Προγραμματίζοντας σε Python
Ενότητα : Λίςτεσ
Σχζδιο Δραςτηριότητασ: Ειςαγωγι ςτισ Λίςτεσ
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Ειςαγωγή
Μια λίςτα ςτθν Python είναι ουςιαςτικά ζνασ δυναμικόσ πίνακασ. Δθλαδι ζνασ πίνακασ
όπωσ ςτθν Pascal ι ςτθν ΓΛΩΣΣΑ με τισ εξισ τρεισ βαςικζσ διαφορζσ:
1. Δεν χρειάηεται να τον δθλϊςουμε κάπου
2. Δεν ζχει ςτακερό μζγεκοσ, μπορεί να αυξάνεται και να μειϊνεται κατά τθν
εκτζλεςθ του προγράμματοσ
3. Η αρίκμθςθ των δεικτϊν ξεκινάει από το 0 όπωσ ςυμβαίνει ςτθ C και ςτθν Java και
παρζχεται θ δυνατότθτα αρνθτικισ δεικτοδότθςθσ.
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H Python παρζχει μεγάλθ ποικιλία τελεςτϊν και μεκόδων επεξεργαςίασ λιςτϊν.
Δραςτηριότητα 1
Ανοίξτε τον διερμθνευτι τθσ Python, δϊςτε τισ παρακάτω εντολζσ και παρατθριςτε τα
αποτελζςματα. Να περιγράψετε τθ λειτουργία των τελεςτϊν +, in , των μεκόδων pop και
append και των ςυναρτιςεων len και range .
>>> fib = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
>>> fib = fib + [34]
>>> fib = [0] + fib
>>> print fib
>>> last = fib.pop()
>>> print fib, last
>>> fib.append(55)
>>> print fib
>>> 5 in fib

>>> len( fib )
>>> fib.pop() ; len( fib )
>>> range( 10 )
>>> range( 0, 10 )
>>> len( range( 10 ) )
>>> range( 1, 10 )
>>> range( 1, 10, 2 )
>>> range( 10, 0, –2 )
>>> 100 not in range( 1, 10 )

Δραςτηριότητα 2
Τα παρακάτω τμιματα κϊδικα δθμιουργοφν μια λίςτα με δυο τρόπουσ.
fib = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]

fib = [1, 1, 2, 3] + [ 5, 8, 13, 21]

