
Hoofdstuk 12

Lists

Een “list” (Engelse woord voor “lijst”) is een geordende verzameling van data items, net
zoals een tuple. Het verschil tussen lists en tuples is dat lists veranderbaar zijn. Dit maakt
ze tot een zeer flexibele data structuur, waar je op veel manieren gebruik van kunt maken.17

12.1 Basis van lists
Een list is een verzameling (of “collectie”) elementen.

De elementen van een list zijn geordend. Omdat ze geordend zijn, kun je ieder element van
een list benaderen via een index, net zoals je de tekens in een string kunt benaderen. De
indices beginnen bij nul, net als bij strings.

In Python kun je lists herkennen aan het feit dat de elementen van een list tussen vierkante
haken ([]) staan. Je kunt het aantal elementen in een list achterhalen door middel van de
len() functie. Via een for loop kun je de elementen van de list doorlopen. Je mag data
types in een list mixen. Je kunt de functies max(), min() en sum() gebruiken op een list. Je

17Ik gebruik de Engelse benaming “list” (en het meervoud “lists”) in plaats van het Nederlandse “lijst” omdat
een data type is.
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kunt testen of een element voorkomt in een list via de in operator (of het niet voorkomen
van een element via de not in operator).

listing1201.py
= ["appel", "banaan", "kers", 27, 3.14]

print( len( ) )
for in :

print( )
print( [2] )

= [314, 315, 642, 246, 129, 999]
print( max( ) )
print( min( ) )
print( sum( ) )
print( 100 in )
print( 999 in )

Opgave Schrijf een while loop die elementen van een list afdrukt.

Afgezien van de vierkante haken, lijken lists veel op tuples. Maar er is een groot verschil...

12.2 Lists zijn veranderbaar
Omdat lists veranderbaar (Engels: “mutable”) zijn, mag je de inhoud van een list wijzigen.

Om een element van de list te overschrijven, kun je er een nieuwe waarde aan toekennen
middels een assignment.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian", "mango"]
print( )

[2] = "aardbei"
print( )

Je kunt ook een sub-list overschrijven door een nieuw list toe te kennen aan de sub-list. De
sub-list en de nieuwe list hoeven niet dezelfde lengte te hebben.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian", "mango"]
print( )

[1:3] = ["framboos", "aardbei", "aalbes"]
print( )

Je kunt nieuwe elementen aan een list toevoegen door ze toe te kennen aan een lege sub-
list.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian", "mango"]
print( )

[1:1] = ["framboos", "aardbei", "aalbes"]
print( )
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Je kunt elementen van een list verwijderen door een lege list aan de te verwijderen sub-list
toe te kennen.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian", "mango"]
print( )

[1:3] = []
print( )

Door sub-lists en assignments te gebruiken, kun je lists aanpassen op iedere manier die je
wilt. Het is echter eenvoudiger om lists aan te passen via methodes. Er zijn allerlei handige
methodes beschikbaar, die ik hieronder bespreek.

Opgave Neem een list die alleen woorden bevat (bijvoorbeeld één van de s
hierboven). Verander ieder woord in de list in een woord dat alleen uit hoofdletters bestaat.
Op dit punt in het boek doe je dat met behulp van een while loop die een variabele laat
starten bij 0 en laat oplopen tot len(< >)-1. Gebruik als index voor de list.

12.3 Lists en operatoren
Lists ondersteunen het gebruik van de operatoren + en ⇤. Deze operatoren werken op
eenzelfde manier als ze werken bij strings.

Je kunt twee lists bij elkaar optellen middels de + operator, en het resultaat is een list
die de elementen bevat van beide opgetelde lists. Je moet het resultaat aan een variabele
toekennen om het op te slaan.

Je kunt een list vermenigvuldigen met een integer om een list te creëren die de elementen
van de originele list bevat, net zo vaak herhaald als de integer aangeeft. Dit kan een snelle
manier zijn om een list te creëren waarvan alle elementen hetzelfde zijn.

