 in rekening brengen.

>>> s = 'abc'
>>> for start in range(len(s) - 1):
... for stop in range(start, len(s)):
... print(s[start:stop + 1])
...

a
ab
abc
b
bc

Als je er even over nadenkt, dan is het zelfs niet nodig om alle deelstrings van de gegeven tekst te overlopen
om het kortste pangram te vinden. Wie het onderste uit de kan wil halen om Python niet te veel werk uit te
laten voeren, kan hierover nog eens verder nadenken.

Recombinatie

Algemene info

Itereren over posities en waarden van sequentietypes

De ingebouwde functie enumerate kan gebruikt worden om een een iterator op te vragen van een sequentietype
(sequence type: strings, lijsten, tuples, bestanden, . . . ), die zowel de positie als de waarde van het volgende
element van het type teruggeeft. Onderstaand voorbeeld geeft bijvoorbeeld aan hoe je tegelijkertijd de posities
en de karakters op die posities kunt overlopen voor een string.

>>> for index, karakter in enumerate('abc'):
... print("index: {}".format(index))
... print("karakter: {}".format(karakter))
...
index: 0
karakter: a
index: 1
karakter: b
index: 2
karakter: c

Je kan dit bijvoorbeeld gebruiken als je synchroon de karakters van twee strings wil overlopen.

>>> eerste = 'abc'
>>> tweede = 'def'
>>> for index, karakter in enumerate(eerste):
... print("{}-{}".format(karakter, tweede[index]))
...
a-d
b-e
c-f
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In dat geval is het echter aangewezen om gebruik te maken van de ingebouwde functie zip, die net haar
bestaansrecht haal uit het feit dat ze een iterator teruggeeft voor twee of meer iterateerbare objecten.

>>> eerste = 'abc'
>>> tweede = 'def'
>>> for karakter1, karakter2 in zip(eerste, tweede):
... print("{}-{}".format(karakter1, karakter2))
...
a-d
b-e
c-f

Strings opsplitsen in verschillende delen

Om een string op te splitsen in verschillende delen, is het soms handig om gebruik te maken van de string-
methode split. Aan deze methode moet je een argument meegeven, dat aangeeft welke reeks opeenvolgende
karakters moet gebruikt worden om de string (waarop je de methode aanroept) in stukken te breken. Deze
reeks opeenvolgende karakters wordt vaak het scheidingsteken genoemd.

>>> string = 'a-b-c-d'
>>> string.split('-')
['a', 'b', 'c', 'd']

Standaard wordt de string op alle plaatsen gesplitst waar de reeks opeenvolgende karakters voorkomt,
en worden alle delen waarin de string werd opgesplitst in een lijst gestopt, die door de methode wordt
teruggegeven. Als je geen argument meegeeft aan de methode, dan splitst die standaard de string op waar er
een reeks opeenvolgende witruimtekarakters voorkomt (spaties, tabs, newlines, . . . ). De stringmethode heeft
ook nog een optioneel argument dat je kan gebruiken om aan te geven in hoeveel stukken de string maximaal
moet opgesplitst worden.

Omdat de stringmethode split een lijst teruggeeft, kan je ook makkelijk rechtstreeks over deze lijst itereren
met een for-lus.

>>> string = 'a-b-c-d'
>>> for element in string.split('-'):
... print(element)
...
a
b
c
d

Opmerkingen

Omdat strings onveranderlijk (immutable) zijn, kan je geen wijzigingen aanbrengen aan een string. Als je
toch een gewijzigde string wilt bekomen, dan moet je daarvoor steeds een nieuwe string aanmaken.

Stel bijvoorbeeld dat we in de string 'azyc' de deelstring 'zy' willen vervangen door de string 'bc', zonder
daarbij gebruik te maken van de stringmethode replace, dan kan dit op de volgende manier.

>>> string = 'azyd'
>>> deelstring = 'bc'
>>> # dit is hoe het niet moet
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>>> string[1:2] = deelstring
Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError : 'str' object does not support item assignment
>>> # dit is hoe het wel moet
>>> string = string[:1] + deelstring + string[3:]
>>> string
'abcd'

Soms moet je in je programmacode expliciet nagaan of er aan bepaalde voorwaarden voldaan is, en moet je
programma reageren als één van de voorwaarden geschonden is. Eén van de manieren waarop je dit kunt
doen in Python is door gebruik te maken van het assert statement.

>>> x = 2
>>> y = 2
>>> assert x == y, 'beide getallen zijn niet gelijk'
>>> x = 1
>>> assert x == y, 'beide getallen zijn niet gelijk'
Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>
AssertionError : beide getallen zijn niet gelijk

De algemene syntaxis van een assert statement is

assert <voorwaarde>, <boodschap>

Het assert statement controleert of er aan de voorwaarde voldaan is. Indien dat niet het geval is, dan zal
er een AssertionError opgeworpen worden met de boodschap die wordt meegegeven op het einde van het
assert statement. Indien deze uitzondering niet wordt opgevangen (wat voor deze cursus altijd het geval zal
zijn), dan wordt op het punt van het opwerpen van de AssertionError de uitvoer van de code ook beëindigd
(runtime error).
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