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Dagens agenda

En kort quiz
Testing av programmer - en innføring
Input fra bruker og fra fil
Live-programmering av øvelsene 2.19, 2.20, 2.21



Quiz 1

Hva skrives ut?

def f():
b = (3 == 4)
return b

print(f())

def g(x):
x = x * 2 * 3
return x

print(g(2))

def h(x):
x += 10
return x

print(h(h(1)))



Svar på Quiz 1

Hva skrives ut?

def f():
b = (3 == 4)
return b

print(f()) # Skriver ut: False

def g(x):
x = x * 2 * 3
return x

print(g(2)) # Skriver ut: 12

def h(x):
x += 10
return x

print(h(h(1))) # Skriver ut: 21



Quiz 2

Hva skrives ut?

def f(x):
return x + 1

def g(x):
return f(x) + 2

print(g(1))

x = 6.3
def h(y):

x = y * 2
return x

print(h(x))



Svar på Quiz 2

Hva skrives ut?

def f(x):
return x + 1

def g(x):
return f(x) + 2

print(g(1)) # Skriver ut: 4

x = 6.3
def h(y):

x = y * 2
return x

print(h(x)) # Skriver ut: 12.6



Hvordan sjekke at et program virker?

For å sjekke at et program fungerer, bruker vi følgende metode:
Vi lager først en testfunksjon for hver funksjon i programmet
Vi må deretter kjøre testfunksjonene og observere resultatet.

Eksempel:

Vi har et program med tre funksjoner findMax(), findMin()
og findMedian().
For å sjekke programmet lager vi tre testfunksjoner
test_findMax(), test_findMin() og test_findMedian().
Vi kjører de tre testfunksjonene og observerer resultatet.



VIKTIG

Testen er ikke ferdig før hver testfunksjon er kjørt gjennom.
Det gjør vi enklest ved å kjøre programmet pytest som
startes fra kommandovinduet.



Fakta om testfunksjoner

Brukes til å teste om funksjoner fungerer riktig
Hvis funksjonen som skal testes heter NNN så skal
testfunksjonen hete test_NNN

Kun aktuelt for funksjoner som returnerer noe
Ide: utføre funksjonen NNN og sjekke om verdien som
returneres (computed) er lik den verdien vi hadde forventet
(expected).
Hvis verdiene ikke er like, skal testfunksjonen gi feilmelding.

Vi lærer det enklest gjennom noen eksempler.



Eksempel A: beregne pi

Vi prøver å regne ut π fra formelen

π = 4
[
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### Funksjon som skal beregne pi m/to desimaler:

def pi():
s = 0
for i in range(1,101): # Vi tar med 100 ledd

s += 4*(-1)**(i+1)/(2*i-1.0)
return round(s,2)

### Testfunksjon:

def test_pi():
expected = 3.14
computed = pi()
result = (expected == computed)
assert result, "The test failed!"



Eksempel A (forts.)

Vi tester programmet (navn prog.py):

Terminal> pytest prog.py
========= test session starts ========
platform darwin -- Python 2.7.13, pytest-3.0.7, py-1.4.33, pluggy-0.4.0
rootdir: /Users/ole/Documents/IN1900/input, inifile:
collected 1 items

prog.py F

========= FAILURES ========
_________test_pi __________

def test_pi():
expected = 3.14
computed = pi()
result = (expected == computed)

> assert result, "The test failed!"
E AssertionError: The test failed!
E assert False

prog.py:15: AssertionError
======= 1 failed in 0.02 seconds ========

Testen viser at funksjonen pi() ikke fungerer som forventet.



Eksempel A (forts.)

Nå prøver vi å øke antall ledd i rekken:

### Funksjon som skal beregne pi m/to desimaler:

def pi():
s = 0
for i in range(1,1001): # Vi tar med 1000 ledd

s += 4*(-1)**(i+1)/(2*i-1.0)
return round(s,2)

### Testfunksjon:

def test_pi():
expected = 3.14
computed = pi()
result = (expected == computed)
assert result, "The test failed!"



Eksempel A (forts.)

Vi tester programmet (navn prog.py):

Terminal> pytest prog.py
======== test session starts =========
platform darwin -- Python 2.7.13, pytest-3.0.7, py-1.4.33, pluggy-0.4.0
rootdir: /Users/ole/Documents/IN1900/input, inifile:
collected 1 items

prog.py .

======== 1 passed in 0.01 seconds =======

Denne gangen kommer det ingen feilmelding når vi kjører
testfunksjonen. Vi konkluderer at funksjonen pi() har bestått
testen!