= ["appel", "banaan"] + ["kers", "doerian"]
print( )

= 10 * [0]
print( )

Merk op: Met de + kun je twee lists bij elkaar tellen, maar je kunt niet een element aan
de list toevoegen, tenzij je dat nieuwe element in een list met slechts één element opneemt
door er vierkante haken omheen te zetten. Als je iets dat geen list is probeert op te tellen bij
een list, dan zal Python proberen dat iets te interpreteren als een list – en als dat kan (wat
mogelijk is voor bijvoorbeeld een string, die kan worden geïnterpreteerd als een list met
letters), dan zal het de optelling uitvoeren maar is het resultaat waarschijnlijk niet wat je
verwacht. Bijvoorbeeld, de code hieronder probeert “kers” toe te voegen aan een list, maar
hoewel geen van de twee manieren die gebruikt worden een fout veroorzaakt, doet alleen
de tweede wat bedoeld is.

listing1202.py
= ["appel", "banaan"]
+= "kers"

print( )
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= ["appel", "banaan"]
+= ["kers"]

print( )

12.4 List methodes
Python heeft een groot aantal methodes die lists wijzigen of informatie uit lists halen. Je
hoeft geen module te importeren om ze te gebruiken. Omdat het methodes betreft, gebruik
je de syntax < >.< >().

Belangrijk! Lists zijn veranderbaar en deze methodes veranderen vaak de list waarop ze
werken! Dit is niet wat je gewend bent met string methodes, waarbij de methodes een
nieuwe string maken en die retourneren, zonder de originele string aan te passen. De
meeste list methodes hebben daarentegen een onomkeerbaar effect op de list waarop ze
werken. Meestal hebben ze ook geen retourwaarde, en die heb je ook niet nodig, omdat
het doel van de methodes is de list te wijzigen.

12.4.1
() plakt een nieuw element aan het einde van een list. Je roept de methode aan met

het nieuwe element als argument.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
print( )

. ( "mango" )
print( )

Zoals hierboven is beschreven, kun je in plaats van de ()methode een element aan
een list toevoegen via de + operator, en het resultaat weer toekennen aan de variabele die
de list bevat. De () methode is echter leesbaarder. < >. (< >) is
equivalent met < >[len(< >):] = [< >], of < > += [< >].

12.4.2
()maakt een list langer door alle elementen van een tweede list aan het einde te van

de eerste list toe te voegen. Je roept de methode aan met de list met de nieuwe elementen
als argument.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
print( )

. ( ["framboos", "aardbei", "aalbes"] )
print( )

Net als bij de () methode kun je in plaats van de () methode de + opera-
tor gebruiken en het resultaat toekennen aan de originele list. En net als bij de ()
methode, is het gebruik van de ()methode te prefereren vanwege de leesbaarheid.
< >. (< >) is equivalent met < >[len(< >):] = < >.



12.4. List methodes 157

12.4.3

() geeft de mogelijkheid een element aan een list toe te voegen op een specifieke
positie. Je roept de methode aan met twee argumenten, waarvan de eerste de index is van
de positie waar het nieuwe element moet komen, en de tweede het nieuwe element zelf.
Als je een element toe wilt voegen aan het begin van de list, kun je index 0 gebruiken.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
print( )

. ( 2, "mango" )
print( )

< >. (< >,< >) is equivalent met < >[< >:< >] = [< >].

12.4.4

() laat je een element van de list verwijderen. Het element dat je wilt verwijde-
ren geef je mee als argument. Als dit element meerdere keren voorkomt in de list, wordt
de eerste instantie (die met de laagste index) verwijderd. Als je een element probeert te
verwijderen dat niet voorkomt op de list, geeft dat een runtime error.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
print( )

. ( "banaan" )
print( )

12.4.5

Net als (), verwijdert () een element van de list, maar doet dat via een index. Er
is één numeriek argument, dat optioneel is, dat de index is van het te verwijderen element.
Als geen argument wordt meegegeven, wordt het laatste element van de list verwijdered.
Als een index wordt meegegeven die buiten de list valt, volgt een runtime error.

Een groot verschil tussen () en () is dat () een retourwaarde heeft, namelijk
het element dat verwijderd is. Dit zorgt ervoor dat je via () snel alle elementen van een
list kunt verwerken terwijl je de list leegmaakt.

