
Algemeen

Gebruik van self

Als je werkt met klassen, dan is het belangrijk dat je onderscheid maakt tussen twee soorten variabelen. Er
zijn objecteigenschappen die kunnen aangesproken worden in alle klassemethoden en er zijn lokale variabelen
die enkel toegankelijk zijn binnen de methode waarin ze gedefinieerd worden. Enkele de namen van de
objecteigenschappen moeten voorafgegaan worden door self. De lokale variabelen van een methode moeten
niet voorafgegaan worden door self, en het getuigt van een zeer slechte programmeerstijl als je dat toch
doet.

Objecteigenschappen initialiseren in de intialisatiemethode

Voor je begint aan de implementatie van een klasse, moet je eerste bepalen welke eigenschappen de objecten
van die klasse moeten hebben. Elk van die eigenschappen komt dan overeen met een variabele die voorafgegaan
wordt door de prefix self.. Deze variabelen beschrijven de interne toestand van de individuele objecten en
kunnen in alle methoden van de klasse gebruikt worden. Het is altijd een goed idee om deze objecteigenschappen
te definiëren in de __init__ methode en er daar een initiële waarde aan toe te kennen.

Verkeerslicht

Algemene info

De format specifier !r

Python heeft twee verschillende ingebouwde functies waarmee een object kan omgezet worden naar een string:
str en repr. Python gebruikt standaard de ingebouwde functie str als het een object moet omzetten naar
een string in een f-string of bij het gebruik van de stringmethode format. Als je in plaats daarvan echter
gebruik wil maken van de ingebouwde functie repr, dan kan je ofwel die functie expliciet aanroepen of je kan
gebruik maken van de format specifier !r.
>>> cursus = 'programmmeren'
>>> str(cursus) # str (expliciet)
'programmmeren'
>>> repr(cursus) # repr (expliciet)
"'programmmeren'"
>>> cursus # repr (impliciet)
'programmmeren'
>>> f'De naam van de cursus is {cursus}.' # str (impliciet)
'De naam van de cursus is programmmeren.'
>>> f'De naam van de cursus is {repr(cursus)}.' # repr (expliciet)
"De naam van de cursus is 'programmmeren'."
>>> f'De naam van de cursus is {cursus!r}.' # repr (impliciet)
"De naam van de cursus is 'programmmeren'."
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Mangarevaans rekenen

Algemene info

Operator overloading bij zelfgedefinieerde types

Als Python de expressie
o1 + o2

moet evalueren, dan wordt die expressie omgezet naar
type(o1).__add__(o1, o2)

Op die manier kan je voor zelfgedefinieerde types vastleggen hoe de +-operator moet uitgevoerd worden. Dit
wordt operator overloading genoemd. Dit blijft echter niet beperkt tot de +-operator. Python vertaalt elke
ingebouwde operator (wiskundige operatoren en vergelijkingsoperatoren) naar een methode waarvan de naam
is vastgelegd door de ontwikkelaars van Python (de naam begint en eindigt telkens met twee underscores).
Hier is een overzicht van enkele van deze magische methoden:

operator methode
+ __add__
- __sub__
* __mul__
/ __truediv__
// __floordiv__
** __pow__

Bij operator overloading wordt de magische methode dus aangeroepen op het linker operand o1. Maar wat
als de klasse van het linker operand o1 de magische methode niet definieert voor objecten van het type o2? In
dat geval wordt er een exception opgeworpen, en probeert Python vervolgens een andere magische methode
(waarbij de naam van de magische methode wordt voorafgegaan door de letter r) aan te roepen op het rechter
operand o2.

De optelling van hierboven wordt dus in tweede instantie omgezet naar
type(o2).__radd__(o2, o1)

Let hierbij op het feit dat de naam van de methode __radd__ geworden is, in plaats van __add__, en dat
de volgorde van de argumenten omgekeerd is. Dat laatste is vooral belangrijk voor bewerkingen die niet
symmetrisch zijn.

Point Nemo

Specifieke info

Voor de functie isolement schrijf je best een lus die in iedere iteratie de punten op afstand d berekent aan
de hand van de punten op afstand d − 1 uit de vorige iteratie.

Voor de functie nemo kan je geneigd zijn om de functie isolement te gebruiken, maar dat is ver van de meest
efficiënte oplossing. Wat je best doet is een nieuw rooster aanmaken waarin op plaats (r, k) de afstand van
het punt (r, k) tot zijn dichtste landsmassa staat. Om te beginnen kun je alle landmassa’s met 0 labelen. Je
houdt al deze posities best ook bij.
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Vervolgens kun je alle punten met afstand 1 labelen door de buren van punten met afstand 0 die nog niet
gelabeld zijn met 1 te labelen, dan hetzelfde te doen voor 2, enz.

Van zodra je geen nieuwe punten meer labelt, weet je dat je de maximale afstand hebt bereikt. De punten
die je dan in de laatste iteratie hebt gelabeld, zijn diegene met een maximale afstand tot een landmassa.
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