
Algemeen

Verzamelingen en dictionaries in doctests

De elementen van een verzameling en de sleutels van een dictionary hebben geen vaste volgorde. Dit betekent
dat twee verzamelingen of twee dictionaries gelijk zijn, ongeacht de volgorde waarin de elementen/sleutels
voorkomen bij de definitie ervan.
>>> {1, 3, 2, 4} == {4, 3, 1, 2}
True
>>> {'A': 1, 'B': 2, 'C': 3} == {'B': 2, 'A': 1, 'C': 3}
True

Verzamelingen en dictionaries kunnen echter problemen opleveren als je werkt met doctests, omdat die bij
het vergelijken van de verwachte en gegenereerde uitvoer als volgt te werk gaan: de verwachte uitvoer wordt
uit de docstring geëxtraheerd als een string, en de waarde die door de functie wordt teruggegeven of die
als resultaat bekomen wordt bij de evaluatie van een expressie, wordt omgezet naar een string. Deze twee
strings worden met elkaar vergeleken (als string, niet als verzameling of als dictionary). Bij het vergelijken
van strings speelt de volgorde van de karakters wel een rol, en hier zit net het probleem.
>>> d1 = {'A': 1, 'B': 2, 'C': 3}
>>> s1 = str(d1) # uitgevoerd op computer 1
>>> d1
"{'A': 1, 'C': 3, 'B': 2}"
>>> d2 = {'A': 1, 'B': 2, 'C': 3}
>>> s2 = str(d2) # uitgevoerd op computer 2
"{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3}"
>>> d1 == d2
True
>>> s1 == s2
False

Hoewel de dictionaries d1 en d2 dezelfde waarde hebben, geeft de doctest aan dat de stringvoorstellingen
van deze twee dictionaries verschillend zijn. Het omzetten van een dictionary naar een string kan immers
afhangen van de computer waarop je de code uitvoert, van de versie van Python die gebruikt wordt en kan
zelfs verschillen als je het een paar keer na elkaar uitvoert op dezelfde computer met dezelfde Python versie.
Het probleem kan opgelost worden door ervoor te zorgen dat de doctest geen strings maar elkaar vergelijkt,
maar rechtstreeks de verzamelingen of dictionaries met elkaar vergelijkt. Als je dus oorspronkelijk een doctest
krijgt van de volgende vorm
>>> functie(parameter1, parameter2)
{'A' : 1, 'B': 2, 'C': 3}

dan kan je deze doctest beter herschrijven als
>>> functie(parameter1, parameter2) == {'A' : 1, 'B': 2, 'C': 3}
True

Indien je je oplossing indient op Dodona, dan zullen de resultaten wel degelijk als verzamelingen of dictionaries
geïnterpreteerd worden, en niet als strings. Daar doet het probleem zich dus niet voor.
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Isomeren

Algemene info

Waarden toekennen aan sleutels in een dictionary

Bij het opbouwen van een dictionary is het soms nodig om een waarde aan een bepaalde sleutel toe te kennen,
rekening houdend met feit dat er eventueel reeds een waarde met die sleutel geassocieerd is. Hierbij is het
vaak zo dat je een nieuw sleutel/waarde paar moet toevoegen indien de sleutel nog niet gebruikt werd in de
dictionary, en dat je een bestaand sleutel/waarde paar moet bijwerken indien de sleutel wel reeds gebruikt
werd in de dictionary.

Figure 1: updaten dictionary

Deze techniek kan onder meer gebruikt worden om frequentietabellen op te bouwen. Frequentietabellen zijn
dictionaries waarvoor iedere sleutel een waarde heeft die overeenkomt met het aantal keer dat die sleutel
voorkomt in een containerobject (bv. een lijst, een tuple of een verzameling).
>>> lijst = ['R', 'S', 'E', 'E', 'N', 'T', 'E', 'I', 'L', 'D', 'I']
>>> frequentietabel(lijst)
{'E': 3, 'S': 1, 'D': 1, 'N': 1, 'T': 1, 'R': 1, 'L': 1, 'I': 2}

Bovenstaande techniek kan gebruikt worden om de functie frequentietabel te implementeren.
def frequentietabel(lijst):

tabel = {} # lege dictionary aanmaken
for element in lijst:

if element not in tabel:
tabel[element] = 0 # element toevoegen aan dictionary met initiële waarde 0

tabel[element] += 1 # waarde geassocieerd met element bijwerken

In dit geval kan je echter ook gebruik maken van de dictionary-methode get. Deze methode vraagt de waarde
op die in de dictionary geassocieerd is met een bepaalde sleutel. In tegenstelling tot het indexeren van een
dictionary aan de hand van vierkante haakjes om de waarde op te halen die geassocieerd is met een bepaalde
sleutel, zal de methode get niet resulteren in een KeyError indien de sleutel niet voorkomt in de dictionary.
In plaats daarvan zal de methode get standaard de waarde None teruggeven. Als je een waarde doorgeeft aan
de tweede optionele parameter, dan zal die waarde als standaardwaarde teruggegeven worden als de methode
get de sleutel niet terugvindt in de dictionary.
>>> d = {'A': 1, 'B': 2, 'C': 3}
>>> d['A']
1
>>> d.get('A')
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>>> d['D']
Traceback (most recent call last):
KeyError : 'D'
>>> d.get('D') # geeft de waarde None terug
>>> d.get('D', 0)
0

