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Introduksjon

Eksamen	i:	DAT110	Grunnleggende	Programmering
	
Dato:	Vår	2019
Tid	for	eksamen:	4	timer
Tillatte	hjelpemidler:	Alle	trykte	og	håndskrevne	hjelpemidler,	enkel	kalkulator
	
Merknad:	Du	bør	lese	instruksjonene	før	du	starter	med	å	løse	eksamensoppgavene!
	
For	oppgaver	som	krever	programmering:	Det	viktigste	er	at	du	viser	hvordan	en	løsning	kan	programmeres	i
Python.	Enkle	skrivefeil	i	navn	på	funksjoner	vil	ikke	trekke	ned.	Å	bruke	et	annet	navn	på	en	funksjon	vil	heller
ikke	trekke	ned	så	lenge	det	går	klart	fram	hva	du	prøver	å	gjøre.
	
Det	er	lov	å	skrive	hjelpemetoder	og	hjelpeklasser	utover	det	oppgaven	ber	om	hvis	du	mener	det	er	den	beste
måten	å	løse	oppgaven	på.

1 Kodeforståelse,	enkel	funksjon

Hva	blir	skrevet	ut	hvis	funksjonen	oppgitt	her	blir	kalt	med	parameteren	0?	(5%)
	

def	oppgave_1(verdi):
				if	verdi	<	1:
								print("Ugyldig	verdi!")
				else:
								resultat	=	verdi*verdi
								print(str(resultat))

	

Maks	poeng:	5
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2 Kodeforståelse,	mer	komplisert	metode

Hva	blir	skrevet	ut	hvis	funksjonen	oppgitt	under	blir	kalt	med	parameteren	7?(5%)
	

def	oppgave_2(verdi):
				for	a	in	range(verdi):
								for	b	in	range(verdi):
												if	a%2==0	or	b%2==0:
																print("#",	end="")
												else:
																print("	",	end="")
								print("")

	
Skriv	ditt	svar	her...

	
Words:	0

Maks	poeng:	5
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3 Egen	Funksjon

Skriv	en	funksjon	som	tar	inn	ei	liste	med	heltall	mellom	1	og	6.	Lista	representerer	verdiene	til	et	sett	med
vanlige	sekssidete	terninger	og	funksjonen	skal	finne	ut	hvor	mange	poeng	brukeren	får	om	brukeren	plasserer
disse	terningene	under	"tre	like"	i	Yatzy.	Hvis	minst	tre	av	tallene	er	like	skal	funksjonen	returnere	summen	av
de	tre	tallene	som	er	like	(eller	tre	av	dem	hvis	det	er	flere	enn	tre).	Hvis	det	er	tre	like	for	flere	tall	skal	den
høyeste	returneres.	Hvis	det	ikke	er	tre	like	skal	funksjonen	returnere	0.	(10%)
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	10
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4 Enkel	klasse

Skriv	en	klasse	for	et	Emne.	Et	emne	skal	ha	en	emnekode,	et	navn,	et	antall	studiepoeng	og	et	semester	(høst
eller	vår).	I	denne	oppgaven	skal	du	skrive	en	konstruktør	som	lager	private	instansvariabler	for	disse	fire
egenskapene.	Du	skal	sette	dem	lik	parametre	som	konstruktøren	tar	inn.
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4
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5 Enkel	metode

Lag	en	__str__	metode	for	Emne	klassen	fra	forrige	oppgave.	Den	skal	returnere	en	streng	som	inneholde	alle
de	fire	egenskapene	til	emnet.
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4

1
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6 Sammenlikning

Lag	en	funksjon	eller	en	metode	(velg	selv)	som	sammenlikner	to	emner	basert	på	hvor	mange	studiepoeng	de
har.	Funksjonen	skal	returnere	det	emnet	som	har	flest	studiepoeng,	eller	det	første	emnet	om	de	har	like
mange	studiepoeng.
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4

1
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7 Mer	komplisert	metode

Legg	til	egenskapen	"Forutsetter"	til	klassen	Emne.	Denne	egenskapen	skal	starte	som	ei	tom	liste,	og	skal
innholde	ei	liste	over	emner	som	dette	emet	forutsetter.	Skriv	hvor	du	ville	datt	inn	koden	som	lager	denne
egenskapen.
	
