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capítulo 1
Estruturas de dados e algoritmos

O Python provê uma variedade de estruturas de dados já prontas que são muito úteis, 
como listas, conjuntos e dicionários. Na maioria das vezes, o uso dessas estruturas é 
bem simples. No entanto perguntas comuns relacionadas com pesquisar, classificar, 
ordenar e filtrar surgem com frequência. Desse modo, o objetivo deste capítulo é 
discutir estruturas de dados e algoritmos comuns que envolvem dados. Além disso, 
várias estruturas de dados contidas no módulo collections também serão tratadas.

1.1. Desempacotar uma sequência em variáveis separadas

Problema
Você tem uma tupla ou sequência de N elementos que gostaria de desempacotar em 
uma coleção de N variáveis.

Solução
Qualquer sequência (ou iterável) pode ser desempacotada em variáveis por meio de 
uma operação simples de atribuição. O único requisito é que a quantidade de variáveis 
e a estrutura correspondam à sequência. Por exemplo:

>>> p = (4, 5)
>>> x, y = p
>>> x
4
>>> y
5
>>>

>>> data = [ 'ACME', 50, 91.1, (2012, 12, 21) ]
>>> name, shares, price, date = data
>>> name
'ACME'
>>> date
(2012, 12, 21)
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>>> name, shares, price, (year, mon, day) = data
>>> name
'ACME'
>>> year
2012
>>> mon
12
>>> day
21
>>>

Se houver uma incompatibilidade na quantidade de elementos, você obterá um erro. 
Por exemplo:

>>> p = (4, 5)
>>> x, y, z = p
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: need more than 2 values to unpack
>>>

Discussão
O desempacotamento, na verdade, funciona com qualquer objeto que seja iterável, e 
não somente com tuplas ou listas. Isso inclui strings, arquivos, iteradores (iterators) 
e geradores (generators). Por exemplo:

>>> s = 'Hello'
>>> a, b, c, d, e = s
>>> a
'H'
>>> b
'e'
>>> e
'o'
>>>

Ao desempacotar, pode ser que, às vezes, você queira descartar determinados valores. 
O Python não possui nenhuma sintaxe especial para isso, porém, em geral, você pode 
simplesmente utilizar o nome de uma variável descartável nesse caso. Por exemplo:

>>> data = [ 'ACME', 50, 91.1, (2012, 12, 21) ]
>>> _, shares, price, _ = data
>>> shares
50
>>> price
91.1
>>>
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No entanto certifique-se de que o nome da variável que você escolher já não esteja 
sendo utilizado para outros fins.

1.2. Desempacotar elementos de iteráveis de tamanho arbitrário

Problema
Você deve desempacotar N elementos de um iterável, mas o iterável pode ter mais de 
N elementos, causando uma exceção igual a “too many values to unpack” (valores 
demais para desempacotar).

Solução
As “expressões com asterisco” do Python podem ser utilizadas para solucionar esse 
problema. Por exemplo, suponha que você dê um curso e que, no final do semestre, 
decida que irá descartar as notas da primeira e da última lições de casa e tirará a 
média somente das restantes. Se houver apenas quatro lições, você poderá simples-
mente desempacotar todas elas, mas e se houver 24? Uma expressão com asterisco 
facilita essa tarefa:

def drop_first_last(grades):
    first, *middle, last = grades
    return avg(middle)

Como outro caso de uso, suponha que você tenha registros de usuários contendo um 
nome e o endereço de email, seguidos por uma quantidade arbitrária de números de 
telefone. Os registros podem ser desempacotados desta maneira:

>>> record = ('Dave', 'dave@example.com', '773-555-1212', '847-555-1212')
>>> name, email, *phone_numbers = user_record
>>> name
'Dave'
>>> email
'dave@example.com'
>>> phone_numbers
['773-555-1212', '847-555-1212']
>>>

Vale a pena observar que a variável phone_numbers sempre será uma lista, independen-
temente da quantidade de números de telefone sendo desempacotados (inclusive 
nenhum). Desse modo, qualquer código que utilizar phone_numbers não terá de consi-
derar a possibilidade de a variável não ser uma lista nem terá de executar qualquer 
tipo de verificação adicional de tipo.
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A variável com asterisco também pode ser a primeira da lista. Por exemplo, digamos 
que você tenha uma sequência de valores que representam as vendas de sua empresa 
nos últimos oito trimestres. Se quiser ver como o trimestre mais recente se compara 
em relação à média dos primeiros sete trimestres, você pode fazer algo como:

*trailing_qtrs, current_qtr = sales_record
trailing_avg = sum(trailing_qtrs) / len(trailing_qtrs)
return avg_comparison(trailing_avg, current_qtr)

Aqui está uma visualização da operação a partir do interpretador Python:

>>> *trailing, current = [10, 8, 7, 1, 9, 5, 10, 3]
>>> trailing
[10, 8, 7, 1, 9, 5, 10]
>>> current
3

Discussão
O desempacotamento estendido de iteráveis foi feito sob medida para desempacotar 
iteráveis de tamanho desconhecido ou arbitrário. Com frequência, esses iteráveis pos-
suem algum componente ou padrão conhecido em suas construções (por exemplo, 
“tudo o que vier após o elemento 1 é um número de telefone”), e o desempacotamento 
utilizando asterisco permite que o desenvolvedor facilmente tire vantagem desses 
padrões sem executar acrobacias para obter os elementos relevantes do iterável.

Vale a pena observar que a sintaxe com asterisco pode ser especialmente útil na ite-
ração por uma sequência de tuplas de tamanho variável. Por exemplo, uma sequência 
de tuplas com rótulos:

records = [
    ('foo', 1, 2),
    ('bar', 'hello'),
    ('foo', 3, 4),
]

def do_foo(x, y):
    print('foo', x, y)

def do_bar(s):
    print('bar', s)

for tag, *args in records:
    if tag == 'foo':
        do_foo(*args)
    elif tag == 'bar':
        do_bar(*args)
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O desempacotamento com asterisco também pode ser útil se combinado com deter-
minados tipos de operações para processamento de strings, como, por exemplo, uma 
separação (splitting). Por exemplo:

>>> line = 'nobody:*:-2:-2:Unprivileged User:/var/empty:/usr/bin/false'
>>> uname, *fields, homedir, sh = line.split(':')
>>> uname
'nobody'
>>> homedir
'/var/empty'
>>> sh
'/usr/bin/false'
>>>

Às vezes, você pode querer desempacotar valores e jogá-los fora. Não é possível simples-
mente especificar um * sozinho quando estiver desempacotando, mas você pode utilizar 
o nome de uma variável descartável comum, como _ ou ign (ignorado). Por exemplo:

>>> record = ('ACME', 50, 123.45, (12, 18, 2012))
>>> name, *_, (*_, year) = record
>>> name
'ACME'
>>> year
2012
>>>

Há certa semelhança entre desempacotamento com asterisco e os recursos de pro-
cessamento de listas de várias linguagens funcionais. Por exemplo, se você tiver uma 
lista, é possível separá-la facilmente nos componentes de início e de fim, deste modo:

>>> items = [1, 10, 7, 4, 5, 9]
>>> head, *tail = items
>>> head
1
>>> tail
[10, 7, 4, 5, 9]
>>>

Pode-se imaginar que funções que executem uma separação como essa sejam criadas 
a fim de executar algum tipo de algoritmo recursivo inteligente. Por exemplo:

>>> def sum(items):
...     head, *tail = items
...     return head + sum(tail) if tail else head
...
>>> sum(items)
36
>>>
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Contudo saiba que a recursão não é realmente um forte recurso do Python devido 
aos limites inerentes à recursão. Sendo assim, esse último exemplo pode não ser nada 
além de uma curiosidade acadêmica posta em prática.

1.3. Manter os últimos N itens

Problema
Você deseja manter um histórico limitado dos últimos itens vistos durante uma 
iteração ou durante algum outro tipo de processamento.