Naburige getallen

Algemene info

Elementen van een lijst groeperen

In Python zijn er verschillende mogelijkheden om een lijst van elementen op te delen in groepen van elk n
elementen. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een list comprehension.
>>> lijst = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']
>>> [(lijst[i], lijst[i + 1]) for i in range(0, len(lijst), 2)]
[('a', 'b'), ('c', 'd'), ('e', 'f'), ('g', 'h')]

Je kunt echter ook gebruik maken van de ingebouwde functie zip die twee of meer lijsten simultaan overloopt.
De iterator geeft telkens een tuple terug met de elementen op de i-de positie in elk van de lijsten die aan de
functie zip doorgegeven worden.

Als je dan de lijst met de elementen op de even posities (lijst[::2]) en de lijst van de elementen op de oneven
posities (lijst[1::2]) simultaan overloopt met de ingebouwde functie zip, dan krijg je net hetzelfde resultaat.
>>> lijst = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']
>>> zip(lijst[::2], lijst[1::2])
[('a', 'b'), ('c', 'd'), ('e', 'f'), ('g', 'h')]

Relatieve posities van de cellen in een rooster

Als je werkt met een rooster van cellen, dan komt het vaak voor dat je de omgeving van een gegeven cel
moet verwerken: bijvoorbeeld de vier cellen die een zijde delen met een gegeven cel. Je kan dit op een naïeve
manier doen:
>>> rooster = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
>>> totale_som = 0
>>> for rijindex, rij in enumerate(rooster):
... for kolomindex, element in enumerate(rij):
... totale_som = rooster[rijindex-1][kolomindex] # bovenbuur
... totale_som += rooster[rijindex][kolomindex+1] # rechterbuur
... totale_som += rooster[rijindex+1][kolomindex] # onderbuur
... totale_som += rooster[rijindex][kolomindex-1] # linkerbuur
Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 4, in <module>
IndexError : list index out of range

Maar zoals je kan zien geeft dit een probleem. We controleren namelijk niet of de huidige cel wel degelijk een
bovenbuur, rechterbuur, onderbuur of linkerbuur heeft. Cellen op de rand van het rooster hebben immers
maar twee of drie buren. Als we expliciet voor elk van de vier buren zouden controleren of ze wel of niet
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bestaan, dan krijgen we steeds dezelfde code en dat willen we graag vermijden. Om dit tegen te gaan, bestaat
er een generiekere benadering.

Je kunt een container (bijvoorbeeld een verzameling) gebruiken om de relatieve coördinaten van de buren van
een cel bij te houden. In bovenstaand voorbeeld zijn dit

• (−1, 0) voor de bovenbuur (de rij-index wordt met 1 verlaagd, de kolom-index blijft dezelfde)
• (0, 1) voor de rechterbuur (de rij-index blijft dezelfde, de kolom-index wordt met 1 verhoogd)
• (1, 0) voor de onderbuur (de rij-index wordt met 1 verhoogd, de kolom-index blijft dezelfde)
• (0, −1) voor de linkerbuur (de rij-index blijft dezelfde, de kolom-index wordt met 1 verlaagd)

Door gebruik te maken van dit truucje, kunnen we bovenstaande code als volgt herschrijven:
>>> rooster = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
>>> totale_som = 0
>>> buren = {(-1, 0), (0, 1), (1, 0), (0, -1)} # relatieve coördinaten van buren
>>> for rijindex, rij in enumerate(rooster):
... for kolomindex, element in enumerate(rij):
... for dr, dk in buren:
... r, k = rijindex + dr, kolomindex + dk
... # controleer of de buur binnen het rooster ligt
... if 0 <= r < len(rooster) and 0 <= k < len(rij):
... totale_som += rooster[r][k]
...
>>> totale_som
120

Evendeling

Specifieke info

De methode samenhangend kan best geïmplementeerd worden met een flood fill algoritme.

We starten hiervoor met een willekeurig element e uit onze container S en plaatsen het in een lijst L. L zal
de lijst zijn die alle elementen bevat die we als bereikbaar gelabeld hebben, maar waarvan de buren nog niet
noodzakelijk gelabeld zijn. Voeg e toe aan L. Vervolgens blijven we de volgende procedure uitvoeren tot L
leeg is.

• neem een willekeurig element f uit L
• voor alle niet gelabelde buren b van f in S

– voeg b toe aan L
– label b als bereikbaar

• verwijder f uit L

Als L leeg is, zijn alle elementen uit S die bereikbaar zijn vanuit e gelabeld. Als er dus nog elementen in S
zijn die niet gelabeld zijn, is onze container niet samenhangend.

Tip:

• in plaats van een element te labelen in S kan het ook verwijderd worden uit S (in dat geval kan je
beter een verzameling gebruiken voor L in plaats van een lijst)
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Figure 2: Flood fill
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