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
print( )
print( . () )
print( )
print( . ( 0 ) )
print( )

12.4.6

del is noch een methode noch een functie, maar omdat het vaak in één adem genoemd
wordt met () en (), zet ik het hier neer. del is een gereserveerd woord dat een
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list element verwijderd, of zelfs een sub-list, via de index. Het lijkt op wat () doet, maar
heeft geen retourwaarde. () kan ook niet gebruikt worden op sub-lists. del gebruik je
via de syntax del < >[< >] of del < >[< >:< >].

= ["appel", "banaan", "kers", "banaan", "doerian"]
del [3]
print( )

12.4.7

() retourneert de index van de eerste instantie in een list van het element dat als
argument aan de methode is meegegeven. Een runtime error volgt als het element niet
voorkomt op de list.

= ["appel", "banaan", "kers", "banaan", "doerian"]
print( . ( "banaan" ) )

12.4.8

() retourneert een integer die aangeeft hoe vaak het element dat als argument is
meegegeven voorkomt in de list.

= ["appel", "banaan", "kers", "banaan", "doerian"]
print( . ( "banaan" ) )

12.4.9

() sorteert de elementen van de list, van laag naar hoog. Als de elementen strings
zijn, betreft het een alfabetische sortering. Als de elementen getallen zijn, betreft het een
numerieke sortering. Als de elementen gemixt zijn, volgt een runtime error, tenzij bepaalde
extra argumenten zijn meegegeven.

listing1203.py

= ["appel", "aardbei", "banaan", "framboos",
"kers", "banaan", "doerian", "mango"]

. ()
print( )

= [314, 315, 642, 246, 129, 999]
. ()

print( )

Om van hoog naar laag te sorteren, kun je een argument =< >meegeven.
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= ["appel", "aardbei", "banaan", "framboos",
"kers", "banaan", "doerian", "aalbes"]

. ( =True )
print( )

Een ander argument dat je () kunt meegeven is een “key” (Engels voor sleutel). Je
geeft dit argument mee volgens de syntax < >. ( =< > ), waarbij < > een
functie is die één element meekrijgt (namelijk het element dat gesorteerd moet worden) en
die een waarde retourneert die als sorteringssleutel gebruikt moet worden. Een typische
toepassing van het key argument is als je een list van strings wilt sorteren, waarbij je de
strings “case-insensitive” (dat wil zeggen zonder verschil te maken tussen hoofd- en kleine
letters) wilt sorteren. Dus als key wil je de waarde van het element volledig als kleine letters
gebruiken. Dat kun je doen door als key functie str. () mee te geven. Je roept dan
de ()methode aan als in het volgende voorbeeld:

listing1204.py

= ["appel", "Aardbei", "banaan", "framboos",
"KERS", "banaana", "doerian", "mango"]

. ()
print( )

. ( =str. ) # case-insensitive sort
print( )

Merk op dat je bij het key argument geen haakjes achter de functie naam zet. Dit is namelijk
geen functie-aanroep, het is een argument dat Python vertelt welke functie gebruikt moet
worden om de sorteringssleutel te genereren. Je kunt ook je eigen functies gebruiken als
key. Bijvoorbeeld, in de volgende code wordt gesorteerd met de cijfers van de
drie-cijferige getallen in omgekeerde volgorde:

listing1205.py

def ( ):
return ( %10) *100 + (int( /10)%10) *10 + int( /100)

= [314, 315, 642, 246, 129, 999]
. ( = )

print( )

Hier is een ander voorbeeld, waarbij een list van strings gesorteerd wordt op string lengte
als eerste (korte strings vóór lange strings), en alleen bij gelijke lengte op alfabetische volg-
orde:

listing1206.py

def ( ):
return len( ),

= ["appel", "aardbei", "banaan", "framboos",
"kers", "banaan", "doerian", "mango"]
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. ( = )
print( )

Merk op dat de () functie een tuple retourneert. Zoals in hoofdstuk 11
werd uitgelegd, als je twee tuples vergelijkt worden eerst de eerste elementen van de tu-
ples vergeleken, en alleen als die gelijk zijn worden de tweede elementen vergeleken. Je
kunt deze kennis gebruiken om een key-functie te bouwen die een lijst met verschillende
datatypes sorteert, bijvoorbeeld, een lijst met zowel strings als getallen. Je laat de key-
functie gewoon een tuple retourneren waarvan het eerste item het soort element aangeeft,
en het tweede het element zelf.

