
DAT110 Øving 6: Objektorientert 
Programmering 
Læringsmål 
Du skal få mer trening i objektorientert programmering. Du skal få utvikle et lite men fullstendig 
program. 

Oppgave: Tjueen med terninger 
I løpet av denne øvinga skal du lage et lite men fullstendig program. Dette programmet er beskrevet i 
dette avsnittet. Deretter kommer deloppgavene som skal løses for å lage dette programmet. 

Tjueett med terninger kan spilles med et vilkårlig antall spillere og én terning. Målet for hver spiller er 
å få 21 poeng, eller så nært under 21 som mulig. Får man mer enn 21 poeng har man tapt. På starten 
av spiller kaster hver spiller terningen tre ganger og summerer verdiene. Dette er poengsummen 
spilleren starter med. For hver omgang får spilleren vite sin poengsum og kan velge å avslutte eller 
kaste terningen. Hvis spilleren kaster terningen blir spilleren sin poengsum økt med tallet på 
terningen. Hvis spilleren får mer enn 21 poeng har spilleren tapt og er ute av spillet.  Den spilleren 
som har fått flest poeng, men ikke mer enn 21, har vunnet.  

Deloppgaver 
a) Importer klassen Spiller fra øving 5 og klassen Terning som er delt ut.  
b) Lag en klasse som representerer selve spillet. Spillet skal minimum ha en terning og ei liste av 

spillere. 
c) Lag en funksjon som lager en spiller basert på input fra brukeren. Funksjonen skal lese inn 

navnet fra brukeren, kaster terningen tre ganger og setter poengsummen lik summen av de 
tre terningene. Funksjonen skal returnere en referanse til spillerobjektet som ble lagd. 

d) Lag en metode i klassen for spillet som spiller en omgang for én spiller. Metoden skal ta 
spillerobjektet til spilleren som parameter. Metoden skal: 

• Vise hvem sin tur det er ved å skrive ut en beskjed som inkluderer navnet på spilleren 
• Skrive ut poengsummen til spilleren 
• Spørre om spilleren vil kaste terningen en gang til 
• Hvis spilleren ønsker det: kast terningen og legg verdien til poengsummen 
• Si fra om spilleren har fått mer enn 21 poeng og dermed tapt spillet 

e) Lag et skript som tester at klassene og metodene lagd så langt fungerer som de skal 
f) Lag en funksjon som ber om antall spillere og leser inn dette fra brukeren. Deretter skal 

funksjonen lage det oppgitte antall spillere og sette dem inn i ei liste over spillere. 
Konstruktøren til klassen for selve spillet skal ta denne lista over spillere som parameter. 

g) Lag en metode i klassen for spillet som spiller en omgang for alle spillerne. Det vil si at hver 
spiller som ikke har tapt eller valgt å avslutte enda skal spille en ny omgang. Du må finne ut 
hvordan metoden skal skille mellom spillere som fortsatt er med og spillere som ikke er med. 

h) Lag en metode i klassen for spillet som sjekker hvem, om noen, som har vunnet. For den 
obligatoriske delen trenger du bare å returnere én spiller, du trenger ikke å håndtere uavgjort. 



i) Lag et skript som kjører spillet og spiller omganger helt til noen vinner 
j) Frivillig: Hvis det blir uavgjort, det vil si at flere spillere har samme høyeste poengsum, skal 

spillet skrive ut dette og skrive ut navnene på alle vinnerne. Dette vil blant annet kreve at 
metoden fra oppgave h) må kunne returnere flere spillere. 
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