Solução
Manter um histórico limitado consiste em um uso perfeito para um collections.deque. 
Por exemplo, o código a seguir executa a correspondência de um texto simples em 
uma sequência de linhas e retorna a linha correspondente, juntamente com as últimas 
N linhas de contexto, quando ela for encontrada:

from collections import deque

def search(lines, pattern, history=5):
    previous_lines = deque(maxlen=history)
    for line in lines:
        if pattern in line:
            yield line, previous_lines
        previous_lines.append(line)

# Exemplo de uso em um arquivo
if _ _name_ _ == '_ _main_ _':
    with open('somefile.txt') as f:
        for line, prevlines in search(f, 'python', 5):
            for pline in prevlines:
                print(pline, end='')
            print(line, end='')
            print('-'*20)

Discussão
Ao escrever código para pesquisa de itens, é comum utilizar uma função geradora 
envolvendo yield, como mostrado na solução desta receita. Isso desacopla o processo 
de pesquisa do código que utiliza os resultados. Se geradores forem novidade para 
você, veja a Receita 4.3.



Python Cookbook24

O uso de deque(maxlen=N) resulta na criação de uma fila de tamanho fixo. Quando novos 
itens forem adicionados e a fila estiver cheia, o item mais antigo será automaticamente 
removido. Por exemplo:

>>> q = deque(maxlen=3)
>>> q.append(1)
>>> q.append(2)
>>> q.append(3)
>>> q
deque([1, 2, 3], maxlen=3)
>>> q.append(4)
>>> q
deque([2, 3, 4], maxlen=3)
>>> q.append(5)
>>> q
deque([3, 4, 5], maxlen=3)

Embora você pudesse executar esses tipos de operações em listas manualmente (por 
exemplo, inserindo, apagando etc.), a solução com fila é muito mais elegante e é exe-
cutada muito mais rapidamente.

De modo geral, um deque pode ser utilizado sempre que uma estrutura de fila simples 
for necessária. Se você não especificar um tamanho máximo, a fila não terá limites, 
permitindo a inserção (append) e a retirada (pop) de itens de qualquer extremidade. 
Por exemplo:

>>> q = deque()
>>> q.append(1)
>>> q.append(2)
>>> q.append(3)
>>> q
deque([1, 2, 3])
>>> q.appendleft(4)
>>> q
deque([4, 1, 2, 3])
>>> q.pop()
3
>>> q
deque([4, 1, 2])
>>> q.popleft()
4

Adicionar ou retirar itens de qualquer extremidade de uma fila apresenta comple-
xidade O(1). É diferente de uma lista na qual inserir ou remover itens da frente da 
lista possui complexidade O(N).
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1.4. Encontrar os N itens maiores ou menores

Problema
Você deseja criar uma lista contendo os N maiores ou menores itens de uma coleção.

Solução
O módulo heapq possui duas funções – nlargest() e nsmallest() – que fazem exatamente 
o que você quer. Por exemplo:

import heapq

nums = [1, 8, 2, 23, 7, -4, 18, 23, 42, 37, 2]
print(heapq.nlargest(3, nums))  # Apresenta [42, 37, 23]
print(heapq.nsmallest(3, nums)) # Apresenta [-4, 1, 2]

Ambas as funções também aceitam um parâmetro de chave que lhes permite ser 
utilizadas com estruturas de dados mais complexas. Por exemplo:

portfolio = [
    {'name': 'IBM', 'shares': 100, 'price': 91.1},
    {'name': 'AAPL', 'shares': 50, 'price': 543.22},
    {'name': 'FB', 'shares': 200, 'price': 21.09},
    {'name': 'HPQ', 'shares': 35, 'price': 31.75},
    {'name': 'YHOO', 'shares': 45, 'price': 16.35},
    {'name': 'ACME', 'shares': 75, 'price': 115.65}
]

cheap = heapq.nsmallest(3, portfolio, key=lambda s: s['price'])
expensive = heapq.nlargest(3, portfolio, key=lambda s: s['price'])

Discussão
Se você estiver procurando pelos N maiores ou menores itens e N for pequeno quando 
comparado ao tamanho total da coleção, essas funções proporcionam um desempenho 
superior. Nos bastidores, elas funcionam inicialmente convertendo os dados em uma 
lista na qual os itens são ordenados como uma heap. Por exemplo:

>>> nums = [1, 8, 2, 23, 7, -4, 18, 23, 42, 37, 2]
>>> import heapq
>>> heap = list(nums)
>>> heapq.heapify(heap)
>>> heap
[-4, 2, 1, 23, 7, 2, 18, 23, 42, 37, 8]
>>>

A característica mais importante de uma heap é que heap[0] sempre corresponde ao 
menor item. Além do mais, itens subsequentes podem ser facilmente encontrados 
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por meio do método heapq.heappop(), que remove o primeiro item e o substitui pelo 
próximo menor item (uma operação que exige O(log N) operações, em que N cor-
responde ao tamanho da heap). Por exemplo, para encontrar os três menores itens, 
você pode fazer o seguinte:

>>> heapq.heappop(heap)
-4
>>> heapq.heappop(heap)
1
>>> heapq.heappop(heap)
2

As funções nlargest() e nsmallest() são mais apropriadas se você estiver tentando 
encontrar uma quantidade relativamente pequena de itens. Se estiver simplesmente 
tentando encontrar o menor ou o maior item único (N=1), será mais rápido utilizar 
min() e max(). De modo semelhante, se N for aproximadamente igual ao tamanho da 
própria coleção, normalmente será mais rápido ordená-la antes e pegar uma fatia (ou 
seja, utilize sorted(items)[:N] ou sorted(items)[-N:]). Devemos observar que a verdadeira 
implementação de nlargest() e nsmallest() é adaptável no que concerne ao seu modo 
de operação, e elas executarão algumas dessas otimizações por você (por exemplo, 
ordenar se N for próximo ao tamanho da entrada).

Embora não seja necessário utilizar esta receita, a implementação de uma heap é 
um assunto de estudo interessante e que vale a pena. Normalmente, isso pode ser 
encontrado em qualquer livro decente sobre algoritmos e estruturas de dados. A 
documentação do módulo heapq também contém discussões sobre os detalhes de 
implementação subjacentes.

1.5. Implementar uma fila de prioridades

Problema
Você deseja implementar uma fila que ordene os itens por uma dada prioridade e 
que sempre retorne o item com a mais alta prioridade em cada operação de retirada.

Solução
A classe a seguir utiliza o módulo heapq para implementar uma fila simples de prioridade:

import heapq

class PriorityQueue:
    def _ _init_ _(self):
        self._queue = []
        self._index = 0
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    def push(self, item, priority):
        heapq.heappush(self._queue, (-priority, self._index, item))
        self._index += 1

    def pop(self):
        return heapq.heappop(self._queue)[-1]

Aqui está um exemplo de como isso pode ser utilizado:

>>> class Item:
...     def _ _init_ _(self, name):
...         self.name = name
...     def _ _repr_ _(self):
...         return 'Item({!r})'.format(self.name)
...
>>> q = PriorityQueue()
>>> q.push(Item('foo'), 1)
>>> q.push(Item('bar'), 5)
>>> q.push(Item('spam'), 4)
>>> q.push(Item('grok'), 1)
>>> q.pop()
Item('bar')
>>> q.pop()
Item('spam')
>>> q.pop()
Item('foo')
>>> q.pop()
Item('grok')
>>>

Observe como a primeira operação pop() retornou o item com a mais alta priorida-
de. Observe também como os dois itens com a mesma prioridade (foo e grok) foram 
retornados na mesma ordem em que foram inseridos na fila.

Discussão
O ponto central desta receita refere-se ao uso do módulo heapq. As funções heapq.
heappush() e heapq.heappop() inserem e removem itens de uma lista _queue de tal modo que 
o primeiro item da lista tem a menor prioridade (conforme discutido na Receita 1.4). 
O método heappop() sempre retorna o “menor” item e é a chave para fazer com que os 
itens corretos sejam removidos da fila. Além do mais, como as operações de inserção 
(push) e de remoção (pop) possuem complexidade O(log N), onde N é o número de 
itens da heap, elas são bem eficientes, mesmo para valores bem grandes de N.

Nesta receita, a fila é formada por tuplas no formato (-priority, index, item). O valor de 
priority é negado para fazer a fila ordenar os itens da mais alta para a mais baixa prio-
ridade. É o oposto da ordem normal da heap, que ordena do menor para o maior valor.
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A função da variável index consiste em ordenar adequadamente os itens com o 
mesmo nível de prioridade. Ao manter um índice que aumenta constantemente, os 
itens serão ordenados de acordo com a ordem em que foram inseridos. No entanto 
o índice também tem um papel importante para fazer as operações de comparação 
funcionarem para itens que tenham o mesmo nível de prioridade.