listing1206a.py
def ( ):

if isinstance( , str ):
return 1,

return 0,

= ["appel", 0, "aardbei", 5, "banaan", 2, \
"moerbei", 9, "kers", "banaan", 7, 7, 6, "mango"]

. ( = )
print( )

Op dit punt kan ik een typisch voorbeeld geven van het gebruik van een “anonieme func-
tie,” die ik introduceerde in hoofdstuk 8 (als je die niet hebt overgeslagen). Als je een
anonieme functie gebruikt om de key voor een () methode te specificeren, in plaats
van als een separate functie elders in het programma, houd je de code compact en leesbaar.

listing1207.py
= ["appel", "aardbei", "banaan", "framboos",

"kers", "banaan", "doerian", "mango"]
. ( =lambda : (len( ), ) )

print( )

12.4.10

() zet de elementen van de list in omgekeerde volgorde.

= ["appel", "aardbei", "banaan", "framboos",
"kers", "banaan", "doerian", "aalbes"]

. ()
print( )

12.4.11 Oefening

Hier volgen een paar oefeningen om te leren om te gaan met lists, voordat ik op een lastiger
onderwerp overga.
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Opgave Schrijf een programma dat de gebruiker vraagt wat data in te geven, bijvoor-
beeld de namen van zijn of haar vrienden. De gebruiker geeft aan te stoppen met data
ingeven als alleen wordt ingedrukt. Het programma toont dan alle ingegeven data
items, alfabetisch gesorteerd. Print ieder item apart, op een eigen regel.

Opgave Sorteer een list van nummers op absolute waarde. Hint: Gebruik de abs()
functie als key.

Opgave Tel hoe vaak iedere letter (case-insensitive) voorkomt in een string. Je mag alle
tekens negeren die geen letter zijn. Je zou dit natuurlijk kunnen doen met 26 variabelen,
maar het is veel beter om een list te gebruiken. Zet alle 26 elementen van de list bij de start
op 0. Wanneer de letters geteld zijn, druk je alle resulterende tellingen af. Als index voor
de list kun je ord( ) - ord("a") gebruiken, waarbij “letter” een kleine letter is (de
functie ord() is uitgelegd in hoofdstuk 10).

12.5 Alias
Als je een variabele die een list omvat toekent aan een andere variabele middels de as-
signment operator (=), denk je misschien dat je een kopie hebt gemaakt van de list. Maar
dat is niet wat er gebeurt. Je maakt op deze manier een alias voor de list, dat wil zeggen,
een nieuwe variabele die refereert aan precies dezelfde list. Je kunt de nieuwe variabele
gebruiken als een list, maar iedere wijziging die je maakt in de list waaraan de variabele
refereert, is ook te zien is in de list waaraan de originele variabele refereert, en vice versa.
Het zijn niet twee verschillende lists.

listing1208.py
= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
=

print( )
print( )

[2] = "mango"
print( )
print( )

Iedere variabele in Python heeft een identificatie nummer. Dat nummer kun je zien met de
id() functie. Het ID nummer geeft aan welke geheugenadres door de variabele gebruikt
wordt. Voor een alias van een list is de ID (logischerwijs) hetzelfde als voor de originele
list.

listing1209.py
= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
=

print( id( ) )
print( id( ) )

Als je een kopie van een list wilt creëren, kun je dat doen met een klein truukje. In plaats
van < > = < > te gebruiken, gebruik je < > = < >[:].
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listing1210.py

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
=
= [:]

print( id( ) )
print( id( ) )
print( id( ) )

[2] = "mango"
print( )
print( )
print( )

12.5.1

Het gereserveerde woord is is geïntroduceerd om de identiteiten van twee variabelen met
elkaar te vergelijken.

listing1211.py

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
=
= [:]

print( is )
print( is )
print( is )

Zoals je kunt zien, weet is te bepalen dat en een alias van elkaar
zijn, maar dat niet dezelfde list is. Als je ze echter vergelijkt met de == ope-
rator, zijn de resultaten anders dan als je ze vergelijkt met is:

listing1212.py

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
=
= [:]

print( == )
print( == )
print( == )

