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Funkcje wyĝszego rzÚdu
Bardzo waĝnÈ cechÈ paradygmatu programowania funkcyjnego sÈ funkcje wyĝszego rzÚdu.
SÈ to funkcje, które akceptujÈ funkcje jako argumenty lub zwracajÈ funkcje jako wyniki.
Python oferuje kilka rodzajów funkcji wyĝszego rzÚdu. Przyjrzymy siÚ im oraz ich niektórym
logicznym rozszerzeniom.
Jak moĝna zauwaĝyÊ, istniejÈ trzy odmiany funkcji wyĝszego rzÚdu:
Q Funkcje, które pobierajÈ funkcje jako jeden (lub wiÚcej) swoich argumentów.
Q Funkcje, które zwracajÈ funkcjÚ.
Q Funkcje, które pobierajÈ funkcjÚ i zwracajÈ funkcjÚ — tzn. poïÈczenie dwóch

poprzednich funkcji.
Python oferuje kilka funkcji wyĝszego rzÚdu tego pierwszego typu. W tym rozdziale przyjrzymy
siÚ wbudowanym funkcjom wyĝszego rzÚdu tego rodzaju. W kolejnych rozdziaïach przyjrzymy
siÚ kilku moduïom bibliotecznym, które oferujÈ funkcje wyĝszego rzÚdu.
Koncepcja funkcji, która zwraca inne funkcje, moĝe wydawaÊ siÚ nieco dziwna. Jednak gdy
spojrzymy na klasÚ Callable, moĝemy zauwaĝyÊ, ĝe definicja klasy jest funkcjÈ, która przy
ocenie wartoĂci zwraca obiekty Callable. Jest to jeden z przykïadów funkcji, która tworzy
innÈ funkcjÚ.
WĂród funkcji, które pobierajÈ funkcje i tworzÈ funkcje, moĝna znaleěÊ zarówno zïoĝone klasy wywoïywalne, jak i funkcje dekoratorów. KoncepcjÚ dekoratorów wprowadzimy w tym rozdziale, ale bardziej wnikliwÈ ich analizÚ odïoĝymy do rozdziaïu 11. „Techniki projektowania dekoratorów”.
Czasami chcielibyĂmy, aby w Pythonie byïy wersje wyĝszego rzÚdu funkcji przetwarzania kolekcji
opisanych w poprzednim rozdziale. W tym rozdziale w celu wykonania redukcji okreĂlonych pól
wyodrÚbnionych z wiÚkszej krotki zaprezentujemy wzorzec projektowy zredukuj(wyodrÚbnij()).
Przyjrzymy siÚ równieĝ definiowaniu wïasnej wersji tych powszechnie wykorzystywanych
funkcji przetwarzania kolekcji.
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Python. Programowanie funkcyjne

W tym rozdziale przyjrzymy siÚ nastÚpujÈcym funkcjom:
Q max() i min();
Q map();
Q filter();
Q iter();
Q sorted().

Przyjrzymy siÚ takĝe formatowi wyraĝeñ lambda, których moĝna uĝyÊ w celu uproszczenia
korzystania z funkcji wyĝszego rzÚdu.
Szereg funkcji wyĝszego rzÚdu jest dostÚpnych w module itertools. Przyjrzymy siÚ temu
moduïowi w rozdziale 8. „Moduï itertools” oraz w rozdziale 9. „Dodatkowe techniki itertools”.
Ponadto w module functools jest dostÚpna funkcja ogólnego przeznaczenia reduce(). Przyjrzymy siÚ jej w rozdziale 10. „Moduï funktools”, poniewaĝ nie jest tak powszechnie stosowana
jak inne funkcje wyĝszego rzÚdu opisane w tym rozdziale.
Funkcje max() i min() sÈ redukcjami — tworzÈ pojedynczÈ wartoĂÊ z kolekcji. Pozostaïe
funkcje to mapowania. Nie redukujÈ wartoĂci wejĂciowej do pojedynczej wartoĂci.
Funkcje max(), min() i sorted() majÈ zarówno zachowania domyĂlne, jak i zachowania funkcji
wyĝszego rzÚdu. FunkcjÚ moĝna dostarczyÊ za pomocÈ argumentu key=. Funkcje map() i filter()
przyjmujÈ funkcjÚ jako pierwszy argument pozycyjny.

Wykorzystanie funkcji max() i min()
do wyszukiwania ekstremów
Funkcje max() i min() „wiodÈ podwójne ĝycie”. SÈ prostymi funkcjami majÈcymi zastosowanie
do kolekcji. SÈ równieĝ funkcjami wyĝszego rzÚdu. Ich domyĂlne zachowanie moĝemy zaobserwowaÊ w nastÚpujÈcym kodzie:
>>> max(1, 2, 3)
3
>>> max((1,2,3,4))
4

Obie funkcje przyjmujÈ nieokreĂlonÈ liczbÚ argumentów. Funkcje sÈ zaprojektowane tak,
aby akceptowaïy sekwencjÚ lub obiekt iterowalny jako jedyny argument i lokalizowaïy wartoĂÊ
maksymalnÈ (lub minimalnÈ) tego obiektu iterowalnego.
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Rozdziaá 5. • Funkcje wyĪszego rzĊdu

WykonujÈ równieĝ bardziej wyrafinowane dziaïania. Zaïóĝmy, ĝe mamy dane podróĝy z przykïadów w rozdziale 4. „Praca z kolekcjami”. Mamy funkcjÚ generujÈcÈ sekwencjÚ krotek, która
wyglÈda nastÚpujÈco:
(
((37.54901619777347, -76.33029518659048), (37.840832, -76.273834),
17.7246),
((37.840832, -76.273834), (38.331501, -76.459503), 30.7382),
((38.331501, -76.459503), (38.845501, -76.537331), 31.0756),
((36.843334, -76.298668), (37.549, -76.331169), 42.3962),
((37.549, -76.331169), (38.330166, -76.458504), 47.2866),
((38.330166, -76.458504), (38.976334, -76.473503), 38.8019)
)

Kaĝda krotka w tej kolekcji skïada siÚ z trzech wartoĂci: lokalizacji poczÈtkowej, koñcowej i odlegïoĂci pomiÚdzy nimi. Lokalizacje sÈ podane za pomocÈ par zïoĝonych z szerokoĂci i dïugoĂci
geograficznej. Wschodnia szerokoĂÊ geograficzna jest dodatnia, wiÚc sÈ to punkty wzdïuĝ
wschodniego wybrzeĝa USA, okoïo 76° na zachód. OdlegïoĂci miÚdzy punktami sÈ wyraĝone
w milach morskich.
IstniejÈ trzy sposoby uzyskania maksymalnych i minimalnych odlegïoĂci z tej sekwencji
wartoĂci. Oto one:
Q WyodrÚbnienie odlegïoĂci za pomocÈ funkcji generatorowej. W ten sposób
uzyskamy tylko odlegïoĂci, poniewaĝ odrzuciliĂmy pozostaïe dwa atrybuty
kaĝdego odcinka. Takie rozwiÈzanie nie zadziaïa dobrze, jeĂli bÚdziemy mieli
jakiekolwiek dodatkowe wymagania co do przetwarzania.
Q Wykorzystanie wzorca rozpakuj(przetwarzaj(opakuj())). Za jego pomocÈ
uzyskamy najdïuĝszy i najkrótszy odcinek. Na tej podstawie moĝemy wydobyÊ
element opisujÈcy odlegïoĂÊ, jeĂli to on jest potrzebny.
Q Wykorzystanie max() i min() jako funkcji wyĝszego rzÚdu — wstawienie funkcji,
która wykonuje ekstrakcjÚ istotnych wartoĂci odlegïoĂci.
W celu zaprezentowania kontekstu poniĝej zamieszczono skrypt, który buduje obiekt trip
reprezentujÈcy podróĝ:
from ch02_ex3 import (
float_from_pair, lat_lon_kml, limits, haversine, legs
)
path = float_from_pair(float_lat_lon(row_iter_kml(source)))
trip = tuple(
(start, end, round(haversine(start, end), 4))
for start, end in legs(iter(path)))

Powyĝszy skrypt wymaga, aby argument source byï otwartym plikiem zawierajÈcym punkty
danych w formacie KML. Najwaĝniejszy obiekt trip to krotka zïoĝona z pojedynczych odcinków.
Kaĝdy odcinek jest trójelementowÈ krotkÈ skïadajÈcÈ siÚ z punktu poczÈtkowego, koñcowego
oraz odlegïoĂci obliczanej za pomocÈ funkcji haversine. Na podstawie ogólnej Ăcieĝki punktów
w oryginalnym pliku KML funkcja leg tworzy pary punktów poczÈtek i koniec.
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Po uzyskaniu obiektu trip moĝemy wyodrÚbniÊ odlegïoĂci i obliczyÊ ich wartoĂci maksymalnÈ
i minimalnÈ. Kod sïuĝÈcy do tego celu i korzystajÈcy z funkcji generatorowej wyglÈda nastÚpujÈco:
>>> long = max(dist for start, end, dist in trip)
>>> short = min(dist for start, end, dist in trip)

Aby wyodrÚbniÊ odpowiedni element z kaĝdego odcinka naleĝÈcego do krotki trip, uĝyliĂmy
funkcji generatorowej. MusieliĂmy powtórzyÊ funkcjÚ generatorowÈ, poniewaĝ kaĝde wyraĝenie
generatorowe moĝe byÊ uĝyte tylko raz.
Oto wyniki uzyskane na podstawie wiÚkszego zbioru danych niĝ ten, który pokazano wczeĂniej:
>>> long
129.7748
>>> short
0.1731

Poniĝej zamieszczono wersjÚ z wykorzystaniem wzorca rozpakuj(przetwarzaj(opakuj())).
Aby to byïo jasne, w przykïadzie wykorzystano funkcje o nazwach wrap() i unwrap(). Oto funkcje
i ich wywoïania:
from typing import Iterator, Iterable, Tuple, Any
Wrapped = Tuple[Any, Tuple]
def wrap(leg_iter: Iterable[Tuple]) -> Iterable[Wrapped]:
return ((leg[2], leg) for leg in leg_iter)
def unwrap(dist_leg: Tuple[Any, Any]) -> Any:
distance, leg = dist_leg
return leg
long = unwrap(max(wrap(trip)))
short = unwrap(min(wrap(trip)))

W przeciwieñstwie do poprzedniej wersji funkcje max() i min() lokalizujÈ wszystkie atrybuty
odcinków o najdïuĝszej i najkrótszej odlegïoĂci. Zamiast po prostu wyodrÚbniaÊ odlegïoĂci, najpierw umieszczamy odlegïoĂci w kaĝdej opakowanej krotce. Moĝemy nastÚpnie uĝyÊ domyĂlnych formatów funkcji min() i max() w celu przetworzenia dwóch krotek, które zawierajÈ
odlegïoĂÊ i szczegóïy odcinka. Po przetworzeniu moĝemy usunÈÊ pierwszy element, pozostawiajÈc tylko szczegóïy odcinka.
Wynik ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
((27.154167, -80.195663), (29.195168, -81.002998), 129.7748)
((35.505665, -76.653664), (35.508335, -76.654999), 0.1731)

