
Laborki 2 i 3

W pierwszej cz¦±ci zajmiemy si¦ strukturami danych � listami i krotkami. Dalej przej-
dziemy do biblioteki Random. Listy odpowiadaj¡ tablicom w Javie. Chocia» operacje na
listach takie jak reverse, tail, head itp. s¡ dobrze znane z j¦zyków deklaratywnych (Prolog),
czy te» funkcyjnych (Haskell). Przykªad listy widoczny jest na rys. 1. Zwracamy uwag¦,
»e w wierszu 3 przy de�niowaniu zwarto±ci listy nie jeste±my ograniczeni do jednego typu
zmiennych (dynamiczne typowanie). Ze wzgl¦du na stosowanie wybranych metod zwi¡za-
nych np. z sortowaniem ograniczymy si¦ na pocz¡tku wªa±nie do zmiennych typu string,
ale w wierszu 13 mamy list¦, której w prosty sposób nie b¦dzie mo»na sortowa¢.

Rysunek 1: Listy, czyli tablice w Pythonie

Do zadeklarowanej wcze±niej listy mo»emy doªo»y¢ kilka elementów. Sªu»y do tego
metoda append, a jej dziaªanie widoczne jest na rys. 2. Przy czym uwaga na linijk¦ 11.
Je»eli chcieli±my w li±cie otrzyma¢ zagnie»d»on¡ list¦ (tablica nieregularna w Java), to
jest ok. Je»eli chcieli±my doda¢ do listy dwa elementy, to trzeba kombinowa¢. Rozszerzenie
listy jednowymiarowej o dwa elementy mo»na za to realizowa¢ przy u»yciu funkcji extend
(linijka 16).

Rysunek 2: Sporo metod do manipulacji list¡. Uwaga na Append i Extend

Przegl¡d popularnych metod zwi¡zanych z obsªug¡ list (np. sort, reverse, czy clear)
widoczny jest na rys. 3. Nale»y uwa»a¢ zwªaszcza na metod¦ sort z linii 10. W zale»no±ci
od zawarto±ci listy sortowanie nie zawsze b¦dzie mo»liwe (np. w sytuacji, kiedy wymie-
szamy ró»ne typy wewn¡trz listy). sort jako metoda ma dodatkowy parametr wskazuj¡cy
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kolejno±¢ sortowania � linia 12. Przy czym dokªadnie ten sam efekt uzyskamy wywoªuj¡c
klasyczn¡ metod¦ reverse z linii 14.

Rysunek 3: Listy II

Metoda count dla listy (linia 7 na rys. 4) mo»e by¢ myl¡ca � w tym przypadku zli-
cza wyst¡pienia danego elementu. Klasycznej metody (lub pola) length w Pythonie nie
mamy. Trzeba w tym wypadku u»y¢ metody len(), której parametrem jest obiekt, którego
wielko±¢ (ze wzgl¦du na liczb¦ elementów) chcemy sprawdzi¢ � linia 9.

Rysunek 4: Listy III

Metody usuwania elementów z listy takie jak pop (znana ze struktury stosu obok
metody push) oraz remove przedstawiono na rys. 5. Warto zwróci¢ uwag¦, »e metoda
remove usuwa jedno (pierwsze) wyst¡pienie danego elementu w li±cie. Z kolei mo»liwo±ci
wy±wietlania cz¦±ci listy, czy te» jej zakresu pokazano na rys. 6. W szczególno±ci prosz¦
zwróci¢ uwag¦ na maªo intuicyjne wywoªanie z linii 7, gdzie -1 w tym wypadku oznacza
wy±wietlenie ostatniego elementu z listy. Id¡c dalej tym tokiem -2 oznacza drugi od ko«ca
element i tak dalej.

Biblioteka random do obsªugi liczb pseudolosowych przedstawiona zostaªa na rys. 7. W
szczególno±ci metoda choice pozwala wybra¢ element losowo z listy (zgodnie z rozkªadem
jednostajnym). Z kolei randint z linii 8 to klasyczne losowanie liczy w przedziale.

Na rys. 8 obok klasycznej metody random � losuj¡cej liczb¦ typu �oat (uwaga, w
Javie domy±lnie zwracany byª double). Dygresja: w Javie wi¦kszo±¢ metod do obsªugi
liczb zmiennoprzecinkowych dotyczyªa warto±ci double, co oczywi±cie nie jest efektywne.
Podobnie, jak ró»nice pomi¦dzy typem byte, int oraz long. Mo»na robi¢ wszystko na
long, ale po co, skoro znamy zakres liczby. Podobnie z �oat � double. Wiedz¡c, »e mamy
zmienn¡ typu �oat, po co na siª¦ wymusza¢ double. Koniec dygresji: w liniach 13�14
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Rysunek 5: Listy � usuwanie elementów

Rysunek 6: Listy � wypisywanie elementów na ekran

znajduje si¦ wywoªanie metody gauss, która sªu»y do generowania warto±ci zgodnej z
rozkªadem normalnym przy zadanych parametrach: µ oraz σ. Ró»nic¦ mo»na wyªapa¢
w kodzie na rys. 9, gdzie w linii 14 losujemy warto±¢ zgodnie z parametrami podanymi
w liniach 10�11. Do tego zaokr¡glenie w linii 15 i mamy sposób na losowanie liczby z
zadanego zakresu, gdzie wynikiem jest zawsze liczba caªkowita, lub �poªówka�.

