
Laborki 12

Bie»¡ce laborki prosz¦ potraktowa¢ jako pewne uzupeªnienie do zagadnie«, które mo»na
(ale nie zawsze trzeba) wykorzysta¢ w kodzie. Wªa±ciwie caªe zaj¦cia mo»na byªoby za-
mkn¡¢ w jednym linku i odniesieniu do dokumentu znanego jako PEP-8:
https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

Powy»szy dokument dotyczy zagadnie« takich jak:

• spacja vs tab (jeden znak tab to 4 spacje). Przy okazji tego zagadnienia szybkie
zadanko: funkcja pozwalaj¡ca wszystkie poczwórne spacje w pliku zamieni¢ na po-
jedyncze taby. W skrócie sprawdzenie poprawno±ci formatowania kodu w Python;

• nazwy zmiennych � tutaj przyj¦te w Pythonie podej±cie okre±lane jest jako tak
zwane snake case, gdzie pomi¦dzy sªowami w nazwach zmiennych stosujemy znak
podkre±lenia (alternatyw¡ s¡ omawiane np. na wykªadach z Javy notacje: w¦gierska,
oraz wielbª¡dzia;

• sªowa kluczowe � jak ju» jeste±my przy sªowach kluczowych, to biblioteka keyword
zawiera list¦ sªów kluczowych � mo»na zajrze¢ na rys. 1;

• okazuje si¦, »e nawet dokumentacj¦ funkcji mo»na robi¢ profesjonalnie (szczegóªy
zawarte s¡ w dokumencie PEP 257, czyli takim jakby rozszerzeniu PEP-8);

• jakby komu± byªo maªo PEP-8 i PEP 257, to jest jeszcze �The Zen of Python�, czyli
PEP 20, a tam: polecenie import this, pokazane na rys. 2.

Rysunek 1: Biblioteka keyword

Rysunek 2: Wszyscy lubi¡ Easter eggi.

Z powa»niejszych rzeczy na pierwszy ogie« id¡ wyra»enia lambda znane tak»e z in-
nych j¦zyków. Przykªad na rys. 3. Cytuj¡c klasyka z internetów �a komu to potrzebne?
a dlaczego?� Wyra»enia lambda to jednolinijkowe funkcje (oryginalnie obecne w j¦zyku
Lisp, a teraz ju» prawie wsz¦dzie � nie wyª¡czaj¡c np. Javy). Z lambda jest troch¦ tak,
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Rysunek 3: Przykªad wyra»e« lambda

jak ze switch-case, czy p¦tl¡ while. Mo»na nigdy nie u»y¢ i b¦dzie ok. Funkcje tego typu
mo»na z powodzeniem zast¡pi¢ klasyczn¡ de�nicj¡ funkcji.

Elementem, który mo»e przyda¢ si¦ oprócz klasycznego de�niowania funkcji jest oczy-
wi±cie koncepcja obiektowo±ci w Pythonie. Struktura klasy, de�niowanie funkcji oraz two-
rzenie konstruktora jest schematem dobrze znanym z innych j¦zyków, chocia» pewne ele-
menty (jak sªowo kluczowe init) nieco si¦ ró»ni¡. Przykªady klas mo»na zobaczy¢ na rys.
4. Zadanie konstruktora jest oczywi±cie stworzenie w pami¦ci obiektu. Pewna nowo±¢, to
konieczno±¢ u»ycia self jako parametru konstruktora (linie 5 i 10 w kodzie). Nawet wi¦cej
� self jest wymagane przez ka»d¡ metod¦ budowan¡ w klasie Pythona.

Rysunek 4: Przykªady dwóch klas

Rozbudowuj¡c nieco przykªad � dodajemy pole prywatne na rys. 5. Podwójne pod-
kre±lenie przed nazw¡ oznacza pole prywatne. Mo»emy oczywi±cie zainicjalizowa¢ jego
warto±¢ w konstruktorze, ale ju» dosta¢ si¦ do niego bezpo±rednio z poziomu obiektu (jak
to wida¢ na dole rysunku) ju» nie. Pola �imie� oraz �nazwisko� s¡ publiczne. Podobnie z
metod¡ �PrzedstawSie�, która z kolei ma dost¦p do pola prywatnego pesel. No i zwracamy
uwag¦, »e w metodzie �PrzedstawSie� nawet w przypadku braku parametrów obowi¡zuje
nas sªowo kluczowe �self�.

W przypadku dziedziczenia przedstawionego na rys. 6 stosujemy klasyczne rozwi¡za-
nia znane z innych j¦zyków, takie jak sªowo kluczowe �super� umo»liwiaj¡ce odwoªanie do
klasy bazowej. W tym przypadku w linii 24 mamy odwoªanie do metody z klasy bazowej,
która dodatkowo rozszerzona jest o informacj¦ zwi¡zan¡ z pensj¡. Mechanizm dziedzi-
czenia wielokrotnego z kolei przedstawia rys. 7, gdzie obok klasy Student, nowa klasa
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Rysunek 5: Pola prywatne w klasie

Pracownik dziedziczy tak»e po klasie Osoba.

Zadanie

Napisa¢ skrypt generuj¡cy zip bomb (i pod »adnym pozorem nie wysyªa¢ mi do spraw-
dzenia ;) )
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Rysunek 6: Przykªad dziedziczenia po jednej klasie

Rysunek 7: Przykªad dziedziczenia po wielu klasach
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