W ostatnim i najwaĝniejszym formacie wykorzystaliĂmy cechÚ wyĝszego rzÚdu funkcji max()
i min(). Najpierw zdefiniujemy funkcjÚ pomocniczÈ, a nastÚpnie wykorzystamy jÈ do zredukowania kolekcji odcinków do ĝÈdanych podsumowañ za pomocÈ poniĝszego fragmentu kodu:
def by_dist(leg: Tuple[Any, Any, Any]) -> Any:
lat, lon, dist = leg
return dist
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long = max(trip, key=by_dist)
short = min(trip, key=by_dist)

Funkcja by_dist() wybiera z krotki kaĝdego odcinka trzy elementy i zwraca element reprezentujÈcy odlegïoĂÊ. Uĝyjemy jej z funkcjami max() i min().
Funkcje max() i min() pobierajÈ jako argumenty zarówno iteracjÚ, jak i funkcjÚ. Wszystkie
funkcje wyĝszego rzÚdu w Pythonie do dostarczenia funkcji, która bÚdzie uĝywana do wyodrÚbnienia niezbÚdnej wartoĂci klucza, uĝywajÈ parametru ze sïowem kluczowym key=.
Aby lepiej wyobraziÊ sobie sposób, w jaki funkcja max() uĝywa funkcji key, moĝemy skorzystaÊ
z poniĝszego kodu:
from typing import Iterable, Any, Callable
def max_like(trip: Iterable[Any], key: Callable) -> Any:
wrap = ((key(leg), leg) for leg in trip)
return sorted(wrap)[-1][1]

Funkcje max() i min() zachowujÈ siÚ tak, jakby wynik podanej funkcji key() byï uĝywany do opakowania kaĝdego elementu w sekwencji w dwuelementowÈ krotkÚ. Po posortowaniu dwuelementowych krotek wybranie pierwszej z nich (jako minimum) lub ostatniej (jako maksimum)
pozwala na zwrócenie krotki z wartoĂciÈ ekstremalnÈ. Moĝna jÈ zdekomponowaÊ, aby odzyskaÊ
oryginalnÈ wartoĂÊ.
Aby funkcja key() byïa opcjonalna, naleĝy okreĂliÊ jej wartoĂÊ domyĂlnÈ lambda x: x.

Korzystanie z formatu wyraĝeñ lambda
w Pythonie
W wielu przypadkach wydaje siÚ, ĝe definicja funkcji pomocniczej to zbyt wiele kodu. CzÚsto
moĝemy sprowadziÊ funkcjÚ key do pojedynczego wyraĝenia. KoniecznoĂÊ pisania instrukcji
def i return, aby opakowaÊ pojedyncze wyraĝenie, moĝe wydawaÊ siÚ marnotrawstwem.
Python oferuje format lambda jako sposób na uproszczenie korzystania z funkcji wyĝszego rzÚdu.
Format lambda pozwala zdefiniowaÊ niewielkÈ funkcjÚ anonimowÈ. TreĂÊ funkcji ogranicza siÚ
do pojedynczego wyraĝenia.
Oto przykïad uĝycia prostego wyraĝenia lambda jako funkcji key:
long = max(trip, key=lambda leg: leg[2])
short = min(trip, key=lambda leg: leg[2])

Do zastosowanego wyraĝenia lambda zostanie przekazany element sekwencji. W tym przypadku
do wyraĝenia lambda przekaĝemy poszczególne trójelementowe krotki reprezentujÈce odcinki.
Do zmiennej leg argumentu wyraĝenia lambda jest podstawiana krotka, a nastÚpnie wyznaczana jest wartoĂÊ leg[2], która z trójelementowej krotki pobiera odlegïoĂÊ. W przypadkach,
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gdy wyraĝenie lambda jest uĝywane dokïadnie raz, ten format jest idealny. JeĂli wykorzystujemy wyraĝenia lambda wielokrotnie, powinniĂmy unikaÊ kopiowania i wklejania. Jaka jest
alternatywa?
Moĝemy przypisaÊ wyraĝenia lambda do zmiennych. Na przykïad:
start = lambda x: x[0]
end = lambda x: x[1]
dist = lambda x: x[2]

Kaĝdy z tych formatów wyraĝeñ lambda jest obiektem wywoïywalnym, podobnym do zdefiniowanej funkcji. Moĝna ich uĝywaÊ tak jak funkcji.
Poniĝszy przykïad przedstawia interaktywnÈ sesjÚ:
>>> leg = ((27.154167, -80.195663), (29.195168, -81.002998), 129.7748)
>>> start = lambda x: x[0]
>>> end = lambda x: x[1]
>>> dist = lambda x: x[2]
>>> dist(leg)
129.7748

Python oferuje dwa sposoby przypisywania opisowych nazw do elementów krotek: nazwane
krotki (obiekty namedtuple) i kolekcje wyraĝeñ lambda. Oba sÈ równowaĝne. Moĝemy uĝywaÊ
wyraĝeñ lambda zamiast nazwanych krotek.
Aby rozszerzyÊ ten przykïad, przyjrzymy siÚ, jak uzyskaÊ wartoĂci szerokoĂci lub dïugoĂci geograficznej punktu poczÈtkowego lub koñcowego. Moĝna to zrobiÊ poprzez zdefiniowanie dodatkowych wyraĝeñ lambda.
Oto kontynuacja wczeĂniejszej interaktywnej sesji:
>>> start(leg)
(27.154167, -80.195663)
>>> lat = lambda x: x[0]
>>> lon = lambda x: x[1]
>>> lat(start(leg))
27.154167

Nie ma wyraěnej przewagi z uĝywania jako sposobu na wyodrÚbnianie pól wyraĝeñ lambda
zamiast nazwanych krotek. Zbiór obiektów lambda do wyodrÚbniania pól wymaga zdefiniowania wiÚcej linijek kodu niĝ nazwana krotka. Z drugiej strony wyraĝenia lambda pozwalajÈ
na korzystanie z notacji prefiksowej, która moĝe byÊ czytelniejsza w kontekĂcie programowania
funkcyjnego. Co waĝniejsze, jak przekonamy siÚ póěniej w przykïadzie uĝycia funkcji sorted(),
z wyraĝeñ lambda moĝna korzystaÊ bardziej efektywnie niĝ z atrybutów nazwanych krotek
w funkcjach sorted(), min() i max().
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Wyraĝenia lambda i rachunek lambda
W ksiÈĝce poĂwiÚconej czysto funkcyjnemu jÚzykowi programowania byïoby konieczne wyjaĂnienie rachunku lambda i techniki wymyĂlonej przez Haskella Curry’ego okreĂlanej jako
rozwijanie funkcji (ang. currying). Python nie trzyma siÚ jednak ĂciĂle tego rodzaju rachunku
lambda. Funkcje nie sÈ rozwijane w celu zredukowania ich do jednoargumentowych wyraĝeñ
lambda.
Format wyraĝeñ lambda w Pythonie nie ogranicza siÚ do funkcji jednoargumentowych. Lambdy
mogÈ mieÊ dowolnÈ liczbÚ argumentów. SÈ jednak ograniczone do pojedynczego wyraĝenia.
UĝywajÈc funkcji functools.partial, moĝemy zaimplementowaÊ rozwijanie funkcji. Omówienie
tego tematu odïoĝymy do rozdziaïu 10. „Moduï functools”.

Korzystanie z funkcji map() w celu
zastosowania funkcji do kolekcji
Funkcja skalarna mapuje wartoĂci z dziedziny na zakres. Kiedy spojrzymy na przykïad funkcji
math.sqrt(), widzimy mapowanie wartoĂci x typu float na innÈ wartoĂÊ float y = sqrt(x),
takÈ ĝe y2 = x. Dziedzina jest ograniczona do wartoĂci dodatnich. Mapowanie moĝna wykonaÊ
poprzez obliczenie lub interpolacjÚ tabeli.
Funkcja map() wyraĝa podobnÈ koncepcjÚ — mapuje wartoĂci z jednej kolekcji, aby utworzyÊ
innÈ kolekcjÚ. To daje pewnoĂÊ, ĝe podana funkcja zostanie uĝyta do zmapowania kaĝdego
pojedynczego elementu z kolekcji reprezentujÈcej dziedzinÚ na kolekcjÚ zakresu — idealny
sposób zastosowania funkcji wbudowanej do zbioru danych.
Nasz pierwszy przykïad obejmuje parsowanie bloku tekstu w celu uzyskania sekwencji liczb.
Zaïóĝmy, ĝe mamy nastÚpujÈcy fragment tekstu:
>>>
...
...
...
...
...
...

text= """\
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
"""

Moĝemy zmieniÊ strukturÚ tego tekstu za pomocÈ nastÚpujÈcej funkcji generatorowej:
>>> data= list(
... v for line in text.splitlines()
... for v in line.split())
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Wykonanie tego kodu spowoduje podzielenie tekstu na wiersze. Powyĝszy kod dzieli kaĝdy
wiersz na wyrazy rozdzielone spacjami i iteruje po ciÈgach uzyskanych w wyniku. Wyniki te
majÈ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
['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', '101', '103', '107', '109', '113',
'127', '131', '137', '139', '149', '151', '157', '163', '167',
'173', '179', '181', '191', '193', '197', '199', '211', '223',
'227', '229']

Do kaĝdej z wartoĂci tekstowych nadal trzeba zastosowaÊ funkcjÚ int(). Do tego doskonale
nadaje siÚ funkcja map(). Przyjrzyjmy siÚ poniĝszemu przykïadowi kodu:
>>> list(map(int, data))
[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, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131,
137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197,
199, 211, 223, 227, 229]

Funkcja map() zastosowaïa funkcjÚ int() do kaĝdej wartoĂci w kolekcji. Wynik jest sekwencjÈ
zïoĝonÈ z liczb, a nie sekwencjÈ ciÈgów znaków.
Wyniki funkcji map() sÈ iterowalne. Funkcja map() moĝe przetwarzaÊ dowolny obiekt iterowalny.
Idea jest taka, ĝe przy uĝyciu funkcji map() moĝe byÊ zastosowana do elementów kolekcji kaĝda
funkcja Pythona. Istnieje wiele wbudowanych funkcji, które moĝna wykorzystaÊ w kontekĂcie
przetwarzania z mapowaniem.

