
Kaprekarketen

Algemene info

De stringmethode join

De stringmethode join kan gebruikt worden om alle string in een iterable object (bv. een lijst) samen te
voegen tot één enkele string. Hierbij worden alle strings van het iterable object samengevoegd, van elkaar
gescheiden door een scheidingsteken waarop de stringmethode join wordt aangeroepen.

>>> lijst = ['a', 'b', 'c']
>>> ' '.join(lijst)
'a b c'
>>> ''.join(lijst)
'abc'
>>> '---'.join(lijst)
'a---b---c'
>>> ' - '.join(lijst)
'a - b - c'

Lijsten sorteren

In Python zijn er twee manieren om lijsten te sorteren. Ofwel roep je de lijstmethode sort aan op de lijst,
ofwel geef je de lijst door aan de ingebouwde functie sorted. Er is echter wel een belangrijk verschil tussen
deze twee opties. De lijstmethode sort wijzigt de lijst in place (en geeft geen nieuwe lijst terug), terwijl de
ingebouwde functie sorted een nieuwe lijst teruggeeft waarvan de elementen van klein naar groot gesorteerd
zijn.

>>> lijst = [4, 2, 3, 1]
>>> lijst.sort()
>>> lijst
[1, 2, 3, 4]
>>>
>>> lijst = [4, 2, 3, 1]
>>> sorted(lijst)
[1, 2, 3, 4]

Opmerkingen

Sorteren in dalende volgorde

Standaard sorteren de lijstmethode sort en de ingebouwde functie sorted de elementen van een lijst in
stijgende volgorde. Beide hebben echter ook een optionele parameter reverse waaraan de waarde True kan
doorgegeven worden om de elementen in dalende volgorde te laten sorteren.

>>> lijst = [1, 2, 3, 4]
>>> lijst.sort(reverse=True)
>>> lijst
[1, 2, 3, 4]
>>>
>>> lijst = [4, 2, 3, 1]

1



>>> sorted(lijst, reverse=True)
[1, 2, 3, 4]

Telefoonboekverdeling

Algemene info

Gegevenstype controleren met isinstance

Om na te gaan of een gegeven object een bepaald gegevenstype heeft, kan je natuurlijk gebruik maken van
de ingebouwde functie type(o) die het gegevenstype van het object o teruggeeft. Het is echter beter om
hiervoor de ingebouwde functie isinstance(o, t) te gebruiken. Deze functie geeft een Booleaanse waarde
terug die aangeeft of het object o al dan niet behoort tot het type t.

>>> type(3) == int
True
>>> isinstance(3.14, int)
False
>>> isinstance(3.14, float)
True
>>> isinstance([1, 2, 3], list)
True

Koppelbureau

Specifieke info

In deze oefening wordt de pseudocode van het algoritme gegeven, maar moet je zelf wel nog bepalen welke
datastructuren je zal gebruiken om dit algoritme zo eenvoudig mogelijk te implementeren. Met datastructuren
bedoelen we de gegevenstypes van de objecten waarmee je de data zal voorstellen en bijhouden.

De gegevens die je voor deze opgave moet bijhouden zijn:

1. de vrouw waaraan elke man op dit moment gekoppeld is (met de mogelijkheid dat een man op dit
moment niet aan een vrouw gekoppeld is)

2. de man waaraan elke vrouw op dit moment gekoppeld is (met de mogelijkheid dat een vrouw op dit
moment niet aan een man gekoppeld is)

3. aan welke vrouwen uit zijn voorkeurslijst een man reeds gekoppeld geweest is tijdens het uitvoeren van
het algoritme

Hier zijn een aantal mogelijkheden die je kunt overwegen:

1. je kan een lijst bijhouden waarin alle mannen worden bijgehouden die op dit moment niet aan een
vrouw gekoppeld zijn; bij aanvang van het algoritme bevat deze lijst alle mannen; telkens een man
aan een vrouw gekoppeld wordt, wordt die man uit de lijst verwijderd; als een man van een vrouw
ontkoppeld wordt, wordt die man terug toegevoegd aan de lijst

2. je kan een lijst bijhouden waarin je op positie i bijhoudt aan welke man vrouw i op dit moment
gekoppeld is; als op positie i de waarde None staat, dan kunnen we dit meteen ook interpreteren als het
feit dat vrouw i op dit moment nog niet aan een man gekoppeld is
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3. je kan een tweedimensionaal rooster van Booleaanse waarden (True of False) bijhouden, waarvan de
waarde op positie (i, j) aangeeft of man i door het algoritme reeds gekoppeld werd aan vrouw j

4. als alternatief kan je ook een lijst bijhouden waarvan positie i aangeeft met hoeveel vrouwen man i
reeds gekoppeld werd door het algoritme; bij aanvang van het algoritme zijn alle mannen nog aan geen
enkele vrouw gekoppeld geweest
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