Eksempel B: finne største verdi

### Funksjon for å finne max-verdi i liste:

def maxval(x):
m = x[0]
for e in x:

if e > m:
m = e

return m

### Testfunksjon:

def test_maxval():
x = [6,2,8,3,55,973,-1,6,3]
expected = 973
computed = maxval(x)
result = (expected == computed)
assert result, "The test failed!"



Eksempel B (forts.)

Vi tester programmet (navn prog.py):

Terminal> python prog.py
========= test session starts ========
platform darwin -- Python 2.7.13, pytest-3.0.7, py-1.4.33, pluggy-0.4.0
rootdir: /Users/ole/Documents/IN1900/input, inifile:
collected 1 items

prog.py .

========= 1 passed in 0.01 seconds =======

Det kommer ingen feilmelding når vi kjører testfunksjonen. Vi
konkluderer at funksjonen maxval(x) har bestått testen!



Eksempel C: summere annenhver verdi

### Funksjon som skal finne x[0]+x[2]+x[4]+...

def f(x):
s = 0
for i in range(0, len(x), 2):

s = s + x[i]
return s

### Testfunksjon:

def test_f():
x = [0,1,2,3,4,5] # Test-input
expected = 6 # Forventet output (0+2+4)
computed = f(x) # Output fra f(x)
result = (expected == computed) # True eller False
assert result, 'Computed result differs from expected!'



Eksempel C (forts.)

Vi tester programmet (navn prog.py):

Terminal> python prog.py
=========test session starts ========
platform darwin -- Python 2.7.13, pytest-3.0.7, py-1.4.33, pluggy-0.4.0
rootdir: /Users/ole/Documents/IN1900/input, inifile:
collected 1 items

prog.py .

========= 1 passed in 0.01 seconds =======

Funksjonen f(x) har bestått testen!



Eksempel C (forts.)

La oss legge inn en feil i koden for f(x):

### Funksjon som skal finne x[0]+x[2]+x[4]+...:

def f(x):
s = 0
for i in range(2, len(x), 2): # FEIL: vi starter på i=2

s = s + x[i]
return s

### Testfunksjon (uendret):

def test_f():
x = [0,1,2,3,4,5]
expected = 6
computed = f(x)
result = (expected == computed)
assert result, 'Computed result differs from expected!'



Eksempel C (forts.)

Testfunksjonen avslører ikke feilen:

Terminal> python prog.py
======= test session starts ========
platform darwin -- Python 2.7.13, pytest-3.0.7, py-1.4.33, pluggy-0.4.0
rootdir: /Users/ole/Documents/IN1900/input, inifile:
collected 1 items

prog.py .

======== 1 passed in 0.01 seconds =======



Eksempel C (forts.)

Forrige eksempel viser at det er farlig å stole på en testfunksjon
som bare tester om output stemmer for en enkelt input-verdi.
Funksjonen f(x) besto testen, fordi test-inputet
x = [0,1,2,...] tilfeldigvis startet med verdien 0, og da
spilte det ingen rolle om vi hoppet over første verdien når vi
summerte.
En mer grundig test ville ha avslørt feilen i programmet.



Eksempel C (forts.)

Eksempel på mer grundig test, hvor vi sjekker om output blir som
forventet for fire ulike valg av input:

def test_f():
inp = [[3,6], [-1,6,2], [6,3,2,8], [2,7,4,3,-3]]
out = [3, 1, 8, 3]
for i in range(4):

computed = f(inp[i])
expected = out[i]
result = (expected == computed)
assert result, 'Computed result differs from expected!'



Eksempel C (forts.)

Testfunksjonen ovenfor kan skrives en anelse mer elegant:

def test_f():
inp = [[3,6], [-1,6,2], [6,3,2,8], [2,7,4,3,-3]]
out = [3, 1, 8, 3] # Forventet (ønsket) output
for e in zip(inp, out):

result = (f(e[0]) == e[1])
assert result, 'Computed result differs from expected!'



assert er en spesiell variant av if-setning

For å stoppe programkjøringen og gi en feilmelding, har vi sett at vi
kan bruke assert. Et assert-statement er egentlig en spesiell form
for if-setning.

expected = 4
computed = 2+2
result = (expected == computed)
assert result, "The test failed"

kunne også vært skrevet som

expected = 4
computed = 2+2
result = (expected == computed)
if result==False:

raise AssertionError("The test failed")



Å teste mange funksjoner

Litt større programmer kan inneholde mange funksjoner som vi
ønsker å teste. Når vi bruker pytest vil automatisk alle
testfunksjoner bli utført, slik som i dette eksemplet:

Filen mittprogram.py
def f(x):

return 2*x**2 + 3*x -1

def g(x):
return x**2 - x + 6

def test_f():
assert f(0) == -1, "f(x) virker ikke"

def test_g():
assert g(0) == 6, "g(x) virker ikke"



Å teste mange funksjoner (forts.)