Wykorzystanie wyraĝeñ lambda i funkcji map()
Powiedzmy, ĝe chcemy dokonaÊ konwersji odlegïoĂci z mil morskich na lÈdowe. Chcemy pomnoĝyÊ odlegïoĂÊ kaĝdego odcinka przez 6076,12/5280, czyli 1,150780.
Takie obliczenia moĝemy wykonaÊ za pomocÈ funkcji map() w nastÚpujÈcy sposób:
map(
lambda x: (start(x), end(x), dist(x)*6076.12/5280),
trip
)

ZdefiniowaliĂmy wyraĝenie lambda, które zostanie zastosowane do kaĝdego odcinka podróĝy
za poĂrednictwem funkcji map(). Wyraĝenie lambda uĝywa innych wyraĝeñ lambda w celu wydzielenia z kaĝdego odcinka wartoĂci poczÈtku, koñca i odlegïoĂci. Wyraĝenie oblicza skorygowanÈ odlegïoĂÊ i na podstawie wartoĂci poczÈtku, koñca i odlegïoĂci w milach lÈdowych tworzy
nowÈ krotkÚ odcinka.
Dokïadnie takie dziaïanie wykonuje nastÚpujÈce wyraĝenie generatorowe:
((start(x), end(x), dist(x)*6076.12/5280) for x in trip)
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W wyraĝeniu generatorowym wykonaliĂmy identyczne przetwarzanie dla kaĝdego elementu
kolekcji.
WaĝnÈ róĝnicÈ pomiÚdzy funkcjÈ map() a wyraĝeniem generatorowym jest to, ĝe w funkcji map()
moĝna posïugiwaÊ siÚ definicjÈ wyraĝenia lambda lub funkcji wielokrotnego uĝytku. Lepszym
rozwiÈzaniem jest wykorzystanie nastÚpujÈcego kodu:
to_miles = lambda x: start(x), end(x), dist(x)*6076.12/5280
trip_m = map(to_miles, trip)

W tym wariancie oddzieliliĂmy transformacjÚ to_miles od procesu stosowania tej transformacji
do danych.

Uĝycie funkcji map() w odniesieniu
do wielu sekwencji
Czasami mamy dwie kolekcje danych, które muszÈ byÊ do siebie równolegïe. W rozdziale 4.
„Praca z kolekcjami” widzieliĂmy, ĝe za pomocÈ funkcji zip() moĝna przeplataÊ dwie sekwencje
w celu utworzenia sekwencji par. W wielu przypadkach w istocie próbujemy zrobiÊ coĂ takiego:
map(function, zip(one_iterable, another_iterable))

UtworzyliĂmy krotki argumentów na podstawie dwóch (lub wiÚkszej liczby) równolegïych
obiektów iterowalnych i zastosowaliĂmy funkcjÚ do tych krotek argumentów. Moĝemy równieĝ
spojrzeÊ na to w nastÚpujÈcy sposób:
(function(x,y)
for x,y in zip(jeden_obiekt_iterowalny, inny_obiekt_iterowalny)
)

W tym przypadku zastÈpiliĂmy funkcjÚ map() równowaĝnym wyraĝeniem generatorowym.
MoglibyĂmy uogólniÊ caïoĂÊ do nastÚpujÈcej postaci:
def star_map(function, *iterables)
return (function(*args) for args in zip(*iterables))

Istnieje jednak lepsze podejĂcie. W istocie nie potrzebujemy tych technik. Przyjrzyjmy siÚ
konkretnemu przykïadowi podejĂcia alternatywnego.
W rozdziale 4. „Praca z kolekcjami” przyjrzeliĂmy siÚ danym dotyczÈcym podróĝy, które wyodrÚbniliĂmy z pliku XML jako ciÈg punktów poĂrednich. ChcieliĂmy stworzyÊ z tej listy punktów
odcinki, które zawierajÈ dane na temat poczÈtku i koñca.
Poniĝej znajduje siÚ uproszczona wersja, w której uĝyto funkcji zip() do specjalnego rodzaju
obiektu iterowalnego:
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>>> waypoints = range(4)
>>> zip(waypoints, waypoints[1:])
<zip object at 0x101a38c20>
>>> list(_)
[(0, 1), (1, 2), (2, 3)]

StworzyliĂmy sekwencjÚ par, które wybraliĂmy z pojedynczej, pïaskiej listy. Kaĝda para ma
dwie sÈsiednie wartoĂci. Funkcja zip() prawidïowo zatrzymuje siÚ, gdy krótsza lista siÚ wyczerpie. Ten wzorzec zip(x, x [1:]) dziaïa tylko dla sekwencji zmaterializowanych oraz obiektów
iterowalnych utworzonych za pomocÈ funkcji range().
StworzyliĂmy pary, ĝeby zastosowaÊ do kaĝdej z nich funkcjÚ haversine(). W ten sposób obliczymy odlegïoĂÊ pomiÚdzy dwoma punktami na Ăcieĝce. Oto jak wyglÈda jedna sekwencja
kroków:
from ch02_ex3 import (lat_lon_kml, float_from_pair, haversine)
path = tuple(float_from_pair(lat_lon_kml()))
distances_1 = map(
lambda s_e: (s_e[0], s_e[1], haversine(*s_e)),
zip(path, path[1:])
)

ZaïadowaliĂmy niezbÚdnÈ sekwencjÚ punktów do zmiennej path. Jest to uporzÈdkowana sekwencja
par szerokoĂci i dïugoĂci geograficznej. Poniewaĝ zamierzamy uĝyÊ wzorca projektowego zip
´(path, path[1:]), musimy mieÊ zmaterializowanÈ sekwencjÚ, a nie prosty obiekt iterowalny.
Wynikami funkcji zip() sÈ pary, które majÈ poczÈtek i koniec. Chcemy, aby wynik byï trójkÈ
skïadajÈcÈ siÚ z poczÈtku, koñca i odlegïoĂci. Zastosowane wyraĝenie lambda dekomponuje wejĂciowÈ dwuelementowÈ krotkÚ zïoĝonÈ z danych na temat poczÈtku i koñca i tworzy nowÈ,
trójelementowÈ krotkÚ zawierajÈcÈ poczÈtek, koniec i odlegïoĂÊ.
Jak wspomniano wczeĂniej, moĝemy to uproĂciÊ, uĝywajÈc sprytnej wïasnoĂci funkcji map(),
jak pokazano poniĝej:
distances_2 = map(
lambda s, e: (s, e, haversine(s, e)),
path, path[1:])

Zauwaĝmy, ĝe dostarczyliĂmy do funkcji map() funkcjÚ i dwa obiekty iterowalne. Funkcja map()
pobierze nastÚpny element z kaĝdego obiektu iterowalnego i zastosuje te dwie wartoĂci jako
argumenty do podanej funkcji. W tym przypadku podana funkcja jest wyraĝeniem lambda, które
tworzy poĝÈdanÈ trójelementowÈ krotkÚ zïoĝonÈ z poczÈtku, koñca i odlegïoĂci.
Formalna definicja funkcji map() mówi, ĝe funkcja ta wykonuje przetwarzanie typu „mapa
gwiazd” dla nieokreĂlonej liczby obiektów iterowalnych. Pobiera elementy z kaĝdego obiektu
iterowalnego, aby utworzyÊ krotkÚ wartoĂci argumentów dla podanej funkcji.
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Wykorzystanie funkcji filter()
do przekazywania lub odrzucania danych
Zadaniem funkcji filter() jest uĝycie funkcji decyzyjnej zwanej predykatem do kaĝdej wartoĂci
w kolekcji. Decyzja True oznacza, ĝe wartoĂÊ zostanie przekazana; w przeciwnym razie wartoĂÊ
zostanie odrzucona. Moduï itertools zawiera funkcjÚ filterfalse(), która jest odmianÈ funkcji
filter(). Uĝycie funkcji filterfalse() z moduïu itertools zaprezentowano w rozdziale 8.
„Moduï itertools”.
Moĝemy zastosowaÊ tÚ funkcjÚ do naszych danych podróĝy, aby utworzyÊ podzbiór odcinków
o dïugoĂci ponad 50 mil morskich:
long= list(
filter(lambda leg: dist(leg) >= 50, trip))
)

Predykat lambda zwróci True dla dïugich odcinków, które zostanÈ zwrócone. Krótkie odcinki zostanÈ odrzucone. Wynik to 14 odcinków, które pomyĂlnie przeszïy ten test odlegïoĂci.
W przetwarzaniu tego rodzaju wyraěnie oddzielono zasadÚ filtrowania (lambda leg: dist(leg)
>= 50) od innego przetwarzania, które tworzy obiekt trip lub analizuje dïugie odcinki.
W ramach kolejnego, prostego przykïadu przyjrzyjmy siÚ poniĝszemu fragmentowi kodu:
>>> filter(lambda x: x%3==0 or x%5==0, range(10))
<filter object at 0x101d5de50>
>>> sum(_)
23

Aby sprawdziÊ, czy liczba jest wielokrotnoĂciÈ trzech lub wielokrotnoĂciÈ piÚciu, zdefiniowaliĂmy proste wyraĝenie lambda. ZastosowaliĂmy tÚ funkcjÚ do obiektu iterowalnego range(10).
Wynikiem jest iterowalna sekwencja liczb, które „przeszïy” warunek reguïy decyzyjnej.
Liczby, dla których wyraĝenie lambda ma wartoĂÊ True, to [0, 3, 5, 6, 9], wiÚc te wartoĂci
zostanÈ przekazane dalej. Poniewaĝ wyraĝenie lambda ma wartoĂÊ False dla wszystkich innych
liczb, to zostanÈ one odrzucone.
Moĝna to równieĝ zrobiÊ za pomocÈ wyraĝenia generatorowego, uruchamiajÈc nastÚpujÈcy kod:
>>> list(x for x in range(10) if x%3==0 or x%5==0)
[0, 3, 5, 6, 9]

Moĝemy to sformalizowaÊ za pomocÈ nastÚpujÈcej notacji zbioru skïadanego (ang. set
comprehension):

^x | 0 d x  10 

x mod 3 0  x mod 5 0 `
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Oznacza ona, ĝe budujemy zbiór wartoĂci x takich, ĝe x naleĝy do range(10) oraz x% 3 == 0
lub x% 5 == 0. Istnieje elegancka symetria pomiÚdzy funkcjÈ filter() a formalnym, matematycznym rozumieniem zbioru skïadanego.
CzÚsto chcemy uĝyÊ funkcji filter() ze zdefiniowanymi funkcjami zamiast wyraĝeñ lambda.
Oto przykïad wielokrotnego uĝycia zdefiniowanego wczeĂniej predykatu:
>>>
>>>
[2,
71,

from ch01_ex1 import isprimeg
list(range(100))
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,
73, 79, 83, 89, 97]

W tym przykïadzie zaimportowaliĂmy funkcjÚ z innego moduïu o nazwie isprimeg(). NastÚpnie
zastosowaliĂmy tÚ funkcjÚ do kolekcji wartoĂci, aby przekazaÊ liczby pierwsze i odrzuciÊ z kolekcji wszystkie liczby, które nie sÈ liczbami pierwszymi.
Moĝe to byÊ bardzo niewydajny sposób generowania tabeli liczb pierwszych. Powierzchowna
prostota jest czymĂ, co prawnicy nazywajÈ atrakcyjnÈ uciÈĝliwoĂciÈ. Wydaje siÚ, ĝe moĝe byÊ
interesujÈca, ale siÚ dobrze nie skaluje. Funkcja isprimeg() dubluje wszystkie „wysiïki testowe”
dla kaĝdej nowej wartoĂci. Dla zapewnienia wielokrotnego wykorzystania testu sprawdzajÈcego,
czy liczby sÈ pierwsze, potrzebujemy jakiegoĂ rodzaju pamiÚci podrÚcznej. Lepszym algorytmem jest sito Eratostenesa. Ten algorytm zapamiÚtuje wczeĂniej znalezione liczby pierwsze
i wykorzystuje je, aby zapobiec koniecznoĂci ponownego obliczania.

