
Algemeen

De module random

De module random uit The Python Standard Library kan gebruikt worden om willekeur toe te voegen aan je
Python code. Deze module bevat onder andere volgende functies.

functie korte omschrijving
random() genereert een willekeurig reëel getal uit het interval [0, 1[
randint(a, b) genereert een willekeurig geheel getal uit het interval [a, b]
choice(s) kiest een willekeurig element uit de sequentie s
sample(s, k) kiest willekeurig k verschillende elementen uit de sequentie s
shuffle(l) schudt de elementen van de lijst l willekeurig door elkaar

Hieronder alvast enkele voorbeelden.

>>> import random

>>> random.random()
0.954131645221452
>>> random.random()
0.3548429482674793

>>> random.randint(3, 10)
5
>>> random.randint(3, 10)
8

>>> lijst = ['a', 'b', 'c']
>>> random.choice(lijst)
'b'
>>> random.choice(lijst)
'a'
>>> lijst
['a', 'b', 'c']

>>> random.sample(lijst, 2)
['a', 'c']
>>> random.sample(lijst, 2)
['b', 'a']
>>> lijst
['a', 'b', 'c']

>>> random.shuffle(lijst)
>>> lijst
['c', 'a', 'b']

De module datetime

De module datetime uit The Python Standard Library definieert een aantal nieuwe gegevenstypes die datums
(datetime.date objecten) en tijdsintervallen (datetime.timedelta objecten) voorstellen. Hieronder alvast enkele
voorbeelden.
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>>> from datetime import date
>>> geboortedatum = date(1990, 10, 3)
>>> geboortedatum = date(day=3, month=10, year=1990)
>>> geboortedatum.day # day is een eigenschap
3
>>> geboortedatum.month # month is een eigenschap
10
>>> geboortedatum.year # year is een eigenschap
1990
>>> geboortedatum.weekday() # weekday is een method !!
2
>>> vandaag = date.today()
>>> vandaag
datetime.date(2015, 11, 10) # uitgevoerd op 11 oktober 2015
>>> from datetime import timedelta
>>> morgen = vandaag + timedelta(1)
>>> morgen
datetime.date(2015, 11, 11)
>>> verschil = morgen - vandaag
>>> type(verschil)
datetime.timedelta
>>> verschil.days
1

Zoemzinnen

Algemene info

Functies met een variabel aantal argumenten

Bij het definiëren van een functie leg je in principe vast hoeveel argumenten er aan de functie moeten
doorgegeven worden. Dit aantal correspondeert met het aantal parameters die opgegeven worden bij de
definitie van de functie. Aan onderstaande functie moeten bijvoorbeeld twee argumenten doorgegeven worden,
en zal de functie het resultaat van de optelling van de twee doorgegeven objecten teruggeven.

>>> def som(term1, term2):
... return term1 + term2
...
>>> som(1, 2)
3

Stel echter dat we een functie willen schrijven waaraan men nul of meer argumenten moet kunnen doorgeven,
waarop de functie het resultaat van de som van alle doorgegeven objecten moet teruggeven. Dit kan door een
parameter te laten voorafgaan door een asterisk (*). Aan deze parameter zal een tuple toegekend worden dat
alle argumenten bevat die positioneel werden doorgegeven bij het aanroepen van de functie en die niet aan
andere parmaters werden toegekend.

>>> def som(*termen):
... totaal = 0
... for term in *termen:
... totaal += term
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... return totaal

...
>>> som(1, 2)
3
>>> som(1, 2, 3)
6
>>> som(1, 2, 3, 4)
10

In dit geval zullen alle argumenten die aan de functie som doorgegeven worden, gebundeld worden in een
tuple dat wordt toegekend aan de lokale variabele termen. Het is ook mogelijk om andere parameters op te
geven bij de definitie van de functie, zolang de parameter die voorafgegaan wordt door een asterisk als laatste
parameter gedefinieerd wordt. Er kan ook slechts één parameter voorkomen die voorafgegaan wordt door een
asterisk.

Hieronder definiëren we bijvoorbeeld een functie som waaraan minstens twee argumenten moeten doorgegeven
worden. De functie geeft nog altijd de som van alle argumenten terug die aan de functie worden doorgegeven.

>>> def som(term1, term2, *termen):
... totaal = term1 + term2
... for term in *termen:
... totaal += term
... return totaal
...
>>> som(1, 2)
3
>>> som(1, 2, 3)
6
>>> som(1, 2, 3, 4)
10

Proizvolovs gelijkheid

Algemene info

Opmerkingen

Als je tegelijkertijd de elementen van twee of meer iterable objecten (objecten van samengestelde gegevens
types die een geassocieerde iterator hebben) wil overlopen, dan kan je daarvoor gebruik maken van de
ingebouwde functie zip. Deze functie geeft een iterator terug die eerst een tuple teruggeeft met het eerste
element van alle iterable objecten die aan de functie zip werden doorgegeven, daarna een tuple met het
tweede element van alle iterable objects, enzoverder.

Stel bijvoorbeeld dat je de elementen van twee lijsten bij elkaar wil optellen om daarmee een nieuwe lijst te
maken waarvan het i-de element de som is van de i-de elementen van de twee originele lijsten. Dan kan dit
op de volgende manier.

>>> eerste = [1, 2, 3]
>>> tweede = [4, 5, 6]
>>> opgeteld = []
>>> for term1, term2 in zip(eerste, tweede):
... opgeteld.append(term1 + term2)
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...
>>> opgeteld
[5, 7, 9]

Dit kan ook korter geschreven worden door gebruik te maken van een list comprehension.

>>> eerste = [1, 2, 3]
>>> tweede = [4, 5, 6]
>>> opgeteld = [term1 + term2 for term1, term2 in zip(eerste, tweede)]
>>> opgeteld
[5, 7, 9]

De iterator stopt van zodra één van de iterable objecten die aan de functie zip werden doorgegeven uitgeput
is. Als je meerdere iterable objecten simultaan wil overlopen totdat alle objecten zijn uitgeput, dan kan je
daarvoor gebruik maken van de functie zip_longest uit de module itertools.
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