De == operator vergelijkt de inhoud van de lists, dus er wordt True geretourneerd voor
alle vergelijkingen. Voor data types waarvoor de == niet speciaal gedefinieerd is, wordt
een identiteitsvergelijking uitgevoerd. Maar voor lists is de == operator gedefinieerd als
een vergelijking van list inhoud. Ik ga dieper op dit onderwerp in als ik het ga hebben over
“operator overloading” in hoofdstuk 21. .
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12.5.2 Ondiepe versus diepe kopieën

Als er items op een list voorkomen die zelf lists zijn (of andere veranderbare data struc-
turen, die in de komende hoofdstukken aan bod komen), kan het kopiëren van een list
middels < > = < >[:] problemen geven. De reden is dat een dergelijke
kopie een “ondiepe kopie” is. Dat betekent dat de kopie-operatie ieder element van de list
via een reguliere assignment operator kopieert, wat betekent dat items in de nieuwe list
die zelf een list zijn een alias worden van van de items in de originele list.

listing1213.py

= [ 1, 2, [3, 4] ]
= [:]

[0] = 5
[2][0] = 6

print( )
print( )

In de code hierboven zie je dat de assignment [0] = 5 alleen een wijziging maakt
in , aangezien een (ondiepe) kopie is van . Maar de assign-
ment [2][0] = 6 maakt een wijziging in beide lists, omdat de sub-list [3, 4] in

opgeslagen is als een alias.

Om een “diepe kopie” van een list te maken (dat wil zeggen, een kopie die ook echte
kopieën bevat van alle veranderbare substructuren in de list, en ook echte kopieën van alle
veranderbare substructuren in veranderbare substructuren in de list, etcetera), kun je de
module gebruiken. De () functie van de module maakt diepe kopieën
van iedere willekeurige veranderbare data structuur. Je geeft aan de () functie de
te kopiëren data structuur als argument mee, en je krijgt als retourwaarde een diepe kopie
van deze data structuur.

listing1214.py

from import

= [ 1, 2, [3, 4] ]
= ( )

[0] = 5
[2][0] = 6

print( )
print( )

De module bevat ook een functie () die ondiepe kopieën maakt. Je vraagt je
misschien af waarom die functie bestaat; je kunt immers ook ondiepe kopieën maken met
< > = < >[:]. Het antwoord is dat de module niet alleen werkt
voor lists, maar voor alle veranderbare data structuren, en voor niet iedere data structuur
is er een truukje als dat voor lists beschikbaar.
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12.5.3 Lists als argumenten

Als je een list aan een functie meegeeft als argument, dan is dit een zogeheten “pass by
reference” (“doorgifte via een referentie” – waarbij je een referentie kunt beschouwen als
een alias). De parameter die de list bevat, en die een locale variabele voor de functie is,
bevat een alias voor de list die je hebt meegegeven. Dat betekent dat de functie de inhoud
van de list kan wijzigen.

Dit is een belangrijk punt, dus ik herhaal het: als je een veranderbare data structuur
meegeeft als argument aan een functie, dan krijgt de functie een alias voor de data struc-
tuur, en dus kan de inhoud van de data structuur gewijzigd worden door de functie.

Je moet dus weten of een functie waaraan je een list meegeeft de list wel of niet zal wijzigen.
Als je niet wilt dat de functie de originele list wijzigt, en je weet niet of de functie dat zal
doen, dan moet je een diepe kopie van de list meegeven aan de functie.

listing1215.py
def ( ):

if len( ) > 0:
[0] = "FRUIT!"

= ["appel", "banaan", "kers", "doerian"]
( )

print( )

De reden dat een list als alias wordt meegegeven, en niet als een diepe kopie, is dat tech-
nisch gezien ieder argument dat een functie meekrijgt in de computer moet worden opge-
slagen in een specifiek stuk geheugen dat een deel is van de processor. Dit is de “stack,”
en dit stack geheugen is niet erg omvangrijk. Omdat lists enorm groot kunnen zijn, zou
een programma dat lists op de stack zet allerlei runtime errors kunnen veroorzaken. In
Python, net als in de meeste andere programmeertalen, worden alleen de basis data types
(zoals integers, floats, en strings) als waarde aan een functie meegegeven, en alle andere
data structuren als alias.