Uĝycie funkcji filter() do identyfikacji
wartoĂci odstajÈcych
W poprzednim rozdziale zdefiniowaliĂmy kilka przydatnych funkcji statystycznych do obliczenia
Ăredniej i odchylenia standardowego oraz normalizacji wartoĂci. Moĝemy wykorzystaÊ te
funkcje do zlokalizowania wartoĂci odstajÈcych z naszych danych dotyczÈcych podróĝy. Do wartoĂci odlegïoĂci kaĝdego odcinka podróĝy moĝemy zastosowaÊ funkcje mean() i stdev(), aby
uzyskaÊ Ăredni rozkïad i odchylenie standardowe.
NastÚpnie moĝemy uĝyÊ funkcji z() w celu obliczenia znormalizowanej wartoĂci dla kaĝdego
odcinka. JeĂli znormalizowana wartoĂÊ jest wiÚksza niĝ 3, dane sÈ bardzo odlegïe od Ăredniej.
JeĂli odrzucimy te odstajÈce wartoĂci, uzyskamy bardziej jednorodny zbiór danych, w którym
istnieje mniejsze prawdopodobieñstwo wystÚpowania bïÚdów raportowania lub pomiaru.
Oto jak moĝemy sobie z tym poradziÊ:
from stats import mean, stdev, z
dist_data = list(map(dist, trip))
ŝ_d = mean(dist_data)
_d = stdev(dist_data)
outlier = lambda leg: z(dist(leg), ŝ_d,

_d) > 3
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print("Elementy odstajÈce", list(filter(outlier, trip)))

Dla kaĝdego odcinka w kolekcji trip zmapowaliĂmy funkcjÚ odlegïoĂci. Poniewaĝ robimy
z wynikiem kilka rzeczy, musimy zmaterializowaÊ obiekt listy. Nie moĝemy polegaÊ na iteratorze,
poniewaĝ pierwsza funkcja go wyczerpie. Zmaterializowanej listy moĝemy nastÚpnie uĝyÊ do
obliczenia statystyk populacji ŝ_d i _d zawierajÈcych Ărednie i odchylenie standardowe.
Na podstawie statystyk uĝyliĂmy do filtrowania danych wyraĝenia lambda outlier. JeĂli znormalizowana wartoĂÊ jest zbyt duĝa, dane odstajÈ.
Wynikiem wyraĝenia list(filter(outlier, trip)) jest lista zïoĝona z dwóch odcinków, które sÈ
doĂÊ dïugie w porównaniu z resztÈ odcinków w populacji. ¥redni odcinek wynosi okoïo 34 mil
morskich, przy standardowym odchyleniu 24 mil morskich. ¿adna podróĝ nie moĝe mieÊ
znormalizowanej odlegïoĂci mniejszej niĝ –1,407.
DoĂÊ zïoĝony problem moĝna rozïoĝyÊ na szereg niezaleĝnych funkcji, z których kaĝda moĝe byÊ ïatwo
przetestowana w izolacji. Nasze przetwarzanie to kompozycja prostszych funkcji. Takie podejĂcie prowadzi do zwiÚzïego, ekspresywnego programowania funkcyjnego.

Funkcja iter() z wartoĂciÈ „straĝnika”
Wbudowana funkcja iter() tworzy iterator po obiekcie klasy reprezentujÈcej kolekcjÚ. Funkcja
iter() dziaïa dla klas list, dict i set. Tworzy obiekt iteratora dla elementów w przetwarzanej kolekcji. W wiÚkszoĂci przypadków pozwalamy, aby niejawnie realizowaïa to instrukcja for.
Jednak istniejÈ sytuacje, kiedy musimy jawnie utworzyÊ iterator. Jednym z przykïadów moĝe
byÊ oddzielenie gïowy od ogona kolekcji.
Inne zastosowania obejmujÈ budowanie iteratorów w celu konsumowania wartoĂci utworzonych
przez obiekt wywoïywalny (na przykïad funkcjÚ) aĝ do znalezienia wartoĂci straĝnika. TÚ
funkcjÚ czasami wykorzystuje siÚ razem z funkcjÈ read() obiektu file w celu konsumowania
elementów tak dïugo, dopóki nie zostanie znaleziona wartoĂÊ znaku koñca linii lub znaku koñca
pliku. Wyraĝenie takie jak iter(file.read, '\ n') bÚdzie oceniaÊ wartoĂÊ przekazanej
funkcji, dopóki nie zostanie znaleziona wartoĂÊ straĝnika '\ n'. Z tej wïasnoĂci naleĝy korzystaÊ
ostroĝnie: jeĂli straĝnik nie zostanie znaleziony, konstrukcja moĝe bez koñca próbowaÊ czytaÊ ciÈgi o zerowej dïugoĂci.
Dostarczenie wywoïywalnej funkcji do metody iter() moĝe byÊ doĂÊ trudne, poniewaĝ funkcja,
którÈ dostarczamy, musi wewnÚtrznie utrzymywaÊ pewien stan. W programowaniu funkcyjnym
jest to na ogóï niepoĝÈdane. Ukryty stan jest jednak cechÈ otwartego pliku. Na przykïad
kaĝde wywoïanie funkcji read() lub readline() przesuwa wewnÚtrzny stan do nastÚpnego znaku
lub nastÚpnego wiersza.
Innym przykïadem jawnej iteracji jest sposób, w jaki metoda pop() mutowalnego obiektu
kolekcji dokonuje stanowej zmiany w obiekcie kolekcji. Oto przykïad uĝycia metody pop():
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>>> tail = iter([1, 2, 3, None, 4, 5, 6].pop, None)
>>> list(tail)
[6, 5, 4]

ZmiennÈ tail ustawiono na iterator po liĂcie [1, 2, 3, None, 4, 5, 6], która bÚdzie przeglÈdana
przez funkcjÚ pop(). DomyĂlnym zachowaniem metody pop() jest pop(-1), czyli elementy sÈ
pobierane w odwrotnej kolejnoĂci. To powoduje zmianÚ stanu obiektu listy: za kaĝdym razem,
gdy zostanie wywoïana funkcja pop(), z listy zostanie usuniÚty element — co jÈ zmieni. Po znalezieniu wartoĂci straĝnika iterator zatrzymuje zwracanie wartoĂci. JeĂli go nie znajdzie, nastÚpuje
zgïoszenie wyjÈtku IndexError.
Tego rodzaju wewnÚtrzne zarzÈdzanie stanem jest czymĂ, czego chcielibyĂmy uniknÈÊ. W zwiÈzku
z tym nie bÚdziemy nalegali na korzystanie z tej funkcji.

Wykorzystanie funkcji sorted()
do porzÈdkowania danych
Kiedy trzeba generowaÊ wyniki w zdefiniowanym porzÈdku, Python daje nam dwie moĝliwoĂci.
Moĝemy stworzyÊ obiekt listy i uĝyÊ metody list.sort() w celu zwrócenia elementów
w odpowiednim porzÈdku. AlternatywÈ jest uĝycie funkcji sorted(). Ta funkcja dziaïa z kaĝdym
obiektem iterowalnym, ale w ramach operacji sortowania tworzy koñcowy obiekt listy.
Z funkcji sorted() moĝna korzystaÊ na dwa sposoby. Moĝna jÈ po prostu zastosowaÊ do kolekcji.
Moĝna jej takĝe uĝyÊ jako funkcji wyĝszego rzÚdu za pomocÈ argumentu key=.
Zaïóĝmy, ĝe mamy dane podróĝy z przykïadów w rozdziale 4. „Praca z kolekcjami”. Mamy funkcjÚ, która generuje sekwencjÚ krotek zawierajÈcych dane poczÈtku, koñca i odlegïoĂci kaĝdego
odcinka podróĝy. Dane majÈ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
(
((37.54901619777347, -76.33029518659048), (37.840832, -76.273834),
17.7246),
((37.840832, -76.273834), (38.331501, -76.459503), 30.7382),
((38.331501, -76.459503), (38.845501, -76.537331), 31.0756),
((36.843334, -76.298668), (37.549, -76.331169), 42.3962),
((37.549, -76.331169), (38.330166, -76.458504), 47.2866),
((38.330166, -76.458504), (38.976334, -76.473503), 38.8019)
)

DomyĂlne zachowanie funkcji sorted() moĝna zaobserwowaÊ w nastÚpujÈcej interaktywnej sesji:
>>> sorted(dist(x) for x in trip)
[0.1731, 0.1898, 1.4235, 4.3155, ... 86.2095, 115.1751, 129.7748]

UĝyliĂmy wyraĝenia generatorowego (dist(x) for x in trip), aby wyodrÚbniÊ odlegïoĂci z danych podróĝy. NastÚpnie posortowaliĂmy tÚ iterowalnÈ kolekcjÚ liczb, aby uzyskaÊ odlegïoĂci
od 0,17 mili morskiej do 129,77 mili morskiej.
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JeĂli chcemy zachowaÊ odcinki i odlegïoĂci w ich oryginalnych trójelementowych krotkach,
moĝemy zastosowaÊ do funkcji sorted() funkcjÚ key(), która okreĂla sposób sortowania krotek,
jak pokazano w poniĝszym fragmencie kodu:
>>> sorted(trip, key=dist)
[
((35.505665, -76.653664), (35.508335, -76.654999), 0.1731),
((35.028175, -76.682495), (35.031334, -76.682663), 0.1898),
((27.154167, -80.195663), (29.195168, -81.002998), 129.7748)
]

KorzystajÈc z wyraĝenia distlambda, aby wyodrÚbniÊ odlegïoĂÊ z kaĝdej krotki, posortowaliĂmy
dane podróĝy. Funkcja dist jest zdefiniowana nastÚpujÈco:
dist = lambda leg: leg[2]

To pokazuje moĝliwoĂÊ uĝycia prostego wyraĝenia lambda w celu rozïoĝenia zïoĝonej krotki na
jej elementy skïadowe.

Pisanie funkcji wyĝszego rzÚdu
Moĝemy zidentyfikowaÊ trzy odmiany funkcji wyĝszego rzÚdu. Oto one:
Q Funkcje, które pobierajÈ funkcjÚ jako jeden z argumentów.
Q Funkcje, które zwracajÈ funkcjÚ. Popularnym przykïadem tego rodzaju funkcji
wyĝszego rzÚdu sÈ obiekty klasy Callable. Funkcja, która zwraca wyraĝenie
generatorowe, moĝe byÊ uwaĝana za funkcjÚ wyĝszego rzÚdu.
Q Funkcje, które pobierajÈ funkcjÚ jako argument i zwracajÈ innÈ funkcjÚ. CzÚstym
tego przykïadem jest funkcja functools.partial(). Omówienie tego tematu
odïoĝymy do rozdziaïu 10. „Moduï functools”. Drugim przykïadem jest dekorator.
Opiszemy go w rozdziale 11. „Techniki projektowania dekoratorów”.
Rozszerzymy te proste wzorce, uĝywajÈc funkcji wyĝszego rzÚdu, aby jednoczeĂnie przeksztaïcaÊ strukturÚ danych. Moĝemy wykonaÊ kilka typowych przeksztaïceñ, na przykïad:
Q opakowanie obiektów w celu tworzenia bardziej zïoĝonych obiektów;
Q rozpakowywanie zïoĝonych obiektów na komponenty;
Q spïaszczanie struktury;
Q nadawanie struktury pïaskiej sekwencji.

