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Objektorienteret programmering



Hvad er objektorienteret programmering?

Vi har stiftet bekendskab med værdier og funktioner.

Objektorienteret programmering (OOP) baseret på konceptet
om “objekter”.

• Et objekt kan indeholde både værdier (attributter) og
kode (metoder).

• Et objekt beskriver et koncept, ikke en datatype.
• Objekter har “ansvar” for deres egen kode.

OOP er ét af mange programmeringsparadigmer: imperativ
prog., funktionel prog., logisk prog., symbolsk, etc.
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Datatyper vs. objekter

Datatyper:

int, str, bool, list, …

Kan bruges til at repræsentere koncepter,
f.eks. penge = int, navn = str.

Objekter:

Typer vi definerer, der repræsenterer noget “virkeligt”.

• Person: Navn, alder, forældre (Person)

• Produkt: Navn, pris, vægt

• Butik: Navn, åbningstider, produkter (Produkt)
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Datatyper vs. objekter

Antag vi gerne vil programmere en webshop.

Vi skal kunne repræsentere varer, indkøbsvogn, kunder, osv.

• Kan repræsentere en Vare som et dictionary med
nøglerne navn, pris, beskrivelse.

• Butik kan gemme alle varer i en liste.
• Indkøbsvogn kan også være en liste med varer.
• Kunder kan repræsenteres med dictionary med nøglerne
navn, adresse, …
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Datatyper vs. objekter

Med OOP vil vi definere nye klasser Vare, Kunde, Indkøbsvogn
til at repræsentere disse.

• Vare: Klasse med attributterne navn, pris og beskrivelse.

• Indkøbsvogn: Klasse med attribut varer der er en liste af
Vare-objekter.

• Kunde: Klasse med attributterne navn, adresse og
indkøbsvogn (objekt af typen Indkøbsvogn).

• Butik: Klasse med attributterne navn og varer (liste af
Vare-objekter).
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Datatyper vs. objekter

Illustreres ofte med klasse-diagrammer:
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Klasser og objekter



Klasser og objekter

Vi har allerede brugt klasser uden at vide det.

>>> x = "test"

>>> type(x)
<class 'str'>

>>> x.lower
<built-in method lower

of str object at 0x7fefd63d1bc8>

Vi kan dog ikke rigtig kalde disse for objekter i en
OOP-forstand.
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Klasser og objekter

Vi kan definere vores egne klasser med def-nøgleordet:

class Person:
def __init__(self, navn, alder):

self.navn = navn
self.alder = alder

__init__ er en særlig funktion (metode) som kaldes når et
nyt objekt af klassen Person oprettes.

Bemærk første argument altid skal være self.
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Klasser og objekter

class Person:
def __init__(self, navn, alder):

self.navn = navn
self.alder = alder

Vi kan oprette et nyt Person-objekt ved at kalde Person(...):
>>> john = Person("John Mogensen", 42)
>>> type(john)
<class '__main__.Person'>

Og tilgå attributter med . (punktum):
>>> john.navn
'John Mogensen'
>>> john.alder
42
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Klasser og objekter

Vi kan lave flere objekter (instanser) af samme klasse:

>>> john = Person("John Mogensen", 42)
>>> lise = Person("Lise Rønne", 34)

>>> print(john.navn, john.alder)
John Mogensen 42
>>> print(lise.navn, lise.alder)
Lise Rønne 34
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Klasser og objekter

Objekter er mutable.

Dvs. vi kan ændre attributter for et objekt efter det er oprettet.

>>> john = Person("John Madsen", 42)
>>> print(john.alder)
42
>>> john.alder = 43
>>> print(john.alder)
43
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Klasser og funktioner

Ligesom alle andre værdier, kan vi:

• Give objekter som argumenter til en funktion.
• Returnere objekter fra en funktion.
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Klasser og funktioner

Lad os lave en klasse der gemmer tid:
class Tid:

def __init__(self, timer, minutter, sekunder):
self.timer = timer
self.minutter = minutter
self.sekunder = sekunder

Vi kan lave en funktion der printer tiden:
def print_tid(t):

fmt = "{}:{:02}:{:02}"
print(fmt.format(t.timer, t.minutter, t.sekunder))

Test:
>>> t = Tid(2, 15, 6)
>>> print_tid(t)
2:15:06
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Klasser og funktioner

Funktioner kan også ændre objekter:
def vent_10min(t):

t.minutter += 10
if t.minutter >= 60:

t.timer += 1
t.minutter -= 60

Test:
>>> t = Tid(2, 53, 23)
>>> print_tid(t)
2:53:23
>>> vent_10min(t)
>>> print_tid(t)
3:02:23
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Klasser og funktioner

Funktioner kan også oprette og returnere nye objekter:

def sum_tid(t1, t2):
timer = t1.timer + t2.timer
minutter = t1.minutter + t2.minutter
sekunder = t1.sekunder + t2.sekunder
if sekunder >= 60:

minutter += 1
sekunder -= 60

if minutter >= 60:
timer += 1
minutter -= 60

return Tid(timer, minutter, sekunder)
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Klasser og funktioner

Test af sum_tid-funktionen:

>>> t1 = Tid(2, 56, 23)
>>> t2 = Tid(4, 35, 41)
>>> t3 = sum_tid(t1, t2)
>>> print_tid(t3)
7:32:04

15



Objektorienteret programmering

Vi har endnu ikke set på methoder…

Efter frokost skal vi se hvordan man rent faktisk laver
objektorienteret programmering!
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