Para esclarecer melhor, instâncias de Item no exemplo não podem ser ordenadas. Por 
exemplo:

>>> a = Item('foo')
>>> b = Item('bar')
>>> a < b
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unorderable types: Item() < Item()
>>>

Se você criar tuplas (priority, item), elas poderão ser comparadas, desde que as prio-
ridades sejam diferentes. No entanto, se duas tuplas com prioridades iguais forem 
comparadas, a comparação falhará, como antes. Por exemplo:

>>> a = (1, Item('foo'))
>>> b = (5, Item('bar'))
>>> a < b
True
>>> c = (1, Item('grok'))
>>> a < c
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unorderable types: Item() < Item()
>>>

Ao introduzir o índice extra e criar tuplas (priority, index, item), você evita totalmente 
esse problema, pois duas tuplas nunca terão o mesmo valor de index (e o Python nunca 
se preocupa em comparar os valores restantes das tuplas, uma vez que o resultado da 
comparação tenha sido determinado).

>>> a = (1, 0, Item('foo'))
>>> b = (5, 1, Item('bar'))
>>> c = (1, 2, Item('grok'))
>>> a < b
True
>>> a < c
True
>>>
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Se quiser utilizar essa fila para comunicação entre threads, é necessário adicionar o 
locking (travamento) e a sinalização adequados. Veja a Receita 12.3 para um exemplo 
de como fazer isso.

A documentação do módulo heapq possui mais exemplos e discussões a respeito da 
teoria e da implementação de heaps.

1.6. Mapear chaves a múltiplos valores em um dicionário

Problema
Você deseja criar um dicionário que mapeie chaves a mais de um valor (o chamado 
“multidict”).

Solução
Um dicionário consiste em um mapeamento no qual cada chave é mapeada para um 
único valor. Se quiser mapear chaves a múltiplos valores, é necessário armazenar os 
múltiplos valores em outro contêiner, como uma lista ou um conjunto. Por exemplo, 
você pode criar dicionários desta maneira:

d = {
    'a' : [1, 2, 3],
    'b' : [4, 5]
}

e = {
    'a' : {1, 2, 3},
    'b' : {4, 5}
}

A opção de utilizar ou não listas ou conjuntos depende do uso pretendido. Utilize 
uma lista se quiser preservar o ordem de inserção dos itens. Utilize um conjunto se 
quiser eliminar itens duplicados (e se a ordem não for importante).

Para criar dicionários como esses facilmente, você pode utilizar defaultdict do módulo 
collections. Uma característica de defaultdict é que ele inicializa automaticamente o pri-
meiro valor, de modo que você pode simplesmente focar na adição de itens. Por exemplo:

from collections import defaultdict

d = defaultdict(list)
d['a'].append(1)
d['a'].append(2)
d['b'].append(4)
...

d = defaultdict(set)
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d['a'].add(1)
d['a'].add(2)
d['b'].add(4)
...

Um cuidado a se ter com defaultdict é que ele criará automaticamente entradas no 
dicionário para chaves acessadas posteriormente (mesmo que elas não sejam encon-
tradas no momento, no dicionário). Se não quiser esse comportamento, você pode 
utilizar setdefault() em um dicionário comum, no lugar. Por exemplo:

d = {}    # Um dicionário comum
d.setdefault('a', []).append(1)
d.setdefault('a', []).append(2)
d.setdefault('b', []).append(4)
...

No entanto muitos programadores acham que setdefault() não é muito natural – sem 
mencionar o fato de que ele sempre cria uma nova instância do valor inicial a cada 
chamada (a lista vazia [] no exemplo).

Discussão
Em princípio, criar um dicionário com múltiplos valores é simples. Contudo, a inicia-
lização do primeiro valor pode ser confusa se você tentar fazê-la por conta própria. 
Por exemplo, você pode ter um código que se pareça com:

d = {}
for key, value in pairs:
    if key not in d:
        d[key] = []
    d[key].append(value)

Utilizar um defaultdict simplesmente resulta em um código muito mais limpo:

d = defaultdict(list)
for key, value in pairs:
    d[key].append(value)

Esta receita está fortemente relacionada ao problema de agrupar registros em proble-
mas de processamento de dados. Veja a Receita 1.15 para um exemplo.

1.7. Manter dicionários em ordem

Problema
Você deseja criar um dicionário e também deseja controlar a ordem dos itens ao 
efetuar iterações ou serializações.
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Solução
Para controlar a ordem dos itens em um dicionário, você pode utilizar OrderedDict do 
módulo collections. Ele preserva exatamente a ordem original de inserção de dados 
em uma iteração. Por exemplo:

from collections import OrderedDict

d = OrderedDict()
d['foo'] = 1
d['bar'] = 2
d['spam'] = 3
d['grok'] = 4

# Apresenta "foo 1", "bar 2", "spam 3", "grok 4"
for key in d:
    print(key, d[key])

Um OrderedDict pode ser particularmente útil quando você quiser criar um mapea-
mento que será posteriormente serializado ou codificado em um formato diferente. 
Por exemplo, se quiser controlar precisamente a ordem dos campos que aparecem em 
uma codificação JSON, criar os dados inicialmente em um OrderedDict será apropriado:

>>> import json
>>> json.dumps(d)
'{"foo": 1, "bar": 2, "spam": 3, "grok": 4}'
>>>

Discussão
Um OrderedDict mantém internamente uma lista duplamente ligada que ordena as 
chaves de acordo com a ordem de inserção. Quando um novo item for inicialmente 
inserido, ele será colocado no final dessa lista. Novas atribuições subsequentes em 
uma chave existente não alterarão a ordem.

Esteja ciente de que um OrderedDict tem um tamanho que corresponde a mais do dobro 
de um dicionário normal, por causa da lista ligada extra criada. Sendo assim, se você 
vai criar uma estrutura de dados que envolva uma quantidade grande de instâncias 
de OrderedDict (por exemplo, ler 100.000 linhas de um arquivo CSV em uma lista de 
instâncias de OrderedDict), será necessário analisar os requisitos de seu aplicativo 
para determinar se as vantagens de usar um OrderedDict compensam a necessidade 
de memória extra.
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1.8. Fazer cálculos com dicionários

Problema
Você deseja executar vários cálculos (por exemplo, valor mínimo, valor máximo, 
ordenar etc.) em um dicionário de dados.

Solução
Considere um dicionário que mapeie nomes de ações a preços:

prices = {
    'ACME': 45.23,
    'AAPL': 612.78,
    'IBM': 205.55,
    'HPQ': 37.20,
    'FB': 10.75
}

Para executar cálculos úteis com o conteúdo do dicionário, em geral, é útil inverter 
as chaves e os valores do dicionário utilizando zip(). Por exemplo, eis o modo de 
encontrar o preço mínimo e máximo e o nome da ação:

min_price = min(zip(prices.values(), prices.keys()))
# min_price é (10.75, 'FB')

max_price = max(zip(prices.values(), prices.keys()))
# max_price é (612.78, 'AAPL')

De modo semelhante, para classificar os dados, utilize zip() e sorted(), como mostrado 
a seguir:

prices_sorted = sorted(zip(prices.values(), prices.keys()))
# prices_sorted é [(10.75, 'FB'), (37.2, 'HPQ'),
#                  (45.23, 'ACME'), (205.55, 'IBM'),
#                  (612.78, 'AAPL')]

Ao efetuar esses cálculos, saiba que zip() cria um iterador que pode ser consumido 
somente uma vez. Por exemplo, o código a seguir gera um erro:

prices_and_names = zip(prices.values(), prices.keys())
print(min(prices_and_names)) # OK
print(max(prices_and_names)) # ValueError: max() arg is an empty sequence

Discussão
Se você tentar executar reduções comuns de dados em um dicionário, perceberá que 
somente as chaves são processadas, e não os valores. Por exemplo:
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min(prices)   # Retorna 'AAPL'
max(prices)   # Retorna 'IBM'

Provavelmente, não é isso o que se quer porque, na realidade, você está procurando 
executar um cálculo envolvendo os valores do dicionário. Pode-se tentar corrigir isso 
utilizando o método values() de um dicionário:

min(prices.values())   # Retorna 10.75
max(prices.values())   # Retorna 612.78

Infelizmente, em geral, isso também não é exatamente o que se deseja. Por exemplo, 
pode ser que você queira obter informações sobre as chaves correspondentes (por 
exemplo, que ação tem o menor preço?)