Powszechnie wykorzystywanym przykïadem funkcji zwracajÈcej obiekt wywoïywalny jest egzemplarz klasy Callable. Przyjrzymy siÚ mu jako sposobowi pisania elastycznych funkcji, do
których moĝna wstrzykiwaÊ parametry konfiguracyjne.
W tym rozdziale zaprezentujemy równieĝ proste dekoratory. Dokïadniejszy opis dekoratorów
odïoĝymy do rozdziaïu 11. „Techniki projektowania dekoratorów”.
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Pisanie mapowañ i filtrów wyĝszego rzÚdu
Dwie wbudowane funkcje wyĝszego rzÚdu w Pythonie — map() i filter() — ogólnie rzecz biorÈc,
obsïugujÈ prawie wszystkie obiekty, które do nich przekaĝemy. Trudno zoptymalizowaÊ je
w ogólny sposób, aby osiÈgnÈÊ wyĝszÈ wydajnoĂÊ. Funkcjom Pythona 3.4, takim jak imap(),
ifilter() oraz ifilterfalse(), przyjrzymy siÚ w rozdziale 8. „Moduï itertools”.
IstniejÈ trzy w duĝym stopniu równowaĝne sposoby wyraĝania mapowania. Zaïóĝmy, ĝe mamy
jakÈĂ funkcjÚ f(x) i pewnÈ kolekcjÚ obiektów C. Mamy trzy caïkowicie równowaĝne sposoby
wyraĝenia mapowania. Oto one:
Q Funkcja map():
map(f, C)

Q Wyraĝenie generatorowe:
(f(x) for x in C)

Q Funkcja generatorowa z instrukcjÈ yield:
def mymap(f, C):
for x in C:
yield f(x)
mymap(f, C)

Podobnie istniejÈ trzy sposoby zastosowania funkcji filter do kolekcji. Wszystkie sÈ równowaĝne:
Q Funkcja filter():
Q filter(f, C)
Q Wyraĝenie generatorowe:
Q (x for x in C if f(x))
Q Funkcja generatorowa z instrukcjÈ yield:
def myfilter(f, C):
for x in C:
if f(x):
yield x
myfilter(f, C)

WystÚpujÈ pewne róĝnice w wydajnoĂci. CzÚsto zastosowanie funkcji map() i filter() jest
rozwiÈzaniem najszybszym. Co waĝniejsze, istniejÈ róĝne rodzaje rozszerzeñ, które pasujÈ do
tych projektów mapowania i filtrowania. Oto one:
Q Moĝemy stworzyÊ bardziej zaawansowanÈ funkcjÚ g(x), która bÚdzie zastosowana
do kaĝdego elementu, lub moĝemy zastosowaÊ funkcjÚ do caïej kolekcji przed
przetwarzaniem. Jest to najbardziej ogólne podejĂcie i dotyczy wszystkich trzech
projektów. W tym rozwiÈzaniu zainwestujemy wiÚkszoĂÊ naszej energii projektowej
w programowanie funkcyjne.
Q Moĝemy dostosowaÊ pÚtlÚ for wewnÈtrz wyraĝenia generatorowego lub funkcji
generatorowej. JednÈ z oczywistych poprawek jest poïÈczenie mapowania
i filtrowania w jednÈ operacjÚ poprzez rozszerzenie wyraĝenia generatorowego
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za pomocÈ klauzuli if. Moĝemy równieĝ poïÈczyÊ funkcje mymap() i myfilter(),
aby poïÈczyÊ mapowanie z filtrowaniem.
Gdy oprogramowanie ewoluuje i dojrzewa, na ogóï zachodzÈ w nim gïÚbokie zmiany, które
czÚsto przeksztaïcajÈ strukturÚ danych przetwarzanych przez pÚtlÚ. Istnieje wiele wzorców projektowych, w tym opakowywanie, rozpakowywanie (lub wyodrÚbnianie), spïaszczanie i nadawanie struktury. Kilku z tych technik przyjrzeliĂmy siÚ w poprzednich rozdziaïach.
Podczas projektowania mapowañ, które ïÈczÈ zbyt wiele transformacji w jednej funkcji,
trzeba zachowaÊ ostroĝnoĂÊ. O ile to moĝliwe, naleĝy unikaÊ tworzenia funkcji, które nie sÈ zwiÚzïe lub nie wyraĝajÈ pojedynczej koncepcji. Poniewaĝ Python nie ma kompilatora optymalizacyjnego, moĝemy byÊ zmuszeni do rÚcznej optymalizacji wolno dziaïajÈcych aplikacji poprzez ïÈczenie funkcji. Tego rodzaju optymalizacje powinny byÊ wykonywane w ostatecznoĂci,
dopiero po sprofilowaniu wolno dziaïajÈcego programu.

Rozpakowywanie danych podczas mapowania
Gdy uĝywamy takiej konstrukcji jak (f(x) for x, y in C), posïugujemy siÚ wieloma podstawieniami w instrukcji for, tak aby rozpakowaÊ wielowartoĂciowÈ krotkÚ, a nastÚpnie zastosowaÊ
funkcjÚ do jej elementów. Caïe wyraĝenie jest mapowaniem. Jest to typowa optymalizacja
Pythona wykonywana w celu zmiany struktury i zastosowania funkcji.
Do zaprezentowania tego mechanizmu wykorzystamy dane dotyczÈce podróĝy z rozdziaïu 4.
„Praca z kolekcjami”. Oto konkretny przykïad rozpakowywania podczas mapowania:
from typing import Callable, Iterable, Tuple, Iterator, Any
Conv_F = Callable[[float], float]
Leg = Tuple[Any, Any, float]
def convert(
conversion: Conv_F,
trip: Iterable[Leg]) -> Iterator[float]:
return (
conversion(distance) for start, end, distance in trip
)

Ta funkcja wyĝszego rzÚdu bÚdzie obsïugiwana przez funkcje konwersji, które moĝna zastosowaÊ
do surowych danych w nastÚpujÈcy sposób:
to_miles = lambda nm: nm*5280/6076.12
to_km = lambda nm: nm*1.852
to_nm = lambda nm: nm

Z tej funkcji moĝna nastÚpnie skorzystaÊ w celu wyodrÚbnienia odlegïoĂci i zastosowania do niej
funkcji konwersji:
convert(to_miles, trip)
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Podczas rozpakowywania wynik bÚdzie sekwencjÈ wartoĂci zmiennoprzecinkowych. Oto uzyskane wyniki:
[20.397120559090908, 35.37291511060606, ..., 44.652462240151515]

Powyĝsza funkcja convert() jest specyficzna dla struktury danych opisujÈcej podróĝ: poczÈtekkoniec-odlegïoĂÊ, poniewaĝ ta trójelementowa krotka jest dekomponowana w pÚtli for.
Podczas mapowania wzorca projektowego moĝemy stworzyÊ bardziej ogólne rozwiÈzanie dla
tego rodzaju rozpakowywania. Jest ono nieco bardziej zïoĝone. Po pierwsze potrzebujemy ogólnej funkcji dekompozycji podobnej do pokazanej w poniĝszym fragmencie kodu:
fst = lambda x: x[0]
snd = lambda x: x[1]
sel2 = lambda x: x[2]

ChcielibyĂmy móc wyraziÊ f(sel2(s_e_d)) for s_e_d in trip. To wymaga kompozycji funkcyjnej: ïÈczymy funkcjÚ, na przykïad to_miles(), z selektorem, na przykïad sel2(). KompozycjÚ
funkcyjnÈ w Pythonie moĝemy wyraziÊ, uĝywajÈc dodatkowego wyraĝenia lambda, na przykïad:
to_miles = lambda s_e_d: to_miles(sel2(s_e_d))

To doprowadza nas do nieco dïuĝszej, ale bardziej ogólnej wersji rozpakowywania:
(to_miles(s_e_d) for s_e_d in trip)

Chociaĝ ta druga wersja jest nieco bardziej ogólna, nie wydaje siÚ byÊ zbyt przydatna.
Naleĝy zapamiÚtaÊ, ĝe funkcja wyĝszego rzÚdu convert() przyjmuje funkcjÚ jako argument
i zwraca jako wynik funkcjÚ generatorowÈ. Funkcja convert() nie jest funkcjÈ generatorowÈ,
poniewaĝ niczego nie generuje. Wynikiem funkcji convert() jest wyraĝenie generatorowe,
które trzeba oceniÊ w celu skumulowania pojedynczych wartoĂci. UĝyliĂmy wskazówki typu
Iterator[float], aby podkreĂliÊ, ĝe wynikiem jest iterator — podklasa funkcji generatorowych w Pythonie.
Ta sama zasada projektowa sprawdza siÚ podczas tworzenia filtrów hybrydowych zamiast mapowania. W klauzuli if zwróconego wyraĝenia generatorowego zastosujemy filtr.
Aby tworzyÊ jeszcze bardziej zïoĝone funkcje, moĝemy poïÈczyÊ mapowanie z filtrowaniem.
Chociaĝ jest to atrakcyjne podczas tworzenia bardziej zïoĝonych funkcji, nie zawsze jest wartoĂciowe. Zastosowanie funkcji zïoĝonej nie zawsze dorównuje wydajnoĂciÈ zagnieĝdĝonemu
uĝyciu prostych funkcji map() i filter(). Ogólnie rzecz biorÈc, chcemy tworzyÊ bardziej
zïoĝonÈ funkcjÚ, jeĂli implementuje koncepcjÚ, dziÚki której zrozumienie oprogramowania
staje siÚ ïatwiejsze.
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Opakowywanie dodatkowych danych podczas
mapowania
Kiedy korzystamy z takiej konstrukcji jak ((f(x), x) for x in C), uĝywamy opakowania do
utworzenia wielowartoĂciowej krotki, a jednoczeĂnie stosujemy mapowanie. Jest to powszechnie
stosowana technika zapisywania obliczonych wyników w celu stworzenia konstrukcji, w których
nie ma koniecznoĂci powtarzania obliczeñ oraz utrzymywania zïoĝonych obiektów zmieniajÈcych stan.
Oto czÚĂÊ przykïadu pokazanego w rozdziale 4. „Praca z kolekcjami”, wykorzystanego do utworzenia danych podróĝy na podstawie Ăcieĝki punktów. Kod wyglÈda nastÚpujÈco:
from ch02_ex3 import (
float_from_pair, lat_lon_kml, limits, haversine, legs
)
path = float_from_pair(float_lat_lon(row_iter_kml(source)))
trip = tuple(
(start, end, round(haversine(start, end), 4))
for start, end in legs(iter(path))
)

Moĝemy nieco zmodyfikowaÊ ten kod, aby utworzyÊ funkcjÚ wyĝszego rzÚdu, która oddziela
opakowanie od innych funkcji. FunkcjÚ moĝemy zdefiniowaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
from typing import Callable, Iterable, Tuple, Iterator
Point = Tuple[float, float]
Leg_Raw = Tuple[Point, Point]
Point_Func = Callable[[Point, Point], float]
Leg_D = Tuple[Point, Point, float]
def cons_distance(
distance: Point_Func,
legs_iter: Iterable[Leg_Raw]) -> Iterator[Leg_D]:
return (
(start, end, round(distance(start,end), 4))
for start,end in legs_iter
)

