DAT110 øving 5: Klasser og Objekter
Læringsmål
Du vil få erfaring med å bruke klasser og objekter. Du vil lære hvordan å lage en enkel klasse, og
hvordan å lage og bruke objekter av denne klassen.

Oppgaver
a) Skriv en klasse «Spiller» for en spiller til et tenkt flerspillerspill. En spiller har en ID, et navn og
en poengsum.
b) Skriv en konstruktør som tar inn ID og navn på spilleren og setter poengsummen til 0
c) Skriv gettere for ID, navn og poengsum. Skriv settere for navn og poengsum. Navn kan ikke
være tomt og poengsum kan ikke være negativ.
d) Lag en __str__ metode som returnerer en streng som inneholder id, navn og poengsum for
spilleren den blir kalt på.
e) Lag et Python skript som skal lage et nytt objekt av klassen Spiller. La brukeren skrive inn en
ID og et navn for spiller-objektet. Skriptet skal deretter skrive ut spilleren med print()
funksjonen, som kaller __str__ metoden fra oppgave d).
f) Lag en funksjon som tar inn to spillere og returnerer den av dem som har høyest poengsum
g) Utvid skriptet fra oppgave e) slik at den lager to spillerobjekter og lar brukeren skrive inn Id
og navn til begge. La brukeren skrive inn poengsummer til de to spillerne. Bruk deretter
funksjonen fra oppgave f) til å skrive ut spilleren med høyest poengsum.
h) Frivillig: Skriv om konstruktøren til spillerklassen slik at den automatisk lager ID-ene. Første
spiller som lages skal få ID 1, neste skal få ID 2 og så videre. Hint: Lag en variabel i klassen,
men utenfor noen metode, som inneholder neste ID. Slike variabler bruker man med
<klassenavn>.<variabelnavn>.
i) Frivillig: Refaktorer ut koden som leser inn en spiller fra brukeren fra skriptet og til sin egen
funksjon. Denne funksjonen skal returnere spilleren som ble lagd.