Vi utfører testen som vanlig med pytest:

Terminal> pytest mittprogram.py
========== test session starts ==========
platform darwin -- Python 2.7.13, pytest-3.0.7, py-1.4.33, pluggy-0.4.0
rootdir: /Users/ole/Documents/IN1900/input, inifile:
collected 2 items

mittprogram.py ..

========== 2 passed in 0.01 seconds ======

Vi konkluderer med at begge testene var vellykket (ingen feil
oppdaget).



Avsluttende råd

Hvis du ikke allerede har gjort det: les avsnitt 3.4.2 i læreboka
nøye (Numerical integration by Simpson’s rule) hvor det
gjennomgås et praktisk eksempel på testing.
Tren på å lage testfunksjoner! Relevant også til eksamen.



Hvordan få tak i inputdata

De fleste programmer er avhengige av å få tak i data fra et
eller annet sted.
Fram til nå har vi bare skrevet dataverdiene direkte inn i
programkoden, for eksempel som en lang liste av tall.
Nå skal vi se på andre og langt nyttigere måter å få tak i data
på!

Vi kan oppgi dataene:

direkte inn i programmet (hardkodet input)
når programmet startes (kommandolinje-argumenter)
når programmet kjører (bruker-interaksjon, fil-lesing)



Hardkodet input

Eksempel:

# Her er inputverdiene hardkodet som programsetninger:
a = 0.43
b = 6.233
c = 0.34552
d = 1.64
x = 3.5

def p(x):
res = a + b*x + c*x**2 + d*x**3
return res

print('p(%g) = %g' % (x, p(x)))

Største ulempe med denne teknikken er mangel på fleksibilitet. Hvis
vi ønsker å endre input, må vi endre selve programmet. Ofte ikke
akseptabelt.



Kommandolinje input

Kommandolinje input lar brukeren oppgi inputverdier i det
programmet startes opp. Input gis som argumenter etter
programnavnet.

Eksempler:

Terminal> python myprog.py arg1 arg2 arg3
Terminal> python multiply.py 62.71 44.7
Terminal> python countletters.py EtLangtOrdMed22Bokstaver

Kommandolinje argumenter gir mer fleksibilitet enn hardkodet
input. Men: det er fortsatt ganske rigid, siden data som først er
tilgjengelige etter at programmet har startet ikke kan benyttes.



Eksempel på bruk av kommandolinje input

Betrakt følgende program celsius2fahrenheit.py:

C = 21
F = (9.0/5)*C + 32
print(F)

som vi kan kjøre fra kommandolinjen ved å skrive
python celsius2fahrenheit.py. Vi kan gjøre om tilordningen
til C til et kommandolinje argument ved å skrive:

import sys
C = float(sys.argv[1])
F = 9.0*C/5 + 32
print(F)

og kan kjøre det ved å skrive
python celsius2fahrenheit.py 21.



Eksempel med flere kommandolinje input

Vi kan ha så mange kommandolinje argumenter som vi måtte ønske.
I programmet er alle argumentene tilgjengelige via listen sys.argv.

Eksempel: anta at mult.py er definert som:

import sys
x = float(sys.argv[1])
y = float(sys.argv[2])
print('%g * %g = %g' % (x, y, x*y))

Vi starter programmet fra kommandolinjen:

Terminal> python mult.py 3.1415 0.2354
3.1415 * 0.2354 = 0.739509

Terminal> python mult.py
Traceback (most recent call last):

File "mult.py", line 6, in <module>
x = float(sys.argv[1])

IndexError: list index out of range



Kommandolinje argumenter er tekststrenger i Python

Alle kommandolinje argumentene i sys.argv er strings
Hvis du trenger andre datatyper, må du bruke typekonvertering
Hvis flere ord etter hverandre skal være ett argument, kan du
omgi ordene med doble anførselstegn:
"string with blanks".

Eksempel: anta at printargs.py er definert slik:

import sys
print(sys.argv)

Vi prøver programmet:

Terminal> python printargs.py a b c
['printargs.py', 'a', 'b', 'c']

Terminal> python printargs.py 21 "string with blanks" 1.3
['printargs.py', '21', 'string with blanks', '1.3']



Input fra bruker

Brukerinteraksjon vil si at programmet mottar input fra brukeren
mens programmet kjører. Stort tema, og her ser vi bare på input
som gis gjennom kommandovinduet.