Você pode obter a chave correspondente ao valor mínimo ou máximo se fornecer 
uma função chave para min() e max(). Por exemplo:

min(prices, key=lambda k: prices[k])   # Retorna 'FB'
max(prices, key=lambda k: prices[k])   # Retorna 'AAPL'

No entanto, para obter o valor mínimo, será necessário executar um passo extra de 
pesquisa. Por exemplo:

min_value = prices[min(prices, key=lambda k: prices[k])]

A solução envolvendo zip() resolve o problema ao “inverter” o dicionário em uma 
sequência de pares (value, key). Ao executar comparações em tuplas como essas, o 
elemento value será comparado inicialmente, seguido de key. Isso resulta exatamente 
no comportamento que você deseja e permite que reduções e ordenações sejam 
facilmente executadas no conteúdo do dicionário por meio de uma única instrução.

Devemos observar que, em cálculos envolvendo pares (value, key), a chave será utili-
zada para determinar o resultado nos casos em que múltiplas entradas possuírem o 
mesmo valor. Por exemplo, em cálculos como em min() e max(), a entrada com a menor 
ou a maior chave será retornada, caso haja valores duplicados. Por exemplo:

>>> prices = { 'AAA' : 45.23, 'ZZZ': 45.23 }
>>> min(zip(prices.values(), prices.keys()))
(45.23, 'AAA')
>>> max(zip(prices.values(), prices.keys()))
(45.23, 'ZZZ')
>>>
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1.9. Encontrar itens comuns em dois dicionários

Problema
Você tem dois dicionários e quer descobrir o que eles podem ter em comum (mesmas 
chaves, mesmos valores etc.)

Solução
Considere dois dicionários:

a = {
    'x' : 1,
    'y' : 2,
    'z' : 3
}

b = {
    'w' : 10,
    'x' : 11,
    'y' : 2
}

Para descobrir o que os dois dicionários têm em comum, basta executar operações 
comuns de conjunto, utilizando os métodos keys() ou items(). Por exemplo:

# Encontra chaves em comum
a.keys() & b.keys()   # { 'x', 'y' }

# Encontra chaves em a que não estão em b
a.keys() - b.keys()   # { 'z' }

# Encontra pares (key,value) em comum
a.items() & b.items() # { ('y', 2) }

Esses tipos de operação também podem ser utilizados para alterar ou filtrar conteú-
do de dicionários. Por exemplo, suponha que você queira criar um novo dicionário 
removendo chaves selecionadas. Aqui está um código de exemplo que utiliza um 
dictionary comprehension (abrangência de dicionário):

# Cria um novo dicionário com determinadas chaves removidas
c = {key:a[key] for key in a.keys() - {'z', 'w'}}
# c é igual a {'x': 1, 'y': 2}

Discussão
Um dicionário consiste em um mapeamento entre um conjunto de chaves e valores. 
O método keys() de um dicionário retorna um objeto keys-view (visão de chaves) 
que expõe as chaves. Um recurso pouco conhecido de keys views é que elas também 
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suportam operações comuns de conjuntos, tais como uniões, interseções e diferenças. 
Desse modo, se quiser executar operações comuns de conjuntos em chaves de dicio-
nário, em geral, você pode simplesmente utilizar os objetos keys-view diretamente, 
sem convertê-los antes em um conjunto.

O método items() de um dicionário retorna um objeto items-view (visão de itens) 
constituído por pares (key, value). Esse objeto suporta operações semelhantes de 
conjunto e pode ser utilizado para executar operações como encontrar que pares 
chave-valor os dois dicionários possuem em comum.

Embora semelhante, o método values() de um dicionário não suporta as operações 
de conjunto descritas nesta receita. Em parte, isso ocorre porque, diferentemente das 
chaves, não se garante que os itens contidos em uma values view (visão de valores) 
sejam únicos. Só isso faz com que certas operações de conjuntos sejam de utilidade 
questionável. No entanto, se você tiver de executar cálculos como esses, eles podem 
ser executados simplesmente convertendo os valores, inicialmente, para um conjunto.

1.10. Remover itens duplicados de uma sequência, preservando a ordem

Problema
Você deseja eliminar os valores duplicados em uma sequência, mas quer preservar a 
ordem dos itens remanescentes.

Solução
Se os valores da sequência forem passíveis de hashing, o problema poderá ser facil-
mente solucionado por meio de um conjunto e um gerador. Por exemplo:

def dedupe(items):
    seen = set()
    for item in items:
        if item not in seen:
            yield item
            seen.add(item)

Aqui está um exemplo de como utilizar sua função:

>>> a = [1, 5, 2, 1, 9, 1, 5, 10]
>>> list(dedupe(a))
[1, 5, 2, 9, 10]
>>>

Isso funciona somente se os itens da sequência forem passíveis de hashing. Se esti-
ver tentando eliminar valores duplicados em uma sequência de tipos não sujeitos 
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a hashing (tais como os dicionários), você pode fazer uma pequena alteração nesta 
receita, da seguinte maneira:

def dedupe(items, key=None):
    seen = set()
    for item in items:
        val = item if key is None else key(item)
        if val not in seen:
            yield item
            seen.add(val)

Nesse caso, o propósito do argumento key é especificar uma função que converte 
itens de uma sequência em um tipo sujeito a hashing, com o objetivo de detectar 
duplicações. Aqui está o modo como isso funciona:

>>> a = [ {'x':1, 'y':2}, {'x':1, 'y':3}, {'x':1, 'y':2}, {'x':2, 'y':4}]
>>> list(dedupe(a, key=lambda d: (d['x'],d['y'])))
[{'x': 1, 'y': 2}, {'x': 1, 'y': 3}, {'x': 2, 'y': 4}]
>>> list(dedupe(a, key=lambda d: d['x']))
[{'x': 1, 'y': 2}, {'x': 2, 'y': 4}]
>>>

Essa última solução também funciona bem se você quiser eliminar itens duplicados 
com base no valor de um único campo ou atributo ou uma estrutura maior de dados.

Discussão
Se tudo o que você deseja fazer é eliminar itens duplicados, normalmente é mais fácil 
simplesmente criar um conjunto. Por exemplo:

>>> a
[1, 5, 2, 1, 9, 1, 5, 10]
>>> set(a)
{1, 2, 10, 5, 9}
>>>

No entanto essa abordagem não preserva nenhum tipo de ordenação. Portanto os 
dados resultantes estarão misturados após a operação. A solução apresentada evita 
que isso aconteça.

O uso de uma função geradora nesta receita reflete o fato de você querer que a função 
seja extremamente de propósito geral – não necessariamente ligada de forma direta 
ao processamento de listas. Por exemplo, se quiser ler um arquivo eliminando linhas 
duplicadas, você pode fazer simplesmente isto:

with open(somefile,'r') as f:
    for line in dedupe(f):
        ...
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A especificação de uma função key imita funcionalidades semelhantes em funções 
internas, como sorted(), min() e max(). Por exemplo, veja as Receitas 1.8 e 1.13.

1.11. Dar nome a uma fatia (slice)

Problema
Seu programa se tornou confuso e ilegível contendo índices fixos de fatias (slices) e 
você deseja fazer uma limpeza.

Solução
Suponha que você tenha um código que acesse campos específicos de dados de um 
registro na forma de string, com campos fixos (por exemplo, de um arquivo simples 
ou com formato semelhante):

######    0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890'
record = '....................100          .......513.25     ..........'
cost = int(record[20:32]) * float(record[40:48])

Em vez de fazer isso, por que não dar nome às fatias deste modo?

SHARES = slice(20,32)
PRICE = slice(40,48)

cost = int(record[SHARES]) * float(record[PRICE])

Na última versão, evita-se que haja misteriosos índices fixos no código e o que você 
está fazendo torna-se muito mais claro.