Lag	deretter	en	metode	i	klassen	Emne	som	skriver	ut	(print-setninger)	informasjon	om	alle	emnene	som	dette
emnet	forutsetter.
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4

1
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8 Input	tester

Skriv	en	setter	for	egenskapen	"Emnekode"	som	sjekker	at	egenskapen	er	lovlig.	Alle	emnekoder	er	på	formatet
"DAT100",	med	eksakt	3	bokstaver	etterfulgt	av	eksakt	3	tall.	Metoden	skal	generere	(raise)	en	ValueError	hvis
emnekoden	ikke	er	på	riktig	format.	Du	kan	bruke	metoden	streng.isalpha()	for	å	sjekke	om	en	streng	inneholder
bare	bokstaver.	Du	kan	bruke	streng.isdecimal()	for	å	sjekke	om	en	streng	inneholder	bare	tall.	Du	kan	bruke
string	slicing	for	å	splitte	emnekoden	i	to.
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4

1
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Klassene	Vare	og	Varepakke

Mange	av	oppgavene	i	dette	eksamenssettet	er	basert	på	klassene	"Vare"	og	"Varepakke",	oppgitt	under:
	

class	Vare:
				nesteID	=	1

				def	__init__(self,	varenavn,	varetype,	pris):
								self.__id	=	Vare.nesteID
								Vare.nesteID	+=	1
								self.__navn	=	varenavn
								self.__type	=	varetype
								self.__pris	=	pris

				def	__str__(self):
								return	"Vare	ID:	"	+	str(self.__id)	+	"	varenavn:	"	+	self.__navn	+	"	av	type	"	+	self.__type	+\
												"	pris:	"	+	str(self.__pris)

				def	get_varenavn(self):
								return	self.__navn

				def	set_varenavn(self,	nytt_navn):
								self.__navn	=	nytt_navn

				def	get_id(self):
								return	self.__id

				def	get_varetype(self):
								return	self.__type

				def	get_pris(self):
								return	self.__pris

				def	set_pris(self,	ny_pris):
								self.__pris	=	ny_pris

def	pris_differanse(vare1,	vare2):
				return	vare1.get_pris()	-	vare2.get_pris()

class	Varepakke(Vare):
				def	__init__(self,	varenavn,	varetype,	pris):
								Vare.__init__(self,	varenavn,	varetype,	pris)
								self.__varer	=	[]

				def	add_vare(self,	ny_vare):
								self.__varer.append(ny_vare)

				def	get_innhold(self):
								return	[]	+	self.__varer

				def	__str__(self):
								resultat	=	Vare.__str__(self)
								resultat	+=	"	inneholder:	"
								for	vare	in	self.__varer:
												resultat	+=	vare.get_varenavn()	+	",	"
								return	resultat
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9 Rabatt

Skriv	en	instansmetode	for	klassen	Varepakke	som	regner	ut	hvor	stor	rabatt	som	er	gitt.	For	å	finne	ut	dette	må
du	sammenlikne	prisen	på	varepakken	med	summen	av	prisen	for	varene	den	inneholder.	Metoden	skal
returnere	rabatten	i	prosent	av	original	pris	for	de	enkelte	varene.	(4%)
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4

1
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10 Subklasse

Skriv	klassen	"PC-skjerm"	som	subklasse	av	Vare.	En	PC-skjerm	har	en	størrelse	(i	tommer	målt	diagonalt),	et
antall	piksler	i	horisontal	retning	og	et	antall	piksler	i	vertikal	retning.
Skriv	all	kode,	untatt	eventuelle	gettere	og	settere,	som	er	nødvendig	for	å	korrekt	lage	og	bruke	objekter	av
klassen	PC-skjerm.	(4%)
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4

1
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11 Unntakshåndtering

Gitt	metoden	under	for	å	lage	en	ny	vare	basert	på	det	brukeren	skriver	inn,	lag	en	versjon	av	metoden	som
sjekker	at	brukeren	skriver	riktig	for	pris.	Pris	skal	være	et	heltall	og	skal	ikke	være	negativ.	Hvis	brukeren
skriver	inn	et	negativt	tall	eller	noe	som	ikke	er	et	tall	for	pris,	skal	metoden	skrive	ut	en	feilmelding	og	be
brukeren	om	å	prøve	på	nytt.
	

def	skriv_inn_vare():
				navn	=	input("Skriv	inn	navn	på	varen:	")
				type	=	input("Skriv	inn	type	på	varen:	")
				pris	=	int(input("Skriv	inn	prisen	på	varen:	"))
				varen	=	Vare(navn,	type,	pris)
				return	varen

	
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	4
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12 Referanser

