
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.

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
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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

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.

Transities en transversies

Algemene info

Werken met floating point getallen in doctests

Als een functie een floating point getal teruggeeft, dan kan dit problemen opleveren als je de correctheid van
de functie wilt testen aan de hand van een doctest. Doctests voeren immers een exacte match uit tussen de
string die het resultaat voorstelt in de doctest, en het resultaat dat door de functie wordt uitgeschreven of
teruggegeven. Hiervoor wordt het resultaat van de functie eerst omgezet naar een string. Bij de vergelijking
van de twee strings wordt dus geen rekening gehouden met de afrondingsfouten die kunnen optreden bij het
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werken met floating point getallen. Deze afrondingsfouten zijn het geval van de beperkte precisie waarmee
computers reële getallen kunnen voorstellen.
>>> 0.1
0.1
>>> 0.1 + 0.1 + 0.1
0.30000000000000004

Als bij het uitvoeren van een doctest de verwachte uitvoer (een string) niet exact overeenkomt met de
stringvoorstelling van het resultaat dat door de functie wordt teruggegeven, dan beschouwt de doctest het
resultaat als verkeerd.

De Dodona omgeving houdt hier wel rekening mee. Tenzij anders vermeld in de opgave, controleert Dodona
of het resultaat van een functie die een floating point getal teruggeeft (hetzij direct, hetzij als element van
samengestelde gegevenstypes) correct is tot op 6 cijfers na de komma. Dit komt ongeveer neer op het schrijven
van een doctest volgens het volgende stramien.
def vermenigvuldig(x):

"""
>>> abs(vermenigvuldig(0.1) - 0.3) < 1e-6
True
"""

return 3 * x

De ouroboros droom

Algemene info

Karakters van een string sorteren

Als je de letters van een string in alfabetische volgorde wil plaatsen, dan kan je daarvoor gebruik maken van de
ingebouwde functie sorted. Aan deze functie moet een iterable object (bijvoorbeeld een string) doorgegeven
worden. De functie geeft dan een lijst terug met de elementen van het gegeven iterable object, gerangschikt
van klein naar groot. Voor strings is dit een lijst met de individuele karakters van de string, gerangschikt op
basis van de volgorde van de karakters in de ASCII tabel. Op die manier worden alle letters in alfabetische
volgorde geplaatst (maar let op dat alle hoofdletters voor alle kleine letters komen in de ASCII tabel).
>>> sorted('Python')
['P', 'h', 'n', 'o', 't', 'y']
>>> sorted('Python'.lower())
['h', 'n', 'o', 'p', 't', 'y']
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