Discussão
Como regra geral, escrever código com muitos índices fixos no código resulta em 
uma confusão, no que se refere à legibilidade e manutenção. Por exemplo, se você 
voltar ao código um ano depois, vai olhá-lo e pensar no que você estava imaginando 
quando o escreveu. A solução apresentada é simplesmente uma maneira de mostrar, 
de modo mais claro, o que seu código está realmente fazendo.

Em geral, a função interna slice() cria um objeto fatia que pode ser utilizado em 
qualquer lugar em que uma fatia seja permitida. Por exemplo:

>>> items = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> a = slice(2, 4)
>>> items[2:4]
[2, 3]
>>> items[a]
[2, 3]
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>>> items[a] = [10,11]
>>> items
[0, 1, 10, 11, 4, 5, 6]
>>> del items[a]
>>> items
[0, 1, 4, 5, 6]

Se você tiver uma instância s de slice, pode obter mais informações sobre o mesmo dan-
do uma olhada em seus atributos s.start, s.stop e s.step, respectivamente. Por exemplo:

>>> a = slice(10, 50, 2)
>>> a.start
10
>>> a.stop
50
>>> a.step
2
>>>

Além do mais, é possível mapear uma fatia para uma sequência de tamanho específico 
utilizando seu método indices(size). Ele retorna uma tupla (start, stop, step), na qual 
todos os valores foram adequadamente ajustados para estar entre os limites (para 
evitar exceções IndexError ao indexar). Por exemplo:

>>> s = 'HelloWorld'
>>> a.indices(len(s))
(5, 10, 2)
>>> for i in range(*a.indices(len(s))):
...     print(s[i])
...
W
r
d
>>>

1.12 Determinar os itens que ocorrem mais frequentemente em uma sequência

Problema
Você tem uma sequência de itens e quer determinar quais são aqueles que ocorrem 
mais frequentemente na sequência.

Solução
A classe collections.Counter foi projetada exatamente para problemas como esse. Ela 
vem até mesmo com um método most_common(), prático, que fornecerá a resposta a você.
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Para ilustrar, suponha que você tenha uma lista de palavras e queira descobrir que 
palavras ocorrem com mais frequência. Aqui está o modo como isso pode ser feito:

words = [
    'look', 'into', 'my', 'eyes', 'look', 'into', 'my', 'eyes',
    'the', 'eyes', 'the', 'eyes', 'the', 'eyes', 'not', 'around', 'the',
    'eyes', "don't", 'look', 'around', 'the', 'eyes', 'look', 'into',
    'my', 'eyes', "you're", 'under'
]

from collections import Counter
word_counts = Counter(words)
top_three = word_counts.most_common(3)
print(top_three)
# Apresenta [('eyes', 8), ('the', 5), ('look', 4)]

Discussão
Como entrada, objetos Counter podem receber qualquer sequência de itens de entrada 
passíveis de hashing. Internamente, um Counter é um dicionário que mapeia os itens 
à quantidade de ocorrências. Por exemplo:

>>> word_counts['not']
1
>>> word_counts['eyes']
8
>>>

Se quiser incrementar o contador manualmente, basta utilizar uma adição:

>>> morewords = ['why','are','you','not','looking','in','my','eyes']
>>> for word in morewords:
...     word_counts[word] += 1
...
>>> word_counts['eyes']
9
>>>

Ou, de modo alternativo, você pode utilizar o método update():

>>> word_counts.update(morewords)
>>>

Um recurso pouco conhecido de instâncias de Counter é que elas podem ser facilmente 
combinadas utilizando-se diversas operações matemáticas. Por exemplo:

>>> a = Counter(words)
>>> b = Counter(morewords)
>>> a
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Counter({'eyes': 8, 'the': 5, 'look': 4, 'into': 3, 'my': 3, 'around': 2,
         "you're": 1, "don't": 1, 'under': 1, 'not': 1})
>>> b
Counter({'eyes': 1, 'looking': 1, 'are': 1, 'in': 1, 'not': 1, 'you': 1,
         'my': 1, 'why': 1})

>>> # Combina contadores
>>> c = a + b
>>> c
Counter({'eyes': 9, 'the': 5, 'look': 4, 'my': 4, 'into': 3, 'not': 2,
         'around': 2, "you're": 1, "don't": 1, 'in': 1, 'why': 1,
         'looking': 1, 'are': 1, 'under': 1, 'you': 1})

>>> # Subtrai contadores
>>> d = a - b
>>> d
Counter({'eyes': 7, 'the': 5, 'look': 4, 'into': 3, 'my': 2, 'around': 2,
         "you're": 1, "don't": 1, 'under': 1})
>>>

Nem é preciso dizer que os objetos Counter são uma ferramenta incrivelmente útil 
para quase todos os tipos de problemas em que é necessário tabular e contabilizar 
dados. Você vai preferir essa solução às soluções escritas manualmente envolvendo 
dicionários.

1.13. Ordenar uma lista de dicionários por meio de uma chave comum

Problema
Você tem uma lista de dicionários e deseja ordenar as entradas de acordo com um 
ou mais valores do dicionário.

Solução
Ordenar esse tipo de estrutura é fácil quando se utiliza a função itemgetter do mó-
dulo operator. Suponha que você tenha feito uma consulta em uma tabela de banco 
de dados para obter uma listagem dos membros de seu site e que tenha recebido a 
estrutura de dados a seguir como resposta:

rows = [
    {'fname': 'Brian', 'lname': 'Jones', 'uid': 1003},
    {'fname': 'David', 'lname': 'Beazley', 'uid': 1002},
    {'fname': 'John', 'lname': 'Cleese', 'uid': 1001},
    {'fname': 'Big', 'lname': 'Jones', 'uid': 1004}
]
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É bem fácil apresentar essas linhas ordenadas por qualquer um dos campos comuns 
a todos os dicionários. Por exemplo:

from operator import itemgetter

rows_by_fname = sorted(rows, key=itemgetter('fname'))
rows_by_uid = sorted(rows, key=itemgetter('uid'))

print(rows_by_fname)
print(rows_by_uid)

O código anterior apresenta a saída a seguir:

[{'fname': 'Big', 'uid': 1004, 'lname': 'Jones'},
 {'fname': 'Brian', 'uid': 1003, 'lname': 'Jones'},
 {'fname': 'David', 'uid': 1002, 'lname': 'Beazley'},
 {'fname': 'John', 'uid': 1001, 'lname': 'Cleese'}]

[{'fname': 'John', 'uid': 1001, 'lname': 'Cleese'},
 {'fname': 'David', 'uid': 1002, 'lname': 'Beazley'},
 {'fname': 'Brian', 'uid': 1003, 'lname': 'Jones'},
 {'fname': 'Big', 'uid': 1004, 'lname': 'Jones'}]

A função itemgetter() também pode aceitar múltiplas chaves. Por exemplo, este código:

rows_by_lfname = sorted(rows, key=itemgetter('lname','fname'))
print(rows_by_lfname)

Gera uma saída do tipo:

[{'fname': 'David', 'uid': 1002, 'lname': 'Beazley'},
 {'fname': 'John', 'uid': 1001, 'lname': 'Cleese'},
 {'fname': 'Big', 'uid': 1004, 'lname': 'Jones'},
 {'fname': 'Brian', 'uid': 1003, 'lname': 'Jones'}]

Discussão
Nesse exemplo, rows é passado à função interna sorted(), que aceita um argumento 
nomeado key. Espera-se que esse argumento seja um callable (chamável) que aceite 
um único item de rows como entrada e que retorne um valor a ser usado como base 
para a ordenação. A função itemgetter() cria exatamente um callable como esse.

A função operator.itemgetter() recebe como argumento os índices para pesquisa, uti-
lizados para extrair os valores desejados dos registros em rows. Pode ser o nome de 
uma chave de dicionário, um elemento numérico de uma lista ou qualquer valor que 
possa ser fornecido ao método _ _getitem_ _() de um objeto. Se você fornecer múltiplos 
índices a itemgetter(), o callable que ela gerar retornará uma tupla com todos os ele-
mentos, e sorted() ordenará a saída de acordo com a ordem das tuplas. Isso pode ser 
útil se você quiser ordenar vários campos simultaneamente (como, por exemplo, pelo 
último e pelo primeiro nomes, conforme mostrado no exemplo).
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A funcionalidade de itemgetter() às vezes é substituída por expressões lambda. Por 
exemplo:

rows_by_fname = sorted(rows, key=lambda r: r['fname'])
rows_by_lfname = sorted(rows, key=lambda r: (r['lname'],r['fname']))

Essa solução geralmente funciona bem. No entanto a solução envolvendo itemgetter() 
tipicamente executa um pouco mais rápido. Sendo assim, pode ser que você a prefira, 
caso o desempenho seja uma preocupação.