Gitt	koden	under,	hva	blir	skrevet	ut	i	de	fire	linjene	markert	"oppgave	a)"	til	og	med	"Oppgave	d)"
	

Oppgave	a)	

Oppgave	b)	

Oppgave	c)	

Oppgave	d)	

	

p1	=	Punkt(5,	6)
p2	=	Punkt(3,	4)
p3	=	Punkt(7,	8)
l1	=	RettLinje(p1,	p2)
l2	=	RettLinje(p2,	p3)
p2.flytt(6,	6)
p3	=	Punkt(1,	2)
print(str(l1.get_start().get_x()))						#	Oppgave	a)
print(str(l1.get_slutt().get_x()))						#	Oppgave	b)
print(str(l2.get_start().get_x()))						#	Oppgave	c)
print(str(l2.get_slutt().get_x()))						#	Oppgave	d)

	

class	Punkt:
				def	__init__(self,	start_x	=	0,	start_y	=	0):
								self.__x_koordinat	=	start_x
								self.__y_koordinat	=	start_y
				def	get_x(self):
								return	self.__x_koordinat
				def	get_y(self):
								return	self.__y_koordinat
				def	set_x(self,	ny_x):
								self.__x_koordinat	=	ny_x
				def	set_y(self,	ny_y):
								self.__y_koordinat	=	ny_y
				def	flytt(self,	delta_x,	delta_y):
								self.__x_koordinat	+=	delta_x
								self.__y_koordinat	+=	delta_y
				def	get_koordinatstreng(self):
								return	"("	+	str(self.__x_koordinat)	+	",	"	+	str(self.__y_koordinat)	+	")"
				def	__str__(self):
								return	"Punkt	"	+	str(self.__id)	+	"	med	koordinater	("	+	str(self.__x_koordinat)	+	",	"	\
															+	str(self.__y_koordinat)	+	")"

class	RettLinje:
				def	__init__(self,	startpunkt,	sluttpunkt):
								self.__startpunkt	=	startpunkt
								self.__sluttpunkt	=	sluttpunkt
				def	get_start(self):
								return	self.__startpunkt
				def	get_slutt(self):
								return	self.__sluttpunkt
				def	get_lengde(self):
								return	pkt.avstand(self.__startpunkt,	self.__sluttpunkt)
				def	flytt(self,	delta_x,	delta_y):
								self.__startpunkt.flytt(delta_x,	delta_y)
								self.__sluttpunkt.flytt(delta_x,	delta_y)
				def	__str__(self):
								return	"Linje	fra	"	+	self.__startpunkt.get_koordinatstreng()	+	"	til	"	\
												+	self.__sluttpunkt.get_koordinatstreng()

	

Maks	poeng:	8
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13 Polymorfisme

Gitt	følgende	Python	script:

class	Spiller:
				def	__init__(self,	spillernr,	navn):
								self.__id	=	spillernr
								self.__navn	=	navn
								self.__poeng	=	0
				def	get_spillernr(self):
								return	self.__id
				def	get_navn(self):
								return	self.__navn
				def	get_poengsum(self):
								return	self.__poeng
				def	set_navn(self,	navn):
								self.__navn	=	navn
				def	set_poengsum(self,	poengsum):
								if	poengsum	>=	0:
												self.__poeng	=	poengsum
								else:
												raise	ValueError("Poengsum	kan	ikke	være	negativ!")
				def	__str__(self):
								return	"Spiller:	"	+	str(self.get_spillernr())	+	":	"	+	self.get_navn()	+	",	som	har	"	+	\
															str(self.get_poengsum())	+	"	poeng"
class	Monster:
				def	__init__(self,	id):
								self.__id	=	id
				def	get_id(self):
								return	self.__id
				def	get_navn(self):
								return	"Monster	"	+	str(self.__id)
				def	__str__(self):
								return	"Monster:	"	+	str(self.__id)
spillobjekter	=	[]
spillobjekter.append(Spiller(1,	"Anne"))
spillobjekter.append(Monster(2))
spillobjekter.append("Bernt")
spillobjekter.append(Spiller(2,	"Cecilie"))
spillobjekter.append(Monster(3))
spillobjekter.append(Monster(4))
for	s	in	spillobjekter:
				print(s.get_navn())

	
a)	I	for-loopen	nederst	i	Python	skriptet,	hva	blir	skrevet	ut	i	første	iterasjon?	Hvis	denne	iterasjonen	gir	en
exception,	skriv	"denne	linja	gir	en	exception".