Ta funkcja dekomponuje kaĝdy odcinek na dwie zmienne: start i end. Te zmienne sÈ egzemplarzami klasy Point, zdefiniowanymi jako krotki zïoĝone z dwóch wartoĂci zmiennoprzecinkowych.
BÚdÈ uĝyte z okreĂlonÈ funkcjÈ distance() do obliczania odlegïoĂci pomiÚdzy punktami. Funkcja
jest obiektem wywoïywalnym, który pobiera dwa obiekty Point i zwraca zmiennoprzecinkowy wynik. Wynik zbuduje trójelementowÈ krotkÚ, która zawiera dwa wejĂciowe obiekty
Point oraz obliczony wynik w formacie zmiennoprzecinkowym.
NastÚpnie moĝemy przepisaÊ nasz kod w celu zastosowania funkcji haversine() obliczajÈcej
odlegïoĂÊ:
path = float_from_pair(float_lat_lon(row_iter_kml(source)))
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trip2 = tuple(cons_distance(haversine, legs(iter(path))))

Wyraĝenie generatorowe zastÈpiliĂmy funkcjÈ wyĝszego rzÚdu cons_distance(). Funkcja nie
tylko przyjmuje funkcjÚ jako argument, ale takĝe zwraca wyraĝenie generatorowe.
Oto nieco inny format tej funkcji:
from typing import Callable, Iterable, Tuple, Iterator, Any
Point = Tuple[float, float]
Leg_Raw = Tuple[Point, Point]
Point_Func = Callable[[Point, Point], float]
Leg_P_D = Tuple[Leg_Raw, ...]
def cons_distance3(
distance: Point_Func,
legs_iter: Iterable[Leg_Raw]) -> Iterator[Leg_P_D]:
return (
leg + (round(distance(*leg), 4),) # 1-tuple
for leg in legs_iter
)

Budowanie nowego obiektu na podstawie starego jest w tej wersji nieco czytelniejsze. Wynikowy
iterator uĝywa odcinków obiektu trip zdefiniowanych jako Leg_Raw, czyli krotki zïoĝonej
z dwóch punktów. Oblicza odlegïoĂÊ odcinka w celu zbudowania wynikowej trójelementowej
krotki z oryginalnym obiektem Leg_Raw i powiÈzanÈ z nim odlegïoĂciÈ.
Poniewaĝ obie funkcje cons_distance() pobierajÈ funkcjÚ jako argument, moĝemy skorzystaÊ
z tej cechy, aby zapewniÊ alternatywnÈ formuïÚ odlegïoĂci. Na przykïad moĝemy uĝyÊ metody
math.hypot(lat(start)-lat(end), lon(start)-lon(end)), aby obliczyÊ mniej poprawnÈ odlegïoĂÊ pomiÚdzy pïaszczyznami wzdïuĝ kaĝdego odcinka.
W rozdziale 10. „Moduï functools” pokaĝemy, jak uĝyÊ funkcji partial() w celu ustawienia
wartoĂci parametru R funkcji haversine(), zmieniajÈcej jednostki, w jakich obliczamy odlegïoĂÊ.

Spïaszczanie danych podczas mapowania
W rozdziale 4. „Praca z kolekcjami” przyjrzeliĂmy siÚ algorytmom, które spïaszczaïy zagnieĝdĝonÈ strukturÚ krotki zïoĝonej z krotek w jeden obiekt iterowalny. Naszym celem w tym czasie
byïa po prostu restrukturyzacja niektórych danych, bez ĝadnego rzeczywistego przetwarzania.
Moĝemy stworzyÊ rozwiÈzania hybrydowe, które ïÈczÈ funkcjÚ z operacjÈ spïaszczania.
Zaïóĝmy, ĝe mamy blok tekstu, który chcemy przekonwertowaÊ na pïaskÈ sekwencjÚ liczb.
Tekst ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
>>> text= """\
... 2
3
5
... 31 37 41
... 73 79 83
...127 131 137
...179 181 191

7
43
89
139
193

11 13 17 19 23 29
47 53 59 61 67 71
97 101 103 107 109 113
149 151 157 163 167 173
197 199 211 223 227 229
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... """

Kaĝdy wiersz to blok 10 liczb. Chcemy rozpakowaÊ wiersze, aby utworzyÊ pïaskÈ sekwencjÚ
liczb.
Moĝna to zrobiÊ za pomocÈ dwuczÚĂciowej funkcji generatorowej w nastÚpujÈcej postaci:
data = list(
v
for line in text.splitlines()
for v in line.split()
)

Ten kod rozdziela tekst na wiersze i iteruje po tych wierszach. Kaĝdy wiersz jest natomiast
podzielony na iterowalne sïowa. Wynik tego kodu jest listÈ ciÈgów znaków o nastÚpujÈcej
postaci:
['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', '101', '103', '107', '109', '113', '127', '131', '137',
'139', '149', '151', '157', '163', '167', '173', '179', '181', '191',
'193', '197', '199', '211', '223', '227', '229']

W celu przekonwertowania ciÈgów znaków na liczby trzeba zastosowaÊ funkcjÚ konwersji, a takĝe
rozwinÈÊ wejĂciowy format o strukturze bloków, uĝywajÈc nastÚpujÈcego fragmentu kodu:
from numbers import Number
from typing import Callable, Iterator
Num_Conv = Callable[[str], Number]
def numbers_from_rows(
conversion: Num_Conv, text: str) -> Iterator[Number]:
return (
conversion(value)
for line in text.splitlines()
for value in line.split()
)

Ta funkcja zawiera argument conversion, który jest funkcjÈ stosowanÈ do kaĝdej generowanej
wartoĂci. WartoĂci sÈ tworzone przez spïaszczanie za pomocÈ algorytmu zaprezentowanego
wczeĂniej.
Moĝemy uĝyÊ funkcji numbers_from_rows() w wyraĝeniu nastÚpujÈcego typu:
print(list(numbers_from_rows(float, text)))

W tym przypadku w celu utworzenia listy wartoĂci zmiennoprzecinkowych na podstawie bloku
tekstu uĝyliĂmy wbudowanej funkcji float().
Do dyspozycji mamy wiele alternatyw wykorzystujÈcych mieszankÚ funkcji wyĝszego rzÚdu
z wyraĝeniami generatorowymi. Na przykïad moĝemy skorzystaÊ z wyraĝenia w nastÚpujÈcej
postaci:
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map(float,
value
for line in text.splitlines()
for value in line.split()
)

To moĝe pomóc nam w zrozumieniu ogólnej struktury algorytmu. Stosowana reguïa to tzw.
chunking (dosï. kawaïkowanie) — moĝemy wyodrÚbniÊ szczegóïy funkcji o opisowej nazwie
i pracowaÊ z funkcjÈ w nowym kontekĂcie. Podczas gdy czÚsto korzystamy z funkcji wyĝszego
rzÚdu, czasami czytelniejsze jest posïugiwanie siÚ wyraĝeniami generatorowymi.

Strukturyzacja danych podczas filtrowania
W poprzednich trzech przykïadach poïÈczyliĂmy dodatkowe przetwarzanie z mapowaniem.
Èczenie przetwarzania z filtrowaniem nie wydaje siÚ byÊ tak ekspresywne jak ïÈczenie z mapowaniem. Poniĝej zaprezentujemy szczegóïowy przykïad, aby pokazaÊ, ĝe chociaĝ jest przydatny, nie wydaje siÚ, ĝeby byï tak atrakcyjny jak ïÈczenie mapowania z przetwarzaniem.
W rozdziale 4. „Praca z kolekcjami” przyjrzeliĂmy siÚ algorytmom strukturyzacji. Moĝemy z ïatwoĂciÈ poïÈczyÊ filtrowanie z algorytmem strukturyzacji w jednÈ, zïoĝonÈ funkcjÚ. Poniĝej
zamieszczono wersjÚ preferowanej funkcji do grupowania wyjĂcia obiektu iterowalnego:
from typing import Iterator, Tuple
def group_by_iter(n: int, items: Iterator) -> Iterator[Tuple]:
row = tuple(next(items) for i in range(n))
while row:
yield row
row = tuple(next(items) for i in range(n))

Powyĝszy kod próbuje utworzyÊ n-elementowÈ krotkÚ pobranÈ z obiektu iterowalnego. JeĂli
w krotce sÈ jakieĂ elementy, sÈ one przekazywane jako czÚĂÊ wynikowego obiektu iterowalnego.
Zasadniczo funkcja dziaïa rekurencyjnie na pozostaïych elementach z wejĂciowego obiektu
iterowalnego. Poniewaĝ rekurencja w Pythonie jest stosunkowo niewydajna, zoptymalizowaliĂmy
jÈ do jawnej pÚtli while.
Z funkcji moĝna skorzystaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
group_by_iter(7,
filter(lambda x: x%3==0 or x%5==0, range(100))
)

Spowoduje to zgrupowanie wyników funkcji filter() do obiektu iterowalnego utworzonego
przez funkcjÚ range().
Moĝemy poïÈczyÊ grupowanie i filtrowanie w jednÈ funkcjÚ, która wykona obie te operacje
w jednym ciele funkcji. Modyfikacja funkcji group_by_iter() wyglÈda nastÚpujÈco:
def group_filter_iter(
n: int, pred: Callable, items: Iterator) -> Iterator:
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subset = filter(pred, items)
row = tuple(next(subset) for i in range(n))
while row:
yield row
row = tuple(next(subset) for i in range(n))

Ta funkcja stosuje funkcjÚ predykatu filtra do ěródïowego obiektu iterowalnego podanego za
pomocÈ parametru items. Poniewaĝ wyjĂcie filtra jest samo w sobie nieĂcisïym obiektem iterowalnym, wartoĂÊ subset nie jest obliczana z góry; wartoĂci sÈ tworzone w razie potrzeby.
WiÚksza czÚĂÊ tej funkcji jest identyczna z wersjÈ pokazanÈ wczeĂniej.
Moĝemy nieco uproĂciÊ kontekst, w którym korzystamy z tej funkcji:
group_filter_iter(
7,
lambda x: x%3==0 or x%5==0,
range(1,100)
)

W powyĝszym kodzie zastosowaliĂmy predykat filtru i pogrupowaliĂmy wyniki w jedno wywoïanie funkcji. W przypadku funkcji filter() stosowanie filtra w poïÈczeniu z innym przetwarzaniem rzadko przynosi oczywiste korzyĂci. Wydaje siÚ, ĝe odrÚbna, widoczna funkcja filter()
jest bardziej przydatna od funkcji ïÈczonej.

