Oving 5, dette kan kopieres inn I python men linjene kan få nye brudd, sørg for att alt er på riktig linje
hvis du vil kopiere for å teste

enkelt_kortspill.py
import kort
class Spiller:
def __init__(self, navn, kort):
self.__navn = navn
self.__kort = kort
def set_kort(self, nytt_kort):
self.__kort = nytt_kort
def get_poeng(self):
return self.__kort.get_verdi()
def __str__(self):
return "Spiller " + self.__navn + " med poeng " + str(self.get_poeng())
class Kortspill:
# Setter opp spillet og deler ut kortene
def __init__(self):
self.__kortstokk = kort.Kortstokk()
self.__kortstokk.fyll_kortstokk()
self.__kortstokk.stokk()
self.__spillere = []
antall_spillere = int(input("Antall spillere: "))
for i in range(antall_spillere):
navn = input("Navn på spiller " + str(i) + ": ")
self.__spillere.append(Spiller(navn, self.__kortstokk.trekk()))
def vinner(self):
vinnere = []
vinner_poeng = 0
for spiller in self.__spillere:
if spiller.get_poeng() > vinner_poeng:
vinnere.clear()
vinnere.append(spiller)
vinner_poeng = spiller.get_poeng()
elif spiller.get_poeng() == vinner_poeng:
vinnere.append(spiller)
return vinnere
# Spiller spillet
def spill(self):
for spiller in self.__spillere:
print(spiller)
vinnere = self.vinner()
while len(vinnere) > 1:
self.__spillere = vinnere
for spiller in self.__spillere:
print("Trekker nytt kort for spiller " + str(spiller))
kortet = self.__kortstokk.trekk()
print(kortet)
spiller.set_kort(kortet)
vinnere = self.vinner()
print(vinnere[0])

kortspillet = Kortspill()
kortspillet.spill()

kort.py
import random
# knekt har verdi 11, dame har verdi 12 og konge har verdi 13, Ess har verdi 1
class Kort:
def __init__(self, korttype, verdi):
self.__korttype = korttype
if verdi < 1 or verdi > 13:
raise ValueError("Kort kan bare ha verdier mellom 1 (ess) og 13 (konge)")
self.__verdi = verdi
def get_korttype(self):
return self.__korttype
def get_verdi(self):
return self.__verdi
def __str__(self):
if self.__verdi <= 10:
return self.__korttype
if self.__verdi == 11:
return self.__korttype
if self.__verdi == 12:
return self.__korttype
if self.__verdi == 13:
return self.__korttype
return self.__korttype + "

+ " " + str(self.__verdi)
+ " knekt"
+ " dame"
+ " konge"
ukjent verdi"

class Kortstokk:
def __init__(self):
self.__kortene = []
def fyll_kortstokk(self):
for verdi in range(1, 14):
self.__kortene.append(Kort("Spar", verdi))
self.__kortene.append(Kort("Ruter", verdi))
self.__kortene.append(Kort("Hjerter", verdi))
self.__kortene.append(Kort("Kløver", verdi))
def stokk(self):
random.shuffle(self.__kortene)
def trekk(self):
kortet = self.__kortene[len(self.__kortene) - 1]
del self.__kortene[len(self.__kortene) - 1]
return kortet
def legg(self, kortet):
self.__kortene.append(kortet)

def test():
kort_en = Kort("Spar", 5)
kort_to = Kort("Ruter", 12)
print(kort_en)
print(kort_to)
stokken = Kortstokk()
stokken.fyll_kortstokk()
stokken.stokk()
for i in range(52):
kortet = stokken.trekk()
print(kortet)
if __name__ == "__main__":
test()

spiller.py
# klassedefinisjonen og __init__ metoden er svar på oppgave a) og b)
class Spiller:
def __init__(self, id, navn):
self.__id = id
self.__navn = navn
self.__poengsum = 0
# Oppgave c
def get_id(self):
return self.__id
def get_navn(self):
return self.__navn
def get_poengsum(self):
return self.__poengsum
def set_navn(self, nytt_navn):
if nytt_navn == "":
raise ValueError("Navn kan ikke være tomt!")
self.__navn = nytt_navn
def set_poengsum(self, ny_poengsum):
if ny_poengsum >= 0:
self.__poengsum = ny_poengsum
else:
raise ValueError("Poengsum kan ikke være negativ!")
# Oppgave d
def __str__(self):
return "Spiller " + str(self.__id) + ": " + self.__navn + " som har " +\
str(self.__poengsum) + " poeng."
# Høyeste poengsum som metode. Brukt for å illustrere at man enkelte ganger kan
velge om
# noe skal skrives som funksjon eller som metode. Ikke del av øvingsoppgaven.
def hoyest_poengsum(self, spilleren):
if self.get_poengsum() >= spilleren.get_poengsum():
return self
else:
return spilleren
# Oppgave f

def hoyest_poengsum(spiller1, spiller2):
if spiller1.get_poengsum() >= spiller2.get_poengsum():
return spiller1
else:
return spiller2
# Oppgave e og g
def main():
id = int(input("ID for spiller: "))
navn = input("Navn for spiller: ")
poeng = int(input("Poeng for spilleren: "))
spilleren = Spiller(id, navn)
spilleren.set_poengsum(poeng)
print(spilleren)
id = int(input("ID for spiller: "))
navn = input("Navn for spiller: ")
poeng = int(input("Poeng for spilleren: "))
spiller2 = Spiller(id, navn)
spiller2.set_poengsum(poeng)
print(spiller2)
#
hpoeng = hoyest_poengsum(spilleren, spiller2)
hpoeng = spilleren.hoyest_poengsum(spiller2)
print(str(hpoeng) + " har flest poeng.")
if __name__ == "__main__":
main()

spiller_autogenerert_id.py
class Spiller:
neste_id = 1

# Klassevariabel neste_id, for oppgave h

def __init__(self, navn):
self.__id = Spiller.neste_id
Spiller.neste_id += 1
self.__navn = navn
self.__poengsum = 0

# instansvariabel self.__id

def get_id(self):
return self.__id
def get_navn(self):
return self.__navn
def get_poengsum(self):
return self.__poengsum
def set_navn(self, nytt_navn):
if nytt_navn == "":
raise ValueError("Navn kan ikke være tomt!")
self.__navn = nytt_navn
def set_poengsum(self, ny_poengsum):
if ny_poengsum >= 0:
self.__poengsum = ny_poengsum
else:
raise ValueError("Poengsum kan ikke være negativ!")

def __str__(self):
return "Spiller " + str(self.__id) + ": " + self.__navn + " som har " +\
str(self.__poengsum) + " poeng."
def hoyest_poengsum(self, spilleren):
if self.get_poengsum() >= spilleren.get_poengsum():
return self
else:
return spilleren
def hoyest_poengsum(spiller1, spiller2):
if spiller1.get_poengsum() >= spiller2.get_poengsum():
return spiller1
else:
return spiller2
# oppgave i
def lag_spiller():
navn = input("Navn for spiller: ")
poeng = int(input("Poeng for spilleren: "))
spilleren = Spiller(navn)
spilleren.set_poengsum(poeng)
return spilleren
# Bruker oppgave i
def main():
spilleren = lag_spiller()
print(spilleren)
spiller2 = lag_spiller()
print(spiller2)
#
hpoeng = hoyest_poengsum(spilleren, spiller2)
hpoeng = spilleren.hoyest_poengsum(spiller2)
print(str(hpoeng) + " har flest poeng.")
if __name__ == "__main__":
main()