	
b)	I	for-loopen	nederst	i	Python	skriptet,	hva	blir	skrevet	ut	i	andre	iterasjon?	Hvis	denne	iterasjonen	gir	en
exception,	skriv	"denne	linja	gir	en	exception".	Anta	at	programmet	kommer	til	andre	iterasjon	og	at	en	eventuell
exception	i	første	iterasjon	har	blitt	fikset.

	
c)	I	for-loopen	nederst	i	Python	skriptet,	hva	blir	skrevet	ut	i	tredje	iterasjon?	Hvis	denne	iterasjonen	gir	en
exception,	skriv	"Denne	linja	gir	en	exception".	Anta	at	programmet	kommer	til	tredje	iterasjon	og	at	eventuell
exceptions	i	første	og	andre	iterasjon	har	blitt	fikset.

	

Maks	poeng:	6
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14 GUI	for	å	skrive	inn	varer

Lag	et	tkinter	GUI	for	å	skrive	inn	varer.	Bruk	vareklassen	oppgitt	tidligere	i	eksamenssettet.	GUI-et	skal	ha	ett
tekstfelt	for	hver	av	de	tre	egenskapene	Navn,	Type	og	Pris.	GUI-et	skal	ha	etiketter	eller	annet	som	indikerer
hva	brukeren	skal	skrive	hvor.	GUI-et	skal	ha	to	knapper,	"Legg	til"	og	"Fjern	tekst".	Knappen	"Legg	til"	skal	lage
en	ny	instans	av	klassen	"Vare"	og	legge	den	til	i	ei	liste	over	varer.	Knappen	"Fjern	tekst"	skal	fjerne	teksten
som	er	i	tekstfeltene.	Et	eksempel	på	utseende	er	vist	under:	(12%)
	

	
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	12
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15 Lagre	varer

Legg	til	en	knapp	"lagre"	i	GUI-et	fra	oppgave	a).	Denne	knappen	skal	lagre	lista	med	varer	til	ei	fil.	Hver	vare	i
varelista	skal	ligge	på	ei	linje	og	ha	formatet	id,	navn,	type,	pris.	Din	løsning	skal	håndtere	alle	unntak	som
oppstår	under	lagring	på	fornuftig	vis.
(6%)
	
Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	6

16 Flervalgsoppgave

For	hver	deloppgave	er	det	fire	svaralternativer	hvor	kun	ett	er	riktig.	Dere	får	2	poeng	for	riktig	svar	og	0	poeng
for	feil	svar.	Jeg	antar	derfor	at	alle	svarer	på	alle	oppgavene	og	justerer	poenggrensene	for	karakterene
deretter	siden	det	er	25%	sjanse	for	å	gjette	riktig.
	
a)	Hva	skjer	hvis	man	prøver	å	skaffe	streng-representasjonen	av	en	varepakke	som	ikke	har	noen	varer	i	seg
enda?
Velg	ett	alternativ

	
b)	Hva	er	den	viktigste	feilen	i	dette	kodefragmentet?	Anta	at	begge	metodene	er	i	samme	Python	fil	og	at
nødvendige	import	setninger	er	inkludert.	Anta	at	det	finnes	en	Punkt	klasse	som	er	importert	og	som	har
konstruktør	som	tar	inn	x-	og	y-koordinater.

def	lag_punkt(x,	y):
				punktet	=	Punkt(x,	y)
				
punktet	=	lag_punkt(7,	8)
print(punktet)

Du	får	en	AttributeError:	None	does	not	have	the	attribute	get_varenavn()	siden	du	prøver	å	hente	ut
varenavn	fra	en	vare	som	ikke	finnes

Den	returnerer	en	tom	streng	siden	varepakken	er	tom

Du	får	en	kjøretidsfeil	siden	referansen	til	superklassen	Vare	sin	__str__	metode	er	skrevet	feil.

Den	returnerer	strengrepresentasjonen	for	Vare	etterfulgt	av	"Inneholder:	"	og	deretter	ingenting	mer

1
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Velg	ett	alternativ

	
c)	Hva	blir	skrevet	ut	av	koden	under?	Vare-klassen	er	oppgitt	tidligere	i	eksamenssettet.

vare_en	=	Vare("Grandiosa",	"Frossenpizza",	50)
vare_to	=	Vare("Big	One",	"Frossenpizza",	60)
vare_en	=	vare_to
vare_to.set_varenavn("Big	One	Classic")
print(vare_en.get_varenavn())

	
Velg	ett	alternativ

	
d)	I	kodefragmentet	under	er	det	to	klasser	som	begge	har	variabelen	"egenskap".	Hva	er	forskjellen	mellom	de
to?

class	klasseA:
				egenskap	=	6
				
class	klasseB:
				def	__init__(self):
								self.egenskap	=	6

	
Velg	ett	alternativ

	
e)	Hva	blir	skrevet	ut	i	kodefragmentet	under?

tallene	=	[1,	2,	3,	4,	5]
for	i	in	range(1,	5):
				print(str(tallene[i]))

	

Velg	ett	alternativ

Dette	kodefragmentet	fungerer	helt	fint.	Det	er	ingen	feil	med	det.