12.6 Geneste lists
Elementen van een list kunnen zelf ook lists zijn (die ook weer lists kunnen bevatten,
etcetera). Op deze manier kun je een matrix in je programma creëren. Bijvoorbeeld, je
kunt een boter-kaas-eieren bord als volgt bouwen (een liggend streepje is een lege cel):

= [ ["-", "-", "-"], ["-", "-", "-"], ["-", "-", "-"] ]

De eerste rij van het bord is [0], de tweede rij is [1], en de derde rij is [2].
Als je de eerste cel van de eerste rij wilt benaderen, is dat [0][0], de tweede cel is

[0][1] en de derde cel is [0][2]. Bijvoorbeeld, om een “X” in het midden van
het bord te plaatsen, en een “O” in de linkerbovenhoek, gebruik je de code hieronder. Deze
code toont ook het bord op een nette manier (met labels op de rijen en kolommen).

listing1216.py
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def ( ):
print( " 1 2 3" )
for in range( 3 ):

print( +1, =" ")
for in range( 3 ):

print( [ ][ ], =" " )
print()

= [ ["-", "-", "-"], ["-", "-", "-"], ["-", "-", "-"] ]
[1][1] = "X"
[0][2] = "O"

( )

12.7 List casting

Je kunt een collectie van elementen tot een list maken door de type casting functie list()
te gebruiken. De code hieronder maakt van een tuple een list.

= ( "appel", "banaan", "kers" )
print( )
print( type( ) )

= list( )
print( )
print( type( ) )

Dit is soms nodig, specifiek wanneer je een “iterator” hebt en je wilt de elementen van de
iterator als een list gebruiken. Een iterator is een functie die een collectie van elementen één
voor één creëert (meer over iteratoren volgt in hoofdstuk 23). Een voorbeeld van een itera-
tor dat ik al genoemd heb is de range() functie. range() genereert een collectie getallen.
Als je deze getallen wilt gebruiken in de vorm van een list, moet je list casting doen.

= range( 1, 11 )
print( )

= list( range( 1, 11 ) )
print( )

Je kunt een string ook casten als list. Dan krijg je een list waarin ieder teken in de string
een element is.

12.8 List comprehensions

Een “list comprehension” (helaas is er geen geschikte Nederlandse vertaling voor deze
term) is een techniek waarbij je op een compacte manier lists creëert. Ze zijn typisch voor
Python, en je vindt ze zelden in andere programmeertalen. Je hebt ze niet echt nodig, om-
dat je via functies exact hetzelfde effect kunt bereiken. Ze worden echter vaak gebruikt in
voorbeelden (vooral door mensen die willen laten zien hoe goed ze Python beheersen door
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met een kort statement een uitgebreid effect te ressorteren), dus het leek me verstandig om
ze toch aan de orde te stellen. Als je ze nooit gaat gebruiken in je eigen code, is dat prima
want list comprehensions zijn volledig optioneel. Maar je moet ze kunnen herkennen in
andermans code.

Een list comprehension bestaat uit een expressie tussen vierkante haken, bestaande uit een
for statement, gevolgd door nul of meer for en/of if statements. Het resultaat is een list
die de elementen bevat die het resultaat zijn van de evaluatie van de combinatie van de
for en if statements. Dit klinkt ingewikkeld (en dat is het eigenlijk ook wel), maar een
voorbeeld zal veel duidelijk maken:

Stel je voor dat ik een list wil creëren die de kwadraten van de getallen 1 tot en met 25
bevat. Ik kan dat met een functie als volgt doen:

def ():
= []

for in range( 1, 26 ):
. ( * )

return

= ()
print( )

In Python kan ik hetzelfde effect bereiken met één regel code, namelijk als volgt:

= [ * for in range( 1, 26 ) ]
print( )

Ik neem aan dat deze code min of meer voor zichzelf spreekt. Stel je nu voor dat je deze
list wilt creëren, maar dat je om een of andere reden geen kwadraten wilt opnemen van
getallen die op een 5 eindigen. Als ik dat in bovenstaande functie wil doen, heb ik minstens
twee regels code meer nodig, maar met een list comprehension kan het nog steeds in één
en hetzelfde statement:

= [ * for in range( 1, 26 ) if %10 != 5]
print( )

De resultaten kunnen behoorlijk complex zijn. Bijvoorbeeld, de volgende list comprehen-
sion creëert een list van tuples van drie integers tussen 1 en 4, waarbij de drie integers
alledrie verschillend zijn:

listing1217.py
= [ ( , , ) for in range( 1, 5 )

for in range( 1, 5 ) for in range( 1, 5 )
if != if != if != ]

print( )