Eksempler på input gjennom brukerinteraksjon:

Terminal> python celsius2fahrenheit.py
Terminal> Degrees Celcius = ? 21
Terminal> ==> Degrees Fahrenheit: 69.8

Brukerinteraksjon gir maksimal fleksibilitet for å hente input fra
bruker. Men: det krever mer av brukeren enn hardkodet input og
kommandolinje input. Brukeren må være tilgjengelig for å svare på
spørsmål fra programmet - ikke alltid praktisk!



Eksempel på input gjennom brukerinteraksjon

Betrakt følgende program celsius2fahrenheit.py:

C = 21
F = (9.0/5)*C + 32
print(F)

Nå skriver vi om programmet slik at brukeren spørres om å gi
verdien til C:

C = float(input('Degrees Celcius = ? '))
F = 9.0*C/5 + 32
print('==> Degrees Fahrenheit: %g' % F)



Et eksempel til

Program som finner alle primtall opp til n:

def isPrime(k):
for i in range(2,k):

if k%i == 0: # Er k delelig med i?
return False

return True

n = int(input('Hva er n = ? '))
primes = [i for i in range(2,n+1) if isPrime(i)]
print(primes)

Vi kjører programmet:

Terminal> python printprimes.py
Hva er n = ? 100
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]



"Timing" av brukerinput

Hvis et program tar lang tid å kjøre, bør brukerinteraksjonen legges
helt i starten eller helt i slutten av programkjøringen for å spare
brukeren.

Eksempler:

Et tregt installasjonsprogram bør ikke forlange at brukeren
sitter og passer på under hele installasjonen
En oppvaskmaskin som krever input fra brukeren midt i
vaskeprogrammet blir neppe en bestselger.

Ikke alltid mulig å følge (det kan f.eks. oppstå feil under kjøringen
som må håndteres av brukeren).



Lese data fra fil

Det er ofte ønskelig å lese data fra fil inn i et program. Her
fokuserer vi på å lese enkle tekstfiler, men Python kan også lese
andre typer filer. Lesing fra fil kan deles inn i tre oppgaver:

Åpne filen for lesing
Lese filens innhold
Lukke filen

Prototyp mønster for fil-lesing
infile = open('filename.txt', 'r') # Åpne filen
<read file content> # Lese innholdet
infile.close() # Lukke filen



Tekstfiler kan ha mange formater!

Selv enkle tekstfiler kan ha mange ulike formater, f.eks.:
Ett tall eller ett ord pr linje
Flere tall eller ord pr linje (separert av blanke)
Blanding av tall og ord på hver linje
Ulikt format for hver linje

I praksis må lesing av en tekstfil skreddersys til filformatet.



Tre vanlige metoder å lese en tekstfil

Lese en linje av gangen: infile.readline()

Lese hele filen inn i liste: infile.readlines()

Lese hele filen inn i string: infile.read()



Metode A: lese en linje av gangen

Vi kan bruke readline() for å lese en linje av gangen. Når det
ikke er noe mer å lese på filen, vil funksjonen returnere False.

Eksempel:

infile = open('data.txt', 'r')
line = infile.readline() # Les første linjen
while line: # Så lenge det er mer å lese

print(line) # Gjør noe med linjen
line = infile.readline() # Les neste linje

infile.close()

Alternativ (bruker ikke readline()):

infile = open('data.txt', 'r')
for line in infile:

print(line) # Gjør noe med linjen
infile.close()



Metode B: lese hele filen inn i en liste

Vi kan bruke readlines() til å lese hele filen inn i en liste, slik at
hver linje blir et eget element i listen.

Eksempel 1:

infile = open('data.txt', 'r')
lines = infile.readlines() # Leser hele filen inn i liste
for s in lines: # Gå gjennom listen

print(s) # Skriv ut en linje
infile.close()

Eksempel 2:

>>> infile = open('data.txt', 'r')
>>> lines = infile.readlines() # Les hele filen inn i liste
>>> lines
['Line 1.\n', 'Line 2.\n', 'Line 3.\n', 'Line 4.\n']
>>> infile.readline() # Ikke mer å lese
''



Metode C: lese hele filen inn i string

Vi kan bruke read() for å lese hele filen inn i en string. For å
splitte stringen inn i enkeltord kan vi etterpå bruke split().