Finalmente, não se esqueça de que a técnica apresentada nesta receita pode ser apli-
cada a funções como min() e max(). Por exemplo:

>>> min(rows, key=itemgetter('uid'))
{'fname': 'John', 'lname': 'Cleese', 'uid': 1001}
>>> max(rows, key=itemgetter('uid'))
{'fname': 'Big', 'lname': 'Jones', 'uid': 1004}
>>>

1.14. Ordenar objetos sem suporte nativo para comparação

Problema
Você deseja ordenar objetos de mesma classe, mas eles não suportam operações de 
comparação de forma nativa.

Solução
A função interna sorted() recebe um argumento key ao qual pode ser passado um 
callable que retornará algum valor do objeto que sorted utilizará para comparar os 
objetos. Por exemplo, se você tiver uma sequência de instâncias de User em sua aplica-
ção e quiser ordená-los por meio do atributo user_id, você deve fornecer um callable 
que recebe uma instância de User como entrada, e retorna o user_id. Por exemplo:

>>> class User:
...     def _ _init_ _(self, user_id):
...         self.user_id = user_id
...     def _ _repr_ _(self):
...         return 'User({})'.format(self.user_id)
...
>>> users = [User(23), User(3), User(99)]
>>> users
[User(23), User(3), User(99)]
>>> sorted(users, key=lambda u: u.user_id)
[User(3), User(23), User(99)]
>>>
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Em vez de usar lambda, uma abordagem alternativa consiste em utilizar operator.
attrgetter():

>>> from operator import attrgetter
>>> sorted(users, key=attrgetter('user_id'))
[User(3), User(23), User(99)]
>>>

Discussão
A opção de utilizar ou não lambda ou attrgetter() pode ser uma questão de preferência 
pessoal. Contudo attrgetter() normalmente é um pouco mais rápido, além de ter o 
recurso adicional de permitir que vários campos sejam extraídos simultaneamente. 
Isso é semelhante ao uso de operator.itemgetter() para dicionários (veja a Receita 1.13). 
Por exemplo, se instâncias de User também tivessem os atributos first_name e last_name, 
você poderia realizar uma ordenação desta maneira:

by_name = sorted(users, key=attrgetter('last_name', 'first_name'))

Também vale a pena observar que a técnica utilizada nesta receita pode ser aplicada 
a funções como min() e max(). Por exemplo:

>>> min(users, key=attrgetter('user_id')
User(3)
>>> max(users, key=attrgetter('user_id')
User(99)
>>>

1.15. Agrupar registros de acordo com um campo

Problema
Você tem uma sequência de dicionários ou de instâncias e deseja efetuar iterações 
sobre os dados em grupos constituídos de acordo com o valor de um determinado 
campo, como, por exemplo, a data.

Solução
A função itertools.groupby() é particularmente útil para criar agrupamentos de dados 
como esse. Para ilustrar, suponha que você tenha a seguinte lista de dicionários:

rows = [
    {'address': '5412 N CLARK', 'date': '07/01/2012'},
    {'address': '5148 N CLARK', 'date': '07/04/2012'},
    {'address': '5800 E 58TH', 'date': '07/02/2012'},
    {'address': '2122 N CLARK', 'date': '07/03/2012'},
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    {'address': '5645 N RAVENSWOOD', 'date': '07/02/2012'},
    {'address': '1060 W ADDISON', 'date': '07/02/2012'},
    {'address': '4801 N BROADWAY', 'date': '07/01/2012'},
    {'address': '1039 W GRANVILLE', 'date': '07/04/2012'},
]

Agora suponha que você queira fazer iterações pelos dados em porções agrupadas de 
acordo com a data. Para isso, ordene inicialmente pelo campo desejado (nesse caso, 
pela data) e, em seguida, utilize itertools.groupby():

from operator import itemgetter
from itertools import groupby

# Primeiro ordena pelo campo desejado
rows.sort(key=itemgetter('date'))

# Faz a iteração nos grupos
for date, items in groupby(rows, key=itemgetter('date')):
    print(date)
    for i in items:
        print('    ', i)

A saída a seguir é gerada:

07/01/2012
     {'date': '07/01/2012', 'address': '5412 N CLARK'}
     {'date': '07/01/2012', 'address': '4801 N BROADWAY'}
07/02/2012
     {'date': '07/02/2012', 'address': '5800 E 58TH'}
     {'date': '07/02/2012', 'address': '5645 N RAVENSWOOD'}
     {'date': '07/02/2012', 'address': '1060 W ADDISON'}
07/03/2012
     {'date': '07/03/2012', 'address': '2122 N CLARK'}
07/04/2012
     {'date': '07/04/2012', 'address': '5148 N CLARK'}
     {'date': '07/04/2012', 'address': '1039 W GRANVILLE'}

Discussão
A função groupby() funciona analisando uma sequência e encontrando ocorrências 
sequenciais de valores idênticos (ou valores retornados por uma dada função chave). 
A cada iteração, a função retorna o valor, juntamente com um iterador que gera todos 
os itens de um grupo com o mesmo valor.

Um passo preliminar importante consiste em ordenar os dados de acordo com o cam-
po de interesse. Como groupby() examina somente itens consecutivos, se a ordenação 
prévia não for feita, os registros não serão agrupados conforme desejado.
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Se o seu objetivo for simplesmente agrupar os dados por datas em uma estrutura 
de dados grande que permita acesso aleatório, você poderá ter mais sorte se usar 
defaultdict() para criar um multidict, conforme descrito na Receita 1.6. Por exemplo:

from collections import defaultdict
rows_by_date = defaultdict(list)
for row in rows:
    rows_by_date[row['date']].append(row)

Isso permite que os registros para cada data sejam facilmente acessados deste modo:

>>> for r in rows_by_date['07/01/2012']:
...     print(r)
...
{'date': '07/01/2012', 'address': '5412 N CLARK'}
{'date': '07/01/2012', 'address': '4801 N BROADWAY'}
>>>

Nesse último exemplo, não é necessário ordenar os registros previamente. Desse 
modo, se memória não for uma preocupação, pode ser mais eficiente fazer isso do 
que ordenar previamente os registros e efetuar a iteração utilizando groupby().

1.16. Filtrar elementos de uma sequência

Problema
Você tem dados em uma sequência e deve extrair valores ou reduzir a sequência 
utilizando algum critério.

Solução
Normalmente, a maneira mais fácil de filtrar dados de uma sequência é utilizando 
uma list comprehension (abrangência de lista). Por exemplo:

>>> mylist = [1, 4, -5, 10, -7, 2, 3, -1]
>>> [n for n in mylist if n > 0]
[1, 4, 10, 2, 3]
>>> [n for n in mylist if n < 0]
[-5, -7, -1]
>>>

Uma potencial desvantagem de utilizar uma list comprehension é que ela pode gerar 
um resultado grande se a entrada original for grande. Se isso for uma preocupação, 
pode-se usar expressões geradoras a fim de produzir os valores filtrados de modo 
iterativo. Por exemplo:
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>>> pos = (n for n in mylist if n > 0)
>>> pos
<generator object <genexpr> at 0x1006a0eb0>
>>> for x in pos:
...     print(x)
...
1
4
10
2
3
>>>

Às vezes, o critério para filtrar não pode ser facilmente expresso em uma list com-
prehension ou em uma expressão geradora. Por exemplo, suponha que o processo 
de filtrar envolva tratamento de exceção ou algum outro tipo de detalhe complicado. 
Nesse caso, coloque o código de filtro em sua própria função e utilize a função interna 
filter(). Por exemplo:

values = ['1', '2', '-3', '-', '4', 'N/A', '5']

def is_int(val):
    try:
        x = int(val)
        return True
    except ValueError:
        return False

ivals = list(filter(is_int, values))
print(ivals)
# Apresenta ['1', '2', '-3', '4', '5']

filter() cria um iterador, portanto, se quiser criar uma lista de resultados, certifique-se 
de utilizar list() também, conforme mostrado.