Να ςυμπλθρϊςετε το παρακάτω τμιμα κϊδικα ζτςι ϊςτε να δθμιουργεί τθν ίδια λίςτα και
να ελζγξετε αν είναι ςωςτό ςτο IDLE. Στθ ςυνζχεια τροποποιιςτε το ϊςτε να καταςκευάηει
μια λίςτα με τουσ 100 πρϊτουσ όρουσ τθσ ακολουκίασ Fibonacci ςτθν οποία κάκε όροσ
προκφπτει από το άκροιςμα των δυο προθγουμζνων.
fib = [1, 1 ]
for i in range(2,______):
fib[ i ] = fib[____] + fib[_____]
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Δραςτηριότητα 3
Να γράψετε ζνα πρόγραμμα το οποίο κα ηθτάει από τον χριςτθ ζναν κετικό
ακζραιο αρικμό Ν και ςτθ ςυνζχεια κα εμφανίηει το άκροιςμα όλων των αρικμϊν από το 1
ζωσ και το Ν.
Δραςτηριότητα 4
Το παρακάτω πρόγραμμα δθμιουργεί μια λίςτα με όλα τα κετικά πολλαπλάςια του 3 που
είναι μικρότερα του 1000. Να το εκτελζςετε ςτο IDLE και να διορκϊςετε τυχόν λάκθ ϊςτε
να βγάηει το ςωςτό αποτζλεςμα
list3 = [ ]
for i in range(1,1001, 3):
list3 = list3 + i
Δραςτηριότητα 5
Να γράψετε ζνα πρόγραμμα το οποίο κα διαβάηει από το πλθκτρολόγιο αρικμοφσ
και κα τουσ αποκθκεφει ςε μια λίςτα. Η ειςαγωγι των αρικμϊν κα ςταματάει όταν δοκεί
αρνθτικόσ αρικμόσ. Στθ ςυνζχεια το πρόγραμμα κα
1. Εμφανίηει πόςοι αρικμοί δόκθκαν
2. Εμφανίηει τουσ αρικμοφσ ςε αντίςτροφθ ςειρά από αυτι που δόκθκαν
3. Διαβάηει ζναν αρικμό και κα ελζγχει αν ζχει ιδθ δοκεί
Δραςτηριότητα 6
Να γράψετε ζνα πρόγραμμα το οποίο δεδομζνθσ μια λίςτασ ακζραιων αρικμϊν κα
διαχωρίηει τουσ αρικμοφσ ςε δυο νζεσ λίςτεσ, μια για τουσ κετικοφσ και μια για τουσ
αρνθτικοφσ. Οι ομόςθμοι αρικμοί πρζπει να παραμείνουν μεταξφ τουσ ςτθ ςειρά με τθν
οποία δόκθκαν.
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Εφαρμογή : Ιςτόγραμμα Συχνοτιτων
Να αναπτφξετε ζνα πρόγραμμα το οποίο αρχικά κα ηθτάει από τον χριςτθ ζναν αρικμό Ν.
Στθ ςυνζχεια κα παράγει Ν τυχαίουσ αρικμοφσ ςτο διάςτθμα [1,6] και κα εμφανίηει τθ
ςυχνότθτα των αρικμϊν με τθ μορφι ιςτογράμματοσ, όπωσ φαίνεται παρακάτω:
def frequency_histogram( N ):
numList = randomList( N )
counter = frequency( numList )
for i in range( 1, 7 ):
# για i από 1 μζχρι 6
histogram( i, counter[ i ] )

>>> frequency_histogram( 40 )
1: * * * * * * * * * * (10)
2: * * * * * (5)
3: * * * (3)
4: * * * * * * * * * * * * * (13)
5: * * * * * * * (7)
6: * * (2)

Ο ςκελετόσ του προγράμματοσ ςασ δίνεται και εςείσ αρκεί να υλοποιιςετε τισ ςυναρτιςεισ
randomList, frequency, histogram ακουλουκϊντασ τα παρακάτω βιματα:
Βήμα 1
Αρχικά κα πρζπει να υλοποιιςετε τθ ςυνάρτθςθ histogram(number, times) θ οποία κα
δζχεται ζνα αρικμό και το πλικοσ των εμφανίςεϊν του και κα εμφανίηει το αντίςτοιχο
ιςτόγραμμα. Όλα πρζπει να εμφανίηονται ςτθν ίδια γραμμι.
Βήμα 2
Στθ ςυνζχεια κα αναπτφξετε τθ ςυνάρτθςθ randomList(number, times) θ οποία κα
δζχεται ζναν αρικμό Ν, κα παράγει Ν ακζραιουσ αρικμοφσ με χριςθ τθσ randint τθσ
βιβλιοκικθσ random ςτο διάςτθμα [1,6], κα τουσ αποκθκεφει ςε μια λίςτα και κα
επιςτρζφει τθ λίςτα ωσ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ.
Βήμα 3 (Η ϊρα του υπολογιςμοφ)
Τζλοσ ςειρά ζχει θ ςυνάρτθςθ frequency(numList) θ οποία κα δζχεται τθ λίςτα με τουσ
αρικμοφσ και κα υπολογίηει τθ ςυχνότθτα κάκε αρικμοφ. Στθ ςυνζχεια κα επιςτρζφει τισ
ςυχνότθτεσ με τθ μορφι λίςτασ. Θα χρειαςτοφμε ζναν μετρθτι για κάκε αρικμό.

Επζκταςη τησ εφαρμογήσ
Σκεφτείτε τι κα ζπρεπε να αλλάξετε ϊςτε οι τυχαίοι αρικμοί να μθν είναι ςτο διάςτθμα
[1,6] αλλά ςτο διάςτθμα [1, Ν] με το Ν να δίνεται ωσ παράμετρο από τον χριςτθ.
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