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1 Inledning

I denna uppgift ska ni med hjälp av Java tillverka en hög med spelkort. För att göra detta p̊a
ett objektorienterat sätt kommer ni att behöva skriva tre egna klasser, Cardpile, Card och Suit.
Klasserna beskrivs i mer detalj nedan.

Syftet med denna uppgift är främst att ni ska bekanta er med Java som programmeringsspr̊ak
och lära er hur man skapar klasser och objekt. Ni kommer inte att behöva särskilt mycket objek-
torientering för att lösa uppgiften och vi förväntar oss inte att ni redan nu har greppat allt om
objektorienterad design, men vi kommer änd̊a att anmärka och i värsta fall även be er skriva om
koden om vi ser allt för tydliga sp̊ar av procedurellt tänkande. Självklart måste er lösning fungera
för att bli godkänd. Ett bra sätt att testa er kod är med det färdiga testprogrammet, Cardtest,
som ni kan ladda hem fr̊an kurshemsidan. Detta testprogram testar en del, men räkna inte med
att det testar allt. En lösning är inte automatiskt godkänd för att den passerar testprogrammet.
Notera att det är viktigt att ni kontrollerar versionen p̊a detta testprogram mot den som ligger
p̊a kurshemsidan innan ni sluttestar och lämnar in er lösning. Nya versioner kommer sannolikt
att dyka upp allt eftersom vi hittar fler saker att testa.

I denna instruktion kommer referenser att göras till Javas klassdokumentation som ni finner
p̊a nätet (vi kommer att använda J2SE 1.5.0): http://java.sun.com/reference/api/

1.1 Att bygga ett testprogram

För att bygga testprogrammet följer ni punkterna nedan.

• Se till att alla filer (Suit.java, Card.java, Cardpile.java och Cardtest.java) ligger i
samma katalog och se till att ni befinner i denna katalog (pwd, cd och ls).

• Radera alla gamla klassfiler: rm *.class

Alla klasser som behövs kommer att kompileras rekursivt s̊a man behöver inte kompilera
varje javafil för sig. Ett litet problem med detta är dock att fel i andra filer än den man
uttryckligen kompilerar inte kommer att rapporteras om det finns en gammal klassfil att
falla tillbaka p̊a. Därför är detta ett viktigt steg.

• Kompilera programmet med: javac Cardtest.java

• Kör programmet med: java Cardtest

2 public class Suit

Ett spelkort har i princip endast tv̊a egenskaper, dess färg och dess värde. Värdet implementeras
lättast med ett helt vanligt heltal och kräver därför ingen speciell klass i v̊ar design. Färgen
däremot finns det ingen färdig datatyp för i Java s̊a den måste vi ordna själva. Därför skapar vi
klassen Suit.

Suit ska inneh̊alla publika konstanter för de olika färgerna och metoder för att jämföra och
skriva ut färger. Det är inte meningen att ni ska skapa n̊agra nya färger utanför klassen, s̊a n̊agon
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konstruktor är inte nödvändig i teorin, men förmodligen kommer ni att vilja ha en för att lösa
uppgiften p̊a ett smidigt sätt.

2.1 Konstanter

Klassen ska definiera fyra publika konstanter; HEARTS, CLUBS, DIAMONDS och SPADES. Dessa ska
senare användas för att tilldela spelkorten olika färger. Eftersom spelkorten kommer att hantera
variabler av typen Suit när de pratar om färger s̊a måste dessa konstanter först̊as vara av denna
typ.

En konstant är ungefär som en instansvariabel, med den enda skillnaden att den inte kan ändra
värde efter att den har initierats. Konstanten deklareras med final och för att definiera till exem-
pel konstanten HEARTS skriver man “public static final Suit HEARTS;” Notera användningen
av static. För att kunna använda konstanterna måste de först̊as ocks̊a ha unika värden, det räcker
inte att bara skapa namnen.

2.2 Jämförbarhet — public int compareTo(Object o)

Att ett objekt är jämförbart innebär att man kan ordna samtliga objekt av klassen i en given
ordning. Egentligen har kanske inte färgerna i en kortlek n̊agon inbördes ordning, men för att vi
ska kunna sortera kortleken är det smidigast om vi tillhandah̊aller en s̊adan.