Den	siste	setningen,	print(punktet)	fungerer	ikke	siden	print	setningen	forventer	en	streng.	Du	burde	ha
skrevet	print(str(punktet))

lag_punktet	funksjonen	mangler	en	setning	"return	punktet"

Variabelen	"punktet"	i	funksjonen	lag_punkt	og	variabelen	"punktet"	i	den	løse	koden	har	samme	navn.
De	bør	ha	ulike	navn.

Ingenting

Big	One

Grandiosa

Big	One	Classic

Det	er	ingen	forskjell,	det	er	to	måter	å	uttrykke	det	samme	på.

I	klasseA	er	"egenskap"	en	variabel	for	hele	klassen	og	felles	for	alle	objektene.	I	klasseB	er	det	en
egenskap	for	objektene	av	klassen.

KlasseA	er	skrevet	feil	og	vil	få	en	exception	under	kjøring	da	man	ikke	kan	definere	en	variabel	der.

I	klasseA	er	"egenskap"	variabelen	offentlig,	i	klasseB	er	"egenskap"	variabelen	privat.
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Velg	ett	alternativ

	
f)	Gitt	klassene	ArvingBase	og	ArvingSubklasse,	hva	skal	stå	på	linja	makert	med	kommentaren	"kall	metoden
"metode"	fra	superklassen	ArvingBase?

class	ArvingBase:
				def	__init__(self,	test):
								self.test	=	test
				def	metode(self):
								print(self.test)
class	ArvingSubklasse(ArvingBase):
				def	__init__(self,	test,	tall):
								ArvingBase.__init__(self,	test)
								self.tall	=	tall
				def	metode(self):
								print(str(self.tall),	end="	")
								#	Kall	metoden	"metode"	fra	superklassen	ArvingBase

	
Velg	ett	alternativ

	
g)	Hva	er	forskjellem	mellom	lister	og	tupler	i	Python?
	
Velg	ett	alternativ

	
h)	Gitt	følgende	kodefragment:

mengde	=	set()
mengde.add("Arne")
mengde.add("Britt")
mengde.add("David")
mengde.add("Erna")
mengde.add("Britt")

Hva	vil	resultatet	av	setningen	"person	=	mengde[3]"	være?
	

Velg	ett	alternativ

Tallene	2,	3,	4	og	5	på	hver	sin	linje

Tallene	1,	2,	3	og	4	på	hver	sin	linje

Tallene	2,	3,	4	og	5	på	hver	sin	linje	og	deretter	en	IndexError	siden	indeks	5	er	en	for	stor	for	lista.

Tallene	1,	2,	3,	4	og	5	på	hver	sin	linje

Det	er	ikke	mulig	å	kalle	ArvingBase	sin	versjon	av	metode	herfra.

ArvingBase.metode(self)

super.metode()

ArvingBase.metode()

Tupler	kan	ikke	inneholde	duplikater.	Lister	kan	inneholde	duplikater.

Det	er	to	navn	på	det	samme

I	lister	bruker	man	posisjon	for	å	hente	ut	elementene.	I	tupler	bruker	man	attributtnavn.

Lister	kan	endres	etter	at	de	er	lagd.	Tupler	kan	ikke	endres.
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Velg	ett	alternativ

	
	
	

Denne	setningen	vil	generere	en	feilmelding	siden	man	ikke	kan	hente	ut	elementer	fra	en	mengde
gjennom	bruk	av	indekser

"Erna"

Den	ville	gitt	en	feilmelding	siden	mengden	ikke	har	nok	elementer.	"person	=	mengde[2]"	hadde	gitt
svaret	"David"

Denne	setningen	vil	generere	en	feilmelding	siden	det	ikek	er	en	mengde	av	heltall.	Hadde
kodefragmentet	i	stedet	satt	inn	tallene	1,	4,	3,	2,	4,	så	ville	de	ha	gitt	svaret	3.

Maks	poeng:	16