Discussão
List comprehensions e expressões geradoras geralmente são a maneira mais fácil e 
direta de filtrar dados simples. Elas também têm a capacidade adicional de transfor-
mar os dados ao mesmo tempo. Por exemplo:

>>> mylist = [1, 4, -5, 10, -7, 2, 3, -1]
>>> import math
>>> [math.sqrt(n) for n in mylist if n > 0]
[1.0, 2.0, 3.1622776601683795, 1.4142135623730951, 1.7320508075688772]
>>>

Uma variação na filtragem envolve substituir os valores que não atendam ao crité-
rio por um novo valor, em vez de descartá-lo. Por exemplo, quem sabe, em vez de 
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simplesmente encontrar valores positivos, você queira também corrigir valores inade-
quados para que se ajustem a um intervalo especificado. Isso normalmente é feito de 
modo fácil movendo-se o critério de filtro em uma expressão condicional, deste modo:

>>> clip_neg = [n if n > 0 else 0 for n in mylist]
>>> clip_neg
[1, 4, 0, 10, 0, 2, 3, 0]
>>> clip_pos = [n if n < 0 else 0 for n in mylist]
>>> clip_pos
[0, 0, -5, 0, -7, 0, 0, -1]
>>>

Outra ferramenta notável para filtrar é itertools.compress(), que recebe um iterável e 
uma sequência de seletores booleanos como entrada. Como resultado, serão retorna-
dos todos os itens do iterável para os quais o elemento correspondente no seletor for 
True. Isso pode ser útil se você estiver procurando aplicar os resultados da filtragem 
de uma sequência em outra sequência relacionada. Por exemplo, suponha que você 
tenha as duas colunas de dados a seguir:

addresses = [
    '5412 N CLARK',
    '5148 N CLARK',
    '5800 E 58TH',
    '2122 N CLARK'
    '5645 N RAVENSWOOD',
    '1060 W ADDISON',
    '4801 N BROADWAY',
    '1039 W GRANVILLE',
]

counts = [ 0, 3, 10, 4, 1, 7, 6, 1]

Agora suponha que você queira criar uma lista de todos os endereços para os quais 
o valor de contador correspondente seja maior do que 5. Aqui está o modo como 
isso pode ser feito:

>>> from itertools import compress
>>> more5 = [n > 5 for n in counts]
>>> more5
[False, False, True, False, False, True, True, False]
>>> list(compress(addresses, more5))
['5800 E 58TH', '4801 N BROADWAY', '1039 W GRANVILLE']
>>>

O segredo, nesse caso, consiste em criar primeiro uma sequência de booleanos que 
indique quais elementos satisfazem a condição desejada. A função compress() então 
seleciona os itens que correspondem aos valores True.
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Assim como filter(), compress() normalmente retorna um iterador. Desse modo, é ne-
cessário usar list() para transformar os resultados em um lista, se desejar.

1.17. Extrair um subconjunto de um dicionário

Problema
Você deseja criar um dicionário que seja um subconjunto de outro dicionário.

Solução
Isso é feito facilmente por meio de uma dictionary comprehension. Por exemplo:

prices = {
    'ACME': 45.23,
    'AAPL': 612.78,
    'IBM': 205.55,
    'HPQ': 37.20,
    'FB': 10.75
}

# Cria um dicionário com todos os preços acima de 200
p1 = { key:value for key, value in prices.items() if value > 200 }

# Cria um dicionário com ações de empresas de tecnologia
tech_names = { 'AAPL', 'IBM', 'HPQ', 'MSFT' }
p2 = { key:value for key,value in prices.items() if key in tech_names }

Discussão
Muito do que pode ser feito com um dictionary comprehension também pode ser 
feito por meio da criação de uma sequência de tuplas, passando-as à função dict(). 
Por exemplo:

p1 = dict((key, value) for key, value in prices.items() if value > 200)

No entanto a solução com dictionary comprehension é um pouco mais legível e, na 
realidade, é executada bem mais rapidamente (mais do dobro da velocidade quando 
testada no dicionário prices utilizado no exemplo).

Às vezes, há várias maneiras de realizar a mesma tarefa. Por exemplo, o segundo 
exemplo pode ser reescrito como:

# Cria um dicionário com ações de empresas de tecnologia
tech_names = { 'AAPL', 'IBM', 'HPQ', 'MSFT' }
p2 = { key:prices[key] for key in prices.keys() & tech_names }
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No entanto um estudo de tempos revela que essa solução é quase 1,6 vez mais lenta 
do que a primeira. Se desempenho for importante, geralmente vale a pena gastar um 
pouco mais de tempo para estudá-lo. Veja a Receita 14.13 para informações específicas 
sobre tempo e geração de perfis.

1.18. Mapear nomes a elementos de sequência

Problema
Você tem um código que acessa elementos de lista ou de tupla por posição; no en-
tanto, às vezes, isso o torna difícil de ler. Você também quer ser menos dependente 
de posição na estrutura, acessando os elementos pelo nome.

Solução
collections.namedtuple() oferece essas vantagens, ao mesmo tempo que adiciona 
um overhead mínimo em relação ao uso de um objeto tupla normal. Na verdade, 
collections.namedtuple() é um método de factory (fábrica) que retorna uma subclasse 
do tipo padrão tuple do Python. Você deve fornecer um nome de tipo e os campos 
que ela deve ter, e a função retorna uma classe que você pode instanciar, passando-
-lhe os valores para os campos que foram definidos, e assim por diante. Por exemplo:

>>> from collections import namedtuple
>>> Subscriber = namedtuple('Subscriber', ['addr', 'joined'])
>>> sub = Subscriber('jonesy@example.com', '2012-10-19')
>>> sub
Subscriber(addr='jonesy@example.com', joined='2012-10-19')
>>> sub.addr
'jonesy@example.com'
>>> sub.joined
'2012-10-19'
>>>

Embora uma instância de uma namedtuple se pareça com uma instância normal de 
classe, uma namedtuple e uma tupla são intercambiáveis; a instância suporta todas as 
operações usuais de tuplas, tais como indexação e desempacotamento. Por exemplo:

>>> len(sub)
2
>>> addr, joined = sub
>>> addr
'jonesy@example.com'
>>> joined
'2012-10-19'
>>>
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Um caso de uso importante para tuplas com nomes consiste em desacoplar seu código 
da posição dos elementos que estão sendo manipulados. Assim, se você obtiver uma 
lista grande de tuplas de uma chamada a um banco de dados, e for manipulá-las 
acessando os elementos por posição, seu código poderá causar erros se, digamos, 
você adicionar uma nova coluna à sua tabela. Isso não acontecerá se você associar 
previamente as tuplas retornadas a tuplas nomeadas.

Para ilustrar, aqui está um código que utiliza tuplas comuns:

def compute_cost(records):
    total = 0.0
    for rec in records:
        total += rec[1] * rec[2]
    return total

Referências a elementos por posição normalmente deixam o código um pouco menos 
expressivo e mais dependente da estrutura dos registros. Aqui está uma versão que 
utiliza uma namedtuple:

from collections import namedtuple

Stock = namedtuple('Stock', ['name', 'shares', 'price'])
def compute_cost(records):
    total = 0.0
    for rec in records:
        s = Stock(*rec)
        total += s.shares * s.price
    return total

Naturalmente, você pode evitar a conversão explícita para a tupla nomeada Stock se 
a sequência records do exemplo já contiver essas instâncias.