Pisanie funkcji generatorowych
Wiele funkcji moĝna zwiÚěle wyraziÊ jako wyraĝenie generatorowe. WczeĂniej widzieliĂmy,
ĝe prawie kaĝdy rodzaj mapowania lub filtrowania moĝe byÊ zrealizowany jako wyraĝenie generatorowe. Moĝna je równieĝ zrealizowaÊ za pomocÈ wbudowanej funkcji wyĝszego rzÚdu,
takiej jak map(), filter(), lub za pomocÈ funkcji generatorowej. BiorÈc pod uwagÚ wiele funkcji
generatorowych, musimy zachowaÊ ostroĝnoĂÊ, aby nie odstÚpowaÊ od przewodniej zasady
programowania funkcyjnego: bezstanowej oceny wartoĂci funkcji.
Uĝywanie Pythona do programowania funkcyjnego oznacza balansowanie pomiÚdzy programowaniem czysto funkcyjnym a programowaniem imperatywnym. Naleĝy zidentyfikowaÊ i wyizolowaÊ miejsca, w których trzeba siÚgnÈÊ do imperatywnego kodu Pythona, poniewaĝ nie istnieje
czysto funkcyjna alternatywa.
Gdy potrzebujemy instrukcji Pythona, jesteĂmy zobligowani do pisania funkcji generatorowych.
Wymienione poniĝej funkcje nie sÈ dostÚpne w wyraĝeniach generatorowych:
Q Kontekst with do pracy z zasobami zewnÚtrznymi. Powrócimy do tego tematu
w rozdziale 6. „Rekurencje i redukcje” przy okazji omawiania parsowania plików.
Q Instrukcja while do iterowania w nieco bardziej elastyczny sposób od instrukcji
for. Przykïad jej dziaïania pokazano wczeĂniej, w punkcie „Spïaszczanie danych
podczas mapowania”.
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Q Instrukcja break lub return do zaimplementowania wyszukiwania, które wczeĂniej

koñczy pÚtlÚ.
Q Konstrukcja try-except do obsïugi wyjÈtków.
Q WewnÚtrzna definicja funkcji. PrzyglÈdaliĂmy siÚ temu w kilku przykïadach

w rozdziale 1. „ZrozumieÊ programowanie funkcyjne” i w rozdziale 2.
„Podstawowe pojÚcia programowania funkcyjnego”. Powrócimy do tego tematu
w rozdziale 6. „Rekurencje i redukcje”.
Q NaprawdÚ zïoĝona sekwencja if-elif. Próba wyraĝenia wiÚcej niĝ jednej
alternatywy za pomocÈ wyraĝeñ warunkowych if-else moĝe doprowadziÊ
do skomplikowania kodu.
Q IstniejÈ takĝe mniej uĝywane konstrukcje Pythona, takie jak for-else, while-else,
try-else oraz try-else-finally. SÈ to wszystko wïasnoĂci poziomu instrukcji,
które nie sÈ dostÚpne w wyraĝeniach generatorowych.
Instrukcja break jest najczÚĂciej uĝywana do wczeĂniejszego zakoñczenia przetwarzania kolekcji.
Moĝemy zakoñczyÊ przetwarzanie po pierwszym elemencie, który speïnia okreĂlone kryteria.
Jest to wersja funkcji any() uĝywana do znalezienia wartoĂci o danej wïaĂciwoĂci. Moĝemy
równieĝ zakoñczyÊ po przetworzeniu wiÚkszej liczby elementów kolekcji, ale nie wszystkich.
Znalezienie jednej wartoĂci moĝna zwiÚěle wyraziÊ jako min(zïoĝone_wyraĝenie) lub max(zïoĝone_
´wyraĝenie). W takich przypadkach staramy siÚ przeanalizowaÊ wszystkie wartoĂci, aby upewniÊ siÚ, ĝe prawidïowo znaleěliĂmy wartoĂÊ minimalnÈ lub maksymalnÈ.
IstniejÈ równieĝ sytuacje — gdy interesuje nas tylko pierwsza wartoĂÊ True — kiedy wystarcza
nam funkcja first(funkcja, kolekcja). ChcielibyĂmy, aby przetwarzanie zakoñczyïo siÚ jak
najwczeĂniej, by zapobiec koniecznoĂci wykonywania zbÚdnych obliczeñ.
Moĝemy zdefiniowaÊ takÈ funkcjÚ w nastÚpujÈcy sposób:
def first(predicate: Callable, collection: Iterable) -> Any:
for x in collection:
if predicate(x): return x

IterowaliĂmy po kolekcji, stosujÈc podanÈ funkcjÚ predykatu. JeĂli wynik predykatu ma
wartoĂÊ True, funkcja zwraca powiÈzanÈ wartoĂÊ kolekcji i przestaje przetwarzaÊ obiekt iterowalny.
JeĂli kolekcja siÚ wyczerpie, zostanie zwrócona domyĂlna wartoĂÊ None.
Moĝemy równieĝ pobraÊ wersjÚ funkcji first z PyPi. OdmianÚ implementacji tego pomysïu zawiera moduï first. WiÚcej informacji na ten temat moĝna znaleěÊ pod adresem
https://pypi.python.org/pypi/first.
FunkcjÚ first moĝna wykorzystaÊ jako mechanizm pomocniczy przy próbie ustalenia, czy liczba
jest liczbÈ pierwszÈ, czy nie. Oto funkcja, która sprawdza, czy liczba jest liczbÈ pierwszÈ:
import math
def isprimeh(x: int) -> bool:
if x == 2: return True
if x % 2 == 0: return False
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factor= first(
lambda n: x%n==0,
range(3, int(math.sqrt(x)+.5)+1, 2))
return factor is None

Ta funkcja obsïuguje kilka przypadków brzegowych — uwzglÚdnia fakt, ĝe 2 jest liczbÈ
pierwszÈ, a kaĝda inna liczba parzysta jest zïoĝona. NastÚpnie wykorzystuje zdefiniowanÈ wczeĂniej funkcjÚ first() w celu znalezienia pierwszego czynnika w wybranej kolekcji.
Kiedy funkcja first() zwróci czynnik, wartoĂÊ tego czynnika nie ma znaczenia. W tym konkretnym przykïadzie istotne jest samo istnienie tego czynnika. Dlatego funkcja isprimeh() zwraca
True, jeĂli nie znaleziono ĝadnego czynnika.
Moĝemy zrobiÊ coĂ podobnego do obsïugi wyjÈtków danych. Poniĝej znajduje siÚ wersja funkcji
map(), która równieĝ filtruje nieprawidïowe dane:
def map_not_none(func: Callable, source: Iterable) -> Iterator:
for x in source:
try:
yield func(x)
except Exception as e:
pass # Aby pomóc w debugowaniu, uĪyj print(e)

Powyĝsza funkcja przetwarza elementy obiektu iterowalnego, przypisujÈc kaĝdy element
do zmiennej x. Próbuje zastosowaÊ tÚ funkcjÚ do elementu; jeĂli nie zostanie zgïoszony ĝaden
wyjÈtek, do wyniku doïÈczana jest uzyskana wartoĂÊ. JeĂli zostanie zgïoszony wyjÈtek, nieprawidïowy element ěródïowy bÚdzie bezgïoĂnie odrzucony.
Moĝe to byÊ przydatne w przypadku danych zawierajÈcych wartoĂci, które nie majÈ zastosowania lub sÈ niedostÚpne. Zamiast przetwarzaÊ zïoĝone filtry w celu wykluczenia tych wartoĂci,
próbujemy przetworzyÊ same wartoĂci i usunÈÊ te, które nie sÈ prawidïowe.
Do mapowania wartoĂci róĝnych od None moĝemy uĝyÊ funkcji map(), jak pokazano poniĝej:
data = map_not_none(int, some_source)

Do kaĝdej wartoĂci w some_source zastosujemy funkcjÚ int(). Gdyby parametr some_source byï
iterowanÈ kolekcjÈ ciÈgów znaków, to powyĝszy kod mógïby byÊ wygodnym sposobem na
odrzucenie ciÈgów, które nie reprezentujÈ liczb.

Budowanie funkcji wyĝszego rzÚdu
z wykorzystaniem obiektów
wywoïywalnych
Funkcje wyĝszego rzÚdu moĝna zdefiniowaÊ jako klasy wywoïywalne. Koncepcja ta bazuje
na idei pisania funkcji generatorowych. Piszemy obiekty wywoïywalne, poniewaĝ potrzebujemy
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instrukcji Pythona. Podczas tworzenia funkcji wyĝszego rzÚdu oprócz uĝywania instrukcji
moĝemy równieĝ zastosowaÊ statycznÈ konfiguracjÚ.
W definicji klasy wywoïywalnej istotne jest to, ĝe obiekt class utworzony przez instrukcjÚ class
definiuje funkcjÚ, która generuje innÈ funkcjÚ. Zwykle uĝywamy obiektu wywoïywalnego do
stworzenia funkcji zïoĝonej, która ïÈczy dwie inne funkcje w stosunkowo zïoĝonÈ konstrukcjÚ.
Aby siÚ o tym przekonaÊ, weěmy pod uwagÚ nastÚpujÈcÈ klasÚ:
from typing import Callable, Optional, Any
class NullAware:
def __init__(
self, some_func: Callable[[Any], Any]) -> None:
self.some_func = some_func
def __call__(self, arg: Optional[Any]) -> Optional[Any]:
return None if arg is None else self.some_func(arg)

Powyĝsza klasa sïuĝy do tworzenia nowej funkcji, która obsïuguje wartoĂci puste. Podczas tworzenia egzemplarza tej klasy wywoïywana jest funkcja some_func. Jedynym ograniczeniem
jest to, aby funkcja some_func speïniaïa warunek Callable[[Any], Any]. Oznacza to, ĝe funkcja
bÚdÈca argumentem przyjmuje jeden argument i zwraca pojedynczy wynik. Wynikowy obiekt
jest wywoïywalny. Oczekiwany jest pojedynczy, opcjonalny argument. Implementacja metody
__call__() uwzglÚdnia uĝycie jako argumentów obiektów None. Ta metoda powoduje, ĝe wynikowy obiekt speïnia warunek Callable[[Optional[Any]], Optional[Any]].
Na przykïad w wyniku oceny wyraĝenia NullAware(math.log) zostanie utworzona nowa funkcja,
którÈ moĝna zastosowaÊ do wartoĂci argumentów. Metoda __init__() zapisze przekazanÈ
funkcjÚ w obiekcie wynikowym. Ten obiekt jest funkcjÈ, którÈ moĝna nastÚpnie wykorzystaÊ
do przetwarzania danych.
Powszechnym podejĂciem jest stworzenie nowej funkcji i zapisanie jej w celu przyszïego
wykorzystania poprzez przypisanie jej nazwy w nastÚpujÈcy sposób:
null_log_scale = NullAware(math.log)

Spowoduje to utworzenie nowej funkcji i przypisanie jej nazwy null_log_scale(). NastÚpnie
moĝemy uĝyÊ tej funkcji w innym kontekĂcie. Przyjrzyjmy siÚ poniĝszemu przykïadowi:
>>> some_data = [10, 100, None, 50, 60]
>>> scaled = map(null_log_scale, some_data)
>>> list(scaled)
[2.302585092994046, 4.605170185988092, None, 3.912023005428146,
4.0943445622221]

Mniej popularnym podejĂciem jest stworzenie i uĝywanie emitowanej funkcji w jednym wyraĝeniu, jak pokazano poniĝej:
>>> scaled = map(NullAware(math.log), some_data)
>>> list(scaled)
[2.302585092994046, 4.605170185988092, None, 3.912023005428146,
4.0943445622221]
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W wyniku oceny wartoĂci NullAware(math.log) powstaïa funkcja. NastÚpnie wykorzystano tÚ
anonimowÈ funkcjÚ w funkcji map() do przetwarzania obiektu iterowalnego some_data.
Metoda __call__() z tego przykïadu bazuje w caïoĂci na ocenie wartoĂci wyraĝenia. To elegancki
i schludny sposób definiowania zïoĝonych funkcji skïadajÈcych siÚ z bardziej niskopoziomowych
funkcji skïadowych. Podczas pracy z funkcjami skalarnymi naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ kilka zïoĝonych kwestii projektowych. Przy pracy z iterowalnymi kolekcjami musimy byÊ nieco bardziej
ostroĝni.