Na rys. 10 mamy ju» klasyczn¡ zabaw¦ z losowaniem elementów listy. W j¦zyku R
mo»na to zrobi¢ zdecydowanie lepiej i sprawniej, no ale skoro nie lubicie R, no to przykªad
w Python.

Na rys. 11 nie ma nic z losowo±ci, ale ju» mi si¦ nie chciaªo zmienia¢ nazwy funkcji.
+0.5 do oceny ko«cowej, jak kto± byª we wszystkich tych miejscowo±ciach i potra� to
udowodni¢.

Na rys. 12 widzimy now¡ struktur¦ � krotk¦. Polska nazwa funkcjonuje bardzo rzadko.
Zdecydowanie cz¦±ciej natkniecie si¦ na sªowo �tuple�. Nawiasy okr¡gªe z linii 4 s¡ bardzo
istotne w przypadku zapisu formalnego (np. de�niowanie modelu matematycznego). Na-
wias okr¡gªy wskazuje nam, »e kolejno±¢ elementów jest istotna i nie mo»e by¢ zmieniona.
W przeciwie«stwie do np. klasycznych �w¡sów�, które mówi¡, »e elementy wewn¡trz na-
wiasów s¡ klasycznym zbiorem, w którym kolejno±¢ elementów nie jest istotna. Po co nam
krotka? No w sumie po nic. No dobra, mo»e si¦ przyda, ale na ten moment spokojnie mo-
»ecie j¡ potraktowa¢ jako tak¡ okrojon¡ list¦. Okrojon¡ pod wzgl¦dem dost¦pnych metod.
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Rysunek 7: Podstawy biblioteki Random

Rysunek 8: Generowanie liczby na podstawie warto±ci binarnych

Rysunek 9: Rozkªad normalny i zmienne losowe

Rysunek 10: P¦tle i listy
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W przypadku krotki nie mamy mo»liwo±ci zmiany jej zawarto±ci, wi¦c raz zde�niowana
powinna zosta¢ niezmienna. Widzimy te» tutaj raz jeszcze mo»liwo±ci odwoªania do wy-
branego elementu krotki (dla list to oczywi±cie te» dziaªa) z u»yciem minusa. To tylko
ciekawostka. Zdecydowanie nie polecam takiego obsªugiwania krotek/list. Zdecydowanie
lepiej wywoªa¢ metod¦ reverse.

W przypadku rys. 12 zwracam jeszcze uwag¦ na linie 12 i 15, a w szczególno±ci drugi
parametr metody print informuj¡cy nas o znaku, który wpisany zostanie na zako«czenie
instrukcji print. W linii 12 b¦dzie to wykrzyknik, a w linii 15 znak ko«ca linii, czyli
odpowiednik println w Javie. Przypominam, »e znak ko«ca linii w metodzie print jest
tutaj domy±lny, zatem brak tego parametru w linii 15 da nam dokªadnie taki sam efekt.

Jeszcze na temat krotek i ich �niezmienno±ci� na rys. 13 od linii 17. Warto przetestowa¢
i mie¢ z tyªu gªowy, »e krotka istnieje, ale nie b¦dzie nam na ten moment jako± ekstremalnie
przydatna.

Wreszcie na rys. 14 mamy przykªad zastosowania sªownika. Struktury, któr¡ znacie z
Javy, ale tutaj jej zbudowanie jest zdecydowanie ªatwiejsze. Ponownie � dobrze pami¦ta¢,
dobrze wiedzie¢, »e jest, ale niekoniecznie trzeba wsz¦dzie u»ywa¢.

Zestaw zada«

1. Przy pomocy biblioteki random wygeneruj tablic¦ o rozmiarze podanym przez u»yt-
kownika. Tablica powinna zawiera¢ tylko zmienne typu �oat. Nast¦pnie wyznacz
±redni¡ tablicy korzystaj¡c z metody wbudowanej, a nast¦pnie t¦ sam¡ ±redni¡ bez
metod wbudowanych. Wyznacz te» median¦ listy (skorzystaj z metody sort, ale nie
u»ywaj funkcji dotycz¡cej wyznaczania mediany).

2. Wygeneruj losow¡ list¦ o wielko±ci zadanej przez u»ytkownika. Lista mo»e zawiera¢
ªa«cuchy, zmienne typu �oat, int oraz warto±ci boolowskie. Nast¦pnie napisz metod¦,
która przyjmuje tak¡ list¦ jako parametr i dzieli j¡ na 4 nowe listy zawieraj¡ce osobno
elementy string, �oat, int oraz boolean.

3. Napisz funkcj¦ wypisuj¡c¡ co drugi element listy w odwrotnej kolejno±ci. Mo»na
u»y¢ metod wbudowanych dla list.

4. Dane s¡ dwie listy. Napisz metod¦ Merge, która poª¡czy listy tak, »eby elementy
pojawiaªy si¦ na zmian¦.

5. Napisz wªasn¡ metod¦ sort() umo»liwiaj¡c¡ sortowanie listy tak»e w sytuacji, kiedy
na li±cie znajduj¡ si¦ liczby i ªa«cuchy. Zakªadamy, »e wszystkie elementy liczbowe
znajduj¡ si¦ na pocz¡tku, a ªa«cuchy znajduj¡ si¦ w dalszej cz¦±ci listy - posortowane
sªownikowo.
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Rysunek 11: Listy warto±ci typu string

Rysunek 12: Krotka � alternatywa dla listy

Rysunek 13: Krotki II

Rysunek 14: Dziaªanie na sªowniku
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