Discussão
Um uso possível para uma namedtuple é como substituta de um dicionário, que exige 
mais espaço para armazenamento. Desse modo, se você estiver criando estruturas da 
dados grandes que envolvam dicionários, utilizar uma namedtuple será mais eficiente. 
Porém esteja ciente de que, diferentemente de um dicionário, uma namedtuple é imu-
tável. Por exemplo:

>>> s = Stock('ACME', 100, 123.45)
>>> s
Stock(name='ACME', shares=100, price=123.45)
>>> s.shares = 75
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: can't set attribute
>>>
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Se tiver de alterar algum atributo, isso pode ser feito utilizando-se o método _replace() 
de uma instância de namedtuple, que cria uma namedtuple totalmente nova, com os valores 
especificados substituídos. Por exemplo:

>>> s = s._replace(shares=75)
>>> s
Stock(name='ACME', shares=75, price=123.45)
>>>

Um uso interessante do método _replace() é que ele pode ser um modo conveniente 
de preencher tuplas nomeadas que possuam campos opcionais ou faltantes. Para isso, 
crie uma tupla protótipo contendo os valores default e, em seguida, use _replace() para 
criar novas instâncias com os valores substituídos. Por exemplo:

from collections import namedtuple

Stock = namedtuple('Stock', ['name', 'shares', 'price', 'date', 'time'])

# Cria uma instância protótipo
stock_prototype = Stock('', 0, 0.0, None, None)

# Função para converter um dicionário em um Stock
def dict_to_stock(s):
    return stock_prototype._replace(**s)

Aqui está um exemplo de como esse código pode funcionar:

>>> a = {'name': 'ACME', 'shares': 100, 'price': 123.45}
>>> dict_to_stock(a)
Stock(name='ACME', shares=100, price=123.45, date=None, time=None)
>>> b = {'name': 'ACME', 'shares': 100, 'price': 123.45, 'date': '12/17/2012'}
>>> dict_to_stock(b)
Stock(name='ACME', shares=100, price=123.45, date='12/17/2012', time=None)
>>>

Finalmente, devemos observar que, se o seu objetivo for definir uma estrutura de dados 
eficiente, na qual você irá alterar diversos atributos das instâncias, utilizar namedtuple 
não será sua melhor opção. Em vez disso, considere definir uma classe utilizando 
_ _slots_ _ no lugar (veja a Receita 8.4).

1.19. Transformar e reduzir dados ao mesmo tempo

Problema
Você deve executar uma função de redução (por exemplo, sum(), min(), max()), porém, 
antes, deve transformar ou filtrar os dados.
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Solução
Uma maneira bem elegante de combinar uma redução de dados e uma transformação 
é utilizar um argumento que corresponde a uma expressão geradora. Por exemplo, se 
quiser calcular a soma de quadrados, faça o seguinte:

nums = [1, 2, 3, 4, 5]
s = sum(x * x for x in nums)

Aqui estão outros exemplos:

# Determina se algum arquivo .py existe em um diretório
import os
files = os.listdir('dirname')
if any(name.endswith('.py') for name in files):
    print('There be python!')
else:
    print('Sorry, no python.')

# Apresenta uma tupla como CSV
s = ('ACME', 50, 123.45)
print(','.join(str(x) for x in s))

# Redução de dados por campos de uma estrutura de dados
portfolio = [
    {'name':'GOOG', 'shares': 50},
    {'name':'YHOO', 'shares': 75},
    {'name':'AOL', 'shares': 20},
    {'name':'SCOX', 'shares': 65}
]
min_shares = min(s['shares'] for s in portfolio)

Discussão
A solução mostra um aspecto sutil da sintaxe de expressões geradoras quando for-
necidas como o único argumento de uma função (ou seja, não é necessário repetir 
os parênteses). Por exemplo, estas instruções são iguais:

s = sum((x * x for x in nums)) # Passa expressão geradora como argumento
s = sum(x * x for x in nums)   # Sintaxe mais elegante

Utilizar um gerador como argumento normalmente consiste em uma abordagem mais 
eficiente e mais elegante do que criar uma lista temporária antes. Por exemplo, se você 
não utilizar uma expressão geradora, poderia considerar esta implementação alternativa:

nums = [1, 2, 3, 4, 5]
s = sum([x * x for x in nums])

Isso funciona, porém introduz um passo extra e cria uma lista extra. Para uma lista 
pequena como essa, talvez não importe, porém, se nums fosse enorme, uma estrutura 
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de dados temporária grande acabaria sendo criada para ser usada somente uma vez, 
sendo, em seguida, descartada. A solução com gerador transforma os dados iterati-
vamente e, desse modo, é muito mais eficiente no que se refere à memória.

Certas funções de redução, como min() e max(), aceitam um argumento key que pode 
ser útil em situações nas quais você pode estar inclinado a utilizar um gerador. No 
caso do exemplo com portfolio, esta alternativa pode ser considerada:

# Original: Retorna 20
min_shares = min(s['shares'] for s in portfolio)

# Alternativa: Retorna {'name': 'AOL', 'shares': 20}
min_shares = min(portfolio, key=lambda s: s['shares'])

1.20. Combinar múltiplos mapeamentos em um único mapeamento

Problema
Você possui múltiplos dicionários ou mapeamentos que quer combinar logicamente 
em um único mapeamento, a fim de executar determinadas operações, como pesquisa 
de valores ou verificar a existência de chaves.

Solução
Suponha que você tenha dois dicionários:

a = {'x': 1, 'z': 3 }
b = {'y': 2, 'z': 4 }

Agora suponha que você queira executar pesquisas nas quais você tenha de verificar 
ambos os dicionários (por exemplo, verificar em a primeiro e, em seguida, em b, se 
não encontrar o que procura). Uma maneira fácil de fazer isso é utilizando a classe 
ChainMap do módulo collections. Por exemplo:

from collections import ChainMap
c = ChainMap(a,b)
print(c['x'])     # Apresenta 1 (de a)
print(c['y'])     # Apresenta 2 (de b)
print(c['z'])     # Apresenta 3 (de a)

Discussão
Um ChainMap faz vários mapeamentos se parecerem logicamente com um. Contudo os 
mapeamentos não são literalmente combinados. Um ChainMap simplesmente mantém 
uma lista dos mapeamentos subjacentes e redefine operações comuns de dicionário 
para analisar a lista. A maioria das operações funcionará. Por exemplo:
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>>> len(c)
3
>>> list(c.keys())
['x', 'y', 'z']
>>> list(c.values())
[1, 2, 3]
>>>

Se houver chaves duplicadas, os valores do primeiro mapeamento serão utilizados. 
Sendo assim, a entrada c['z'] do exemplo sempre irá se referir ao valor do dicionário 
a, e não ao valor do dicionário b.

Operações que alterem o mapeamento sempre afetarão o primeiro mapeamento 
listado. Por exemplo:

>>> c['z'] = 10
>>> c['w'] = 40
>>> del c['x']
>>> a
{'w': 40, 'z': 10}
>>> del c['y']
Traceback (most recent call last):
...
KeyError: "Key not found in the first mapping: 'y'"
>>>

Um ChainMap será particularmente útil quando trabalharmos com valores em escopo, 
tais como variáveis em uma linguagem de programação (ou seja, globais, locais etc.). 
Com efeito, há métodos que facilitam essa tarefa:

>>> values = ChainMap()
>>> values['x'] = 1
>>> # Adiciona um novo mapeamento
>>> values = values.new_child()
>>> values['x'] = 2
>>> # Adiciona um novo mapeamento
>>> values = values.new_child()
>>> values['x'] = 3
>>> values
ChainMap({'x': 3}, {'x': 2}, {'x': 1})
>>> values['x']
3
>>> # Descarta o último mapeamento
>>> values = values.parents
>>> values['x']
2
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>>> # Descarta o último mapeamento
>>> values = values.parents
>>> values['x']
1
>>> values
ChainMap({'x': 1})
>>>

Como alternativa a ChainMap, você pode considerar a combinação dos dicionários 
utilizando o método update(). Por exemplo:

>>> a = {'x': 1, 'z': 3 }
>>> b = {'y': 2, 'z': 4 }
>>> merged = dict(b)
>>> merged.update(a)
>>> merged['x']
1
>>> merged['y']
2
>>> merged['z']
3
>>>

Isso funciona, porém exige que você crie um objeto dicionário completamente sepa-
rado (ou altere, de modo destrutivo, um dos dicionários existentes). Além do mais, 
se algum dos dicionários originais for alterado, as mudanças não se refletirão no 
dicionário combinado. Por exemplo:

>>> a['x'] = 13
>>> merged['x']
1

Um ChainMap utiliza os dicionários originais, portanto esse comportamento não se 
verifica nesse caso. Por exemplo:

>>> a = {'x': 1, 'z': 3 }
>>> b = {'y': 2, 'z': 4 }
>>> merged = ChainMap(a, b)
>>> merged['x']
1
>>> a['x'] = 42
>>> merged['x']   # Observa a mudança nos dicionários combinados
42
>>>