Zapewnienie dobrego projektu funkcyjnego
Idea bezstanowego programowania funkcyjnego wymaga pewnej ostroĝnoĂci przy korzystaniu
z obiektów Pythona. Obiekty zazwyczaj sÈ stanowe. W rzeczywistoĂci moĝna siÚ spieraÊ, ĝe celem
programowania obiektowego jest enkapsulacja zmian stanu wewnÈtrz definicji klasy. Z tego
powodu, gdy uĝywamy definicji klas Pythona do przetwarzania kolekcji, moĝemy odnieĂÊ wraĝenie, ĝe zasady programowania funkcyjnego i programowania imperatywnego przeciÈgajÈ nas
w przeciwnych kierunkach.
ZaletÈ uĝywania obiektów wywoïywalnych do tworzenia funkcji zïoĝonej jest nieco prostsza
skïadnia wykorzystania wynikowej, zïoĝonej funkcji. Kiedy zaczynamy pracowaÊ z iterowalnymi
mapowaniami lub redukcjami, musimy pamiÚtaÊ o tym, w jaki sposób i w jakim celu wprowadzamy obiekty stanowe.
Powrócimy do pokazanej wczeĂniej zïoĝonej funkcji sum_filter_f(). Oto wersja zbudowana na
podstawie definicji klasy wywoïywalnej:
from typing import Callable, Iterable
class Sum_Filter:
__slots__ = ["filter", "function"]
def __init__(self,
filter: Callable[[Any], bool],
func: Callable[[Any], float]) -> None:
self.filter = filter
self.function = func
def __call__(self, iterable: Iterable) -> float:
return sum(
self.function(x)
for x in iterable
if self.filter(x)
)

Ta klasa ma dokïadnie dwa atrybuty w kaĝdym obiekcie. To nakïada kilka ograniczeñ na zdolnoĂÊ
do uĝywania funkcji jako obiektu stanowego. Nie zapobiega to wszystkim modyfikacjom
obiektu wynikowego, ale ogranicza nas do zaledwie dwóch atrybutów. Próba dodania atrybutów
powoduje wyjÈtek.
Metoda inicjujÈca __init__() przechowuje nazwy zmiennych: filter i func w zmiennych egzemplarza obiektu. Metoda __call__() zwraca wartoĂÊ na podstawie wyraĝenia generatorowego, które
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uĝywa dwóch wewnÚtrznych definicji funkcji. Funkcja self.filter() sïuĝy do przekazywania
lub odrzucania elementów. Funkcja self.function() sïuĝy do transformacji obiektów przekazywanych przez funkcjÚ filter().
Egzemplarz tej klasy jest funkcjÈ, która ma wbudowane dwie funkcje strategii. Egzemplarz
tworzymy w nastÚpujÈcy sposób:
count_not_none = Sum_Filter(
lambda x: x is not None,
lambda x: 1)

ZbudowaliĂmy funkcjÚ o nazwie count_not_none(), która zlicza w sekwencji wartoĂci inne niĝ
None. Robi to, uĝywajÈc wyraĝenia lambda do przekazywania wartoĂci innych niĝ None i funkcji,
która uĝywa staïej 1 zamiast rzeczywistych wartoĂci.
Ogólnie rzecz biorÈc, ten obiekt count_not_none() bÚdzie zachowywaï siÚ jak dowolna inna
funkcja Pythona. Jego uĝycie jest nieco prostsze w porównaniu z poprzednim przykïadem
sum_filter_f().
FunkcjÚ count_not_None() moĝemy wykorzystaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
N = count_not_none(data)

Moĝna z niej skorzystaÊ zamiast z funkcji sum_filter_f():
N = sum_filter_f(valid, count_, data)

Funkcja count_not_none() bazujÈca na obiekcie wywoïywalnym nie wymaga tak wielu argumentów jak funkcja konwencjonalna. To sprawia, ĝe jest znacznie prostsza w uĝyciu. Moĝe
jednak byÊ nieco bardziej niejasna, poniewaĝ szczegóïy dziaïania tej funkcji znajdujÈ siÚ
w dwóch miejscach kodu ěródïowego: tam, gdzie funkcja zostaïa utworzona jako egzemplarz
klasy wywoïywalnej, oraz tam, gdzie funkcji uĝyto.

PrzeglÈd wybranych wzorców
projektowych
Funkcje max(), min() i sorted() majÈ domyĂlne zachowanie bez funkcji key=. Moĝna je spersonalizowaÊ, dostarczajÈc funkcji, która definiuje sposób obliczania klucza na podstawie dostÚpnych danych. W wielu naszych przykïadach funkcja key() wykonywaïa proste wyodrÚbnianie
dostÚpnych danych. To nie jest wymagane. Funkcja key() moĝe robiÊ cokolwiek.
Wyobraěmy sobie nastÚpujÈcÈ metodÚ: max(trip, key=random.randint()). Ogólnie rzecz biorÈc,
staramy siÚ nie korzystaÊ z funkcji key(), które robiÈ coĂ tak niejasnego.
Uĝycie funkcji key= jest powszechnie stosowanym wzorcem projektowym. Moĝemy bez trudu
zapewniÊ projektowanym funkcjom zgodnoĂÊ z tym wzorcem.
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PrzyjrzeliĂmy siÚ takĝe formatom wyraĝeñ lambda, których moĝna uĝyÊ do uproszczenia funkcji
wyĝszego rzÚdu. IstotnÈ zaletÈ korzystania z formatu wyraĝeñ lambda jest bardzo Ăcisïe przestrzeganie paradygmatu funkcyjnego. Podczas pisania bardziej konwencjonalnych funkcji
moĝemy tworzyÊ programy imperatywne, które mogÈ zaĂmiecaÊ zwiÚzïy i ekspresyjny projekt
funkcyjny.
PrzyjrzeliĂmy siÚ kilku rodzajom funkcji wyĝszego rzÚdu, które dziaïajÈ z kolekcjami wartoĂci.
W poprzednich rozdziaïach wspominaliĂmy o kilku róĝnych wzorcach projektowych dla funkcji
wyĝszego rzÚdu, które majÈ zastosowanie do obiektów kolekcji i obiektów skalarnych. Poniĝej
znajduje siÚ ich ogólna klasyfikacja:
Q Zwracanie generatora. Funkcja wyĝszego rzÚdu moĝe zwróciÊ wyraĝenie

generatorowe. Uwaĝamy funkcjÚ za wyĝszego rzÚdu, poniewaĝ nie zwraca
wartoĂci skalarnych lub kolekcji wartoĂci. Niektóre z takich funkcji wyĝszego
rzÚdu akceptujÈ równieĝ funkcje jako argumenty.
Q Dziaïanie jako generator. W niektórych przykïadach funkcji wykorzystaliĂmy
instrukcjÚ yield, aby przeksztaïciÊ je w peïnoprawne funkcje generatorowe.

WartoĂÊ funkcji generatorowej jest iterowalnÈ kolekcjÈ ocenianych leniwie
wartoĂci. Sugerujemy, ĝe funkcja generatorowa jest zasadniczo nieodróĝnialna
od funkcji, która zwraca wyraĝenie generatorowe. Obie sÈ wartoĂciowane leniwie.
Obie mogÈ emitowaÊ sekwencjÚ wartoĂci. Z tego powodu funkcje generatorowe
takĝe uznajemy za funkcje wyĝszego rzÚdu. Do tej kategorii naleĝÈ funkcje
wbudowane, takie jak map() i filter().
Q Materializacja kolekcji. Niektóre funkcje muszÈ zwracaÊ obiekt zmaterializowanej

kolekcji: listÚ, krotkÚ, zbiór lub mapowanie. Tego rodzaju funkcje mogÈ byÊ
funkcjami wyĝszego rzÚdu, jeĂli wykorzystujÈ funkcjÚ jako czÚĂÊ argumentów.
W przeciwnym razie sÈ to zwykïe funkcje, które przetwarzajÈ kolekcje.
Q Redukowanie kolekcji. Niektóre funkcje dziaïajÈ z obiektem iterowalnym

(lub obiektem, który jest rodzajem kolekcji) i tworzÈ skalarny wynik. Przykïadem
mogÈ byÊ funkcje len() i sum(). Gdy przyjmujemy funkcjÚ jako argument,
moĝemy tworzyÊ redukcje wyĝszego rzÚdu. Do tego tematu powrócimy
w nastÚpnym rozdziale.
Q WartoĂci skalarne. Niektóre funkcje dziaïajÈ na pojedynczych elementach

danych. JeĂli przyjmujÈ innÈ funkcjÚ jako argument, mogÈ to byÊ funkcje
wyĝszego rzÚdu.
Podczas projektowania oprogramowania moĝemy wybieraÊ spoĂród tych ustalonych wzorców
projektowych.

Podsumowanie
W tym rozdziale przyjrzeliĂmy siÚ dwóm redukcjom, które sÈ funkcjami wyĝszego rzÚdu: max()
i min(). PrzyjrzeliĂmy siÚ takĝe dwóm centralnym funkcjom wyĝszego rzÚdu, map() i filter().
OmówiliĂmy takĝe funkcjÚ sorted().
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PrzyjrzeliĂmy siÚ takĝe sposobom wykorzystania funkcji wyĝszego rzÚdu do przeksztaïcania
struktury danych. Moĝemy wykonaÊ kilka typowych transformacji, z opakowywaniem, rozpakowywaniem, spïaszczaniem i nadawaniem struktury róĝnego typu sekwencji wïÈcznie.
PrzyjrzeliĂmy siÚ trzem sposobom definiowania wïasnych funkcji wyĝszego rzÚdu. Oto one:
Q Instrukcja def. Podobna do wyraĝenia lambda, które przypisujemy do zmiennej.
Q Definiowanie klasy wywoïywalnej jako rodzaju funkcji emitujÈcej funkcje zïoĝone.
Q Do tworzenia funkcji zïoĝonych moĝemy równieĝ uĝywaÊ dekoratorów.

Powrócimy do tego tematu w rozdziale 11. „Techniki projektowania dekoratorów”.
W nastÚpnym rozdziale przyjrzymy siÚ idei czysto funkcyjnej iteracji z wykorzystaniem rekurencji. Uĝyjemy struktur Pythona do wprowadzenia kilku popularnych ulepszeñ w stosunku
do technik czysto funkcyjnych. Przyjrzymy siÚ równieĝ powiÈzanemu z tym problemowi wykonywania redukcji z kolekcji do pojedynczych wartoĂci.
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