Als je list comprehensions maar lastig vindt, onthoudt dan dat er absoluut geen reden is
om ze te gebruiken behalve om je code compact te houden, en dat het belangrijker is je
code leesbaar en begrijpbaar te houden.
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Wat je geleerd hebt

In dit hoofdstuk is het volgende besproken:

• Lists

• Veranderbaarheid van lists

• Gebruik van + en ⇤ met lists

• List methodes (), (), (), (), (), (), (),
(), en ()

• delmet lists

• Aliases

• Het gereserveerde woord is

• List kopieën

• Diepe kopieën van lists via ()

• Lists als argumenten

• Nesten van lists

• List casting

• List comprehensions

Opgaves

Opgave 12.1 Een magische bol (in Amerika is dit de “magic 8-ball”) geeft een toe-
valsantwoord op een vraag. De code hieronder bevat een list van mogelijke antwoorden.
Maak een magische-bol programma dat een toevalsantwoord geeft op iedere willekeurige
vraag.

exercise1201.py
= [ "Dat is zeker", "Het is zeker zo", "Zonder twijfel",

"Ja, zeker", "Je kunt erop vertrouwen", "Zoals ik het zie, ja",
"Waarschijnlijk", "Ziet er goed uit", "Ja", "Lijkt van wel",
"Vaag, probeer het nog eens", "Vraag later nog eens", "Kan ik \
beter niet zeggen", "Kan ik nu niet voorspellen", "Concentreer \
je en vraag nog eens", "Reken er maar niet op", "Ik zeg van \
niet", "Mijn bronnen zeggen van niet", "Lijkt er niet op",
"Zeer twijfelachtig" ]

Opgave 12.2 Een speelkaart heeft een kleur (
) en een waarde (

). Maak een list met alle mogelijke speelkaarten, wat ook wel een stok wordt ge-
noemd. Schrijf dan een functie die de stok schudt, en dus een toevallige volgorde van de
kaarten veroorzaakt.
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Opgave 12.3 Een “first-in-first-out” (FIFO) structuur, ook wel “queue” geheten, is een
list waarbij steeds nieuwe elementen aan het einde worden toegevoegd, terwijl elementen
vanaf het begin van de list verwijderd en verwerkt worden. Schrijf een programma dat een
queue verwerkt. Het programma bestaat uit een loop. In de loop wordt de gebruiker om
input gevraagd. Als de gebruiker alleen op de toets drukt, eindigt het programma.
Als de gebruiker iets anders intoetst, behalve als het een enkel vraagteken (?) is, voegt het
programma hetgeen de gebruiker heeft ingevoerd als nieuw element aan het einde van de
queue toe. Als de gebruik een enkel vraagteken ingeeft, “popt” het programma het eerste
element van de queue en toont het. Houd er rekening mee dat de gebruiker een vraagteken
kan ingeven terwijl de queue leeg is.

Opgave 12.4 Tel hoe vaak iedere letter voorkomt in een string (zonder verschil te
maken tussen hoofd- en kleine letters). Je mag ieder teken dat geen letter is negeren. Print
de letters met het aantal malen dat ze voorkomen, waarbij je de letters sorteert van veel
voorkomend naar weinig voorkomend.

Opgave 12.5 De zeef van Eratosthenes is a methode om alle priemgetallen te vinden
tussen 1 en een gegeven getal, gebruik makend van een list. Dit werkt als volgt. Je begint
met een list te maken die bestaat uit de getallen 1 tot en met een zeker “hoogste getal.”
Zet de waarde van 1 op nul, omdat 1 geen priemgetal is. Verwerk nu de list in een loop.
Zoek naar het eerste nummer dat niet op 0 staat, wat nummer 2 is. Dat betekent dat 2 een
priemgetal is, maar alle veelvouden van 2 zijn dat niet. Dus zet alle veelvouden van 2 op
0. Zoek dan naar het volgende nummer dat geen nul is, en dat is 3. Zet alle veelvouden
van 3 op nul. Zoek dan naar het volgende nummer dat geen nul is, en dat is 5. Zet alle
veelvouden van 5 op nul. Verwerk zo de hele list. Als je klaar bent, zijn alleen nog de
getallen over die priemgetallen zijn. Gebruik deze methode om alle priemgetallen tussen
1 en 100 te bepalen.