Eksempel:

infile = open('data.txt', 'r')
text = infile.read() # Leser hele filen inn i en string
words = text.split() # Splitt teksten inn i enkeltord
infile.close()

Ved default vil text.split() splitte opp alle steder hvor det er en
såkalt whitespace, dvs space, tab, newline, return, formfeed. Du
kan også spesifisere når den skal splitte med text.split(s).



Eksempel: fil med blandet innhold

Fil med data om regnmengde:
Average rainfall in mm in Rome (1782-1970):
Jan 81.2
Feb 63.2
Mar 70.3
Apr 55.7
May 53.0
Jun 36.4
Jul 17.5
Aug 27.5
Sep 60.9
Oct 117.7
Nov 111.0
Dec 97.9
Year 792.9

Hvordan leser vi denne filen?



Eksempel (forts.)

Vi må først bestemme oss for en strategi.

Første linje er en tittel og leses separat. Vi bestemmer oss i
dette eksemplet for å bare lese forbi denne linjen (dvs lese den
uten å ta vare på den).
De neste linjene består hver av to ord separert av whitespace.
Vi kan lese hver linje med readline() og så splitte i to ord og
lagre dem separat i lister col1 og col2.
Siste linje er spesiell og leses separat.
Etter fil-lesing flytter vi de relevante delene av col1 and col2
inn i lister name_month, rain_month og rain_year.

Kan vi stole på at alle 12 måneder er med i filen? Hvis ja, kan vi
bruke en for-løkke for å lese alle dataene. Hvis nei, kan vi ganske
enkelt lese filen til det ikke er mer igjen.



Komplett program for å lese regndata

# Åpne filen for lesing
infile = open('rainfall.dat', 'r')

# Les innholdet
infile.readline() # Les forbi første linje
col1 = []; col2 = [] # Lister til å holde lesedata
for line in infile:

words = line.split()
col1.append(words[0])
col2.append(float(words[1]))

infile.close()
name_month = col1[:-1] # Fjern siste element
rain_month = col2[:-1] # Fjern siste element
rain_year = col2[-1] # Siste element

# Skriv ut resultatene
print('Monthly average rainfall:')
for name,rain in zip(name_month, rain_month):

print('%s : %5.1f' % (name,rain))
print('Annual average rainfall: %5.1f' % rain_year)



Funksjonene eval og exec
Vi skal nå se på to "rare" funksjoner i Python: eval(s) og
exec(s). Begge tar en string s som argument og begge prøver å
"utføre" s som om det var Python-kode.

eval(s) prøver å regne ut s som et uttrykk
exec(s) prøver å kjøre s som en programsetning

Eksempler på bruk av eval(s):

> s = '1+2'
> r = eval(s) # Nå er r lik 3
>
> s = '[1,6]+[1,2]'
> r = eval(s) # Nå er r lik listen [1,6,1,2]

Eksempler på bruk av exec(s):

> s = 'r = 1+2'
> r = exec(s) # Nå er r lik 3
>
> s = 'print("Hei")'
> exec(s) # Nå skrives "Hei" ut



Øvelse 2.19
Explore round-off errors from a large number of inverse operations

from math import sqrt
for n in range(1, 60):

r = 2.0
for i in range(n):

r = sqrt(r)
for i in range(n):

r = r**2
print('%d times sqrt and **2: %.16f' % (n, r))

Explain with words what the program does.
Then run the program. Round-off errors are here completely
destroying the calculations when n is large enough!
Investigate the case when we come back to 1 instead of 2 by
fixing an n value where this happens and printing out r in both
for loops over i.
Can you now explain why we come back to 1 and not 2?

Filename: repeated_sqrt.



Exercise 2.20

Explore what zero can be on a computer

Type in the following code and run it:

eps = 1.0
while 1.0 != 1.0 + eps:

print('...............', eps)
eps = eps/2.0

print('final eps: ', eps)

Explain with words what the code is doing, line by line.
Then examine the output. How can it be that the “equation” 1
!= 1 + eps is not true? Or in other words, that a number of
approximately size 10−16 (the final eps value when the loop
terminates) gives the same result as if eps were zero?

Filename: machine_zero.



Exercise 2.21

Compare two real numbers with a tolerance

Run the following program:

a = 1/947.0 * 947
b = 1
if a != b:

print('Wrong result!')

The lesson learned from this program is that one should never
compare two floating-point objects directly using a == b or
a != b, because round-off errors quickly make two identical
mathematical values different on a computer. A better result is to
test if abs(a - b) < tol, where tol is a very small number.
Modify the test according to this idea.

Filename: compare_floats.


