
Algemeen

Als je met klassen werkt, heb je twee soorten variabelen. Je hebt variabelen die eigenschappen zijn van de
objecten. Deze kunnen in alle methoden van de klasse gebruikt geworden, en je hebt lokale variabele die horen
bij een methode. Alleen namen van variabelen die een eigenschap zijn van de klasse worden voorafgegaan
door het keyword self. Variabelen die maar in één functie gebruikt worden (de lokale variabelen) worden
niet voorafgegaan door self.

Voor je begint met het implementeren van een klasse is het altijd een goed idee om te bepalen welke
eigenschappen die klasse nodig heeft. Iedere eigenschap zal overeenkomen met een variabele die voorafgegaan
wordt door self. Deze variabelen beschrijven de toestand van het object en kunnen in alle methoden van
de klasse gebruikt worden. Het is altijd een goed idee om de eigenschappen te definiëren in de __init__
methode en ze daar een standaardwaarde te geven.

Sterrendatum

Algemene info

Gebruik van format voor voorloopnullen

Als je bij het omzetten van een getal naar een string wil zorgen dat de string een vast aantal karakters heeft
(waarbij er eventueel nullen worden toegevoegd aan het begin van de string), kun je gebruik maken van de
format methode en een bijhorende specifier. Specifiers worden altijd geplaatst tussen het paar accolades
dat gebruikt wordt als plaatshouder in de templatestring. Een specifier begint altijd met een :. Om een getal
uit te schrijven dat een vast aantal posities lang is, gebruik je de specifier :0nd. De 0 staat er omdat we
nullen vooraan willen toevoegen, de letter d staat voor digit (getal) en n voor de lengte die de string moet
hebben. Als het getal dat je wil omzetten naar een string langer is dan de gewenste lengte wordt het volledige
getal overgenomen. De string zal dan dus langer zijn dan het gewenst aantal karakters.

>>> "{}".format(2)
'2'
>>> "{:02}".format(2)
'02d'
>>> "{:02d]".format(34)
'34'
>>> "{:02d}".format(567)
'567'
>>> "{:06d}".format(89)
'000089'

Er zijn nog andere methoden om voorloopnullen te introduceren. Zo kun je gebruik maken van de methode
zfill. Je kunt ook het verschil tussen de huidige lengte en de gewenste lengte berekenen en dan weet je
hoeveel nullen je moet toevoegen. Of werken met een while lus die nullen blijft toevoegen totdat de string
de gewenste lengte heeft.

>>> getal = str(2)
>>> gewenste_lengte = 3
>>> getal.zfill(gewenste_lengte)
'002'
>>> aantal_nullen = gewenste_lengte - len(getal)
>>> aantal_nullen
2

1



>>> '0' * aantal_nullen + getal
'002'
>>> while len(getal) < gewenste_lengte:
... getal = '0' + getal
...
>>> getal
'002'

Anthropocentrisme

Algemene info

Initialiseren geneste lijst

Een rooster met m rijen en n kolommen kan voorgesteld worden door een lijst l van m lijsten, waarbij iedere
lijst uit l n elementen bevat. Stel dat je een rooster van 3 rijen en 2 kolommen wil maken waarbij ieder
element uit het rooster een lege string is. Dit kan via een list comprehension.

>>> m = 3
>>> n = 2
>>> rooster = [['' for _ in range(n)] for _ in range(m)]
>>> rooster
[['', ''], ['', ''], ['', '']]
>>> rooster[0][0] = 'A'
>>> rooster
[['A', ''], ['', ''], ['', '']]

In veel gevallen kun je ook de * operator gebruiken om een lijst van een bepaalde grootte aan te maken
waarbij ieder element van de lijst hetzelfde is. Maar dit zal hier vreemde resultaten opleveren.

>>> m = 3
>>> n = 2
>>> [''] * m
['', '', '']
>>> rooster = [ [''] * n ] * m
>>> rooster
[['', ''], ['', ''], ['', '']]
>>> rooster[0][0] = 'A'
>>> rooster
[['A', ''], ['A', ''], ['A', '']]

Zoals je kan zien, wordt er bij het plaatsen van een A op positie [0][0] in het rooster ook een A geplaatst op
posities [1][0] en [2][0]. De reden hiervoor is dat de * operator de lijst dupliceert. Zowel rooster[0],
rooster[1] en rooster[2] verwijzen naar dezelfde lijst. Als je dus één lijst aanpast, pas je ze allemaal aan.
Dit kan mooi gezien worden via de Online Python Tutor.

2

http://pythia.ugent.be/tips/redirecter.php?id=3


Panini

Algemene info

Gebruik van isinstance

Om na te gaan of een gegeven object een bepaald gegevenstype heeft, kan je natuurlijk gebruik maken van de
ingebouwde functie type(o) die het gegevenstype van het object o teruggeeft. Het is echter beter om hiervoor
de ingebouwde functie isinstance(o, t) te gebruiken. Deze functie geeft een Booleaanse waarde terug die
aangeeft of het object o al dan niet behoort tot het type t.

>>> type(3) == int
True
>>> isinstance(3.14, int)
False
>>> isinstance(3.14, float)
True
>>> isinstance([1, 2, 3], list)
True

Mad Libs

Algemene info

Opmerkingen

De methode islower kijkt of alle tekens in een string kleine letters zijn. isupper controleert of alle letters
hoofdletters zijn.

>>> 'ABCD'.lower()
False
>>> 'ABCD'.upper()
True
>>> 'abcd'.lower()
True
>>> 'abcd'.upper()
False
>>> 'AbCd'.lower()
False
>>> 'AbCd'.upper()
False

De methode capitalize kan gebruikt worden om de eerste letter van een string om te zetten naar een
hoofdletter, en de rest naar kleine letters.

>>> 'aBcD'.capitalize()
'Abcd'
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Dronken mier

Algemene info

Vermijden van if constructies door middel van dictionaries

Soms heb je in je code zeer lange if-elif-else constructies waarbij alle gevallen eigenlijk hetzelfde doen,
maar er één variabele is die verschilt voor ieder geval. Dan kan het soms handig zijn om de waarden van die
variabele in een dictionary te plaatsen en die dictionary te gebruiken.

>>> if x == 'A':
... y += 3
... elif x == 'B':
... y += 1
... elif x == 'C':
... y += 7
...

Deze code kan korter geschreven worden door gebruik te maken van een dictionary. Hier zijn de sleutels van
de dictionary de verschillende waarden voor x en de waarde die bij iedere sleutel hoort, komt overeen met de
waarde die bij y geteld moet worden.

>>> mapping = {'A': 3, 'B': 1, 'C': 7}
>>> y += mapping[x]
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