Opgave 12.6 Schrijf een boter-kaas-eieren programma dat twee mensen het spel samen
laat spelen. Om de beurt vraagt het programma iedere speler om de rij en de kolom waar ze
een teken willen plaatsen. Zorg ervoor dat het programma alleen een rij/kolom combinatie
toestaat die binnen het bord valt en leeg is. Als een speler heeft gewonnen, eindigt het spel.
Als het bord vol is, eindigt het spel ook, met een gelijkspel.

Dit is een redelijk lang programma om te schrijven (60 regels code of zo). Gebruik maken
van functies helpt. Ik raad je aan een functie () te schrijven die het bord als para-
meter krijgt en die het laat zien. Maak ook een functie () die de gebruiker om
een rij/kolom combinatie vraagt en die controleert of het een legale invoer betreft. Maak
ook een functie () die controleert of het bord een winnaar heeft. Houd bij wie aan
de beurt is middels een variabele in het hoofdprogramma, die je kunt meegeven
aan een functie als argument als de functie dit moet weten. Ikzelf bouw ook altijd een
functie () die de speler als argument krijgt en de andere speler teruggeeft; een
dergelijke functie kan gemakkelijk gebruikt worden om van speler te wisselen na een zet.

Het hoofdprogramma zal er ongeveer als volgt uitzien (in pseudo-code):
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Opgave 12.7 Maak een programma dat een vereenvoudigde versie van het spel
“Zeeslagje” speelt. De computer creëert (in het geheugen) een matrix van 3 rijen hoog en
4 kolommen breed. De rijen zijn genummerd 1, 2, en 3, en de kolommen hebben de letters
A, B, C, en D. De computer verstopt in drie van de cellen een “oorlogsschip.” Ieder schip
is precies één cel groot. De schepen mogen elkaar noch horizontaal, noch verticaal raken.
Laat het programma de schepen per toeval plaatsen, dus niet volgens een vastgestelde
configuratie.

De computer vraagt de speler te “schieten” op cellen in de matrix. De speler doet dat door
een kolom letter en rij cijfer in te geven (bijvoorbeeld, "D3"). Als de cel waarop de speler
schiet niks bevat, zegt de computer “Mis!” Als de cel een schip bevat, zegt de computer
“Raak!’ en verwijdert het schip (dus als de speler nog eens zou schieten op dezelfde cel dan
is het automatisch een mis). Als de speler erin geslaagd is alle drie de schepen tot zinken te
brengen, laat de computer zien hoeveel schoten er nodig waren, en het programma eindigt.

Om te helpen bij het debuggen van het spel, laat je de computer bij de start de matrix tonen
waarbij je kunt zien welke cellen een schip bevatten.

Hint: Als je dit een lastige oefening vindt, start dan met een bord waarbij je de schepen al
vooraf geplaatst hebt. Als de rest van de code werkt (en dit is niet erg moeilijk na de vorige
opgave), voeg dan een functie toe waarbij de schepen per toeval geplaatst worden, zonder
dat je controleert of ze elkaar raken. Als dat eenmaal werkt, voeg je code toe die ervoor
zorgt dat de schepen elkaar niet kunnen raken.

Opgave 12.8 Het “subset som” probleem stelt de vraag of een bepaalde verzameling
van integers een deelverzameling van integers bevat die, als ze worden opgeteld, nul als
antwoord geven. Bijvoorbeeld, als de verzameling is opgeslagen als een list, dan is het
antwoord bij de list [1, 4, -3, -5, 7] “ja,” aangezien 1 + 4 � 5 = 0. Echter, voor de list
[1, 4, -3, 7] is het antwoord “nee,” aangezien er geen deelverzameling van de integers
is die optellen tot nul. Schrijf een programma dat het subset som probleem oplost voor een
list met integers. Als er een oplossing is, druk die af; als er geen oplossing is, geef dat dan
aan.

Hint: Dit probleem pak je het beste aan met recursie. Als je hoofdstuk 9 hebt overgeslagen,
kun je het beste ook deze opgave overslaan.