Ordningen skall vara: HEARTS < CLUBS < DIAMONDS < SPADES

Konventionen i Java säger att en klass som är jämförbar ska tillhandah̊alla metoden compareTo.
Metoden jämför den egna färgen med en färg som skickas in som argument. Som ni kan se i rubriken
är argumentet av typen Object. Detta kommer sig av att metoden compareTo är specificerad av
Javas konventioner och där kan man inte veta vilken typ av objekt man vill skicka in där. Ni f̊ar
förutsätta att det ni f̊ar in alltid är ett objekt av typen Suit och typkonvertera objektet explicit
om ni behöver det.

Tips: Läs mer om jämförbarhet och compareTo i dokumentationen för Comparable.

2.3 Utskrivbarhet — public String toString()

När ett objekt skickas till System.out.println och dess gelikar s̊a kommer det automatiskt att
konverteras till en text som beskriver objektet. Denna text är normalt inte s̊a användbar eftersom
den endast talar om klassnamnet och ger en unik referens till objektet. Vill man skapa lite snyggare
utskrifter s̊a gör man det med hjälp av metoden toString. Metoden returnerar den sträng som
ska skrivas ut d̊a objektet skrivs ut.

3 public class Card

Card är klassen som beskriver ett spelkort. Som vi redan sagt har spelkortet tv̊a egenskaper; värdet
och färgen. Detta betyder att vi behöver tv̊a instansvariabler för dessa. B̊ada dessa variabler ska
vara privata och det ska inte g̊a att ändra färg eller värde p̊a ett spelkort efter att det skapats.
Värdet representerar vi med en int och färgen med en Suit.

Utöver metoderna som beskrivs nedan ska ett spelkort även vara jämförbart och utskrivbart.
Se beskrivningen av Suit för mer detaljer om det. Den totala ordningen bland spelkorten är:
Hjärter ess < hjärter tv̊a < ... < hjärter kung < klöver ess < klöver tv̊a < ... < klöver kung <

ruter ess < ... < spader kung

3.1 Skapa kort — public Card(Suit suit, int value)

Vi vill kunna skapa nya spelkort med givna värden och färger för att kunna skapa en kortlek,
därför behöver vi en konstruktor som kan göra detta åt oss. N̊agon standardkonstruktor (det vill
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foreach position ∈ cardpile do

swap(position, random(position, cardpile.size− 1))

Figure 1: Randomize in place

säga en konstruktor utan argument) behöver vi inte eftersom vi inte planerar att skapa spelkort
utan att ge dem värde och färg.

3.2 Hämta värden — public int getValue(), public Suit getSuit()

Vi behöver tv̊a metoder för att läsa ut värde och färg ur ett spelkort. Ni ska alltid använda dessa
s̊a kallade selektorer för att referera till de tv̊a egenskaperna i ett spelkort. Utanför spelkortet har
ni inte s̊a mycket att välja p̊a eftersom de underliggande variablerna är privata, men även inom
spelkortet finns det mycket att vinna p̊a att använda en selektor istället för att g̊a p̊a variabeln
direkt.

4 public class Cardpile

Klassen Cardpile implementerar en generell hög av spelkort (av klassen Card). En Cardpile har
ingen begränsning i hur många kort som kan läggas i högen, man kan lägga flera kortlekar p̊a hög
om man vill det. Korthögen som s̊adan (er representation av den) f̊ar inte vara synlig utanför
klassen, utan man ska endast kunna hantera den via det publika gränssnittet beskrivet nedan.
När man skapar en ny korthög ska den inte inneh̊alla n̊agra kort.

Utöver utskriftsmetoden toString ska klassen inneh̊alla följande metoder.

Tips: Vilken datastruktur ni väljer för att representera korthögen är upp till er, men
det finns mycket att tjäna p̊a att leta efter Collection i klassdokumentationen.

4.1 Skapa en kortlek — public void initDeck()

Ni ska skriva en metod för att skapa en vanlig kortlek med 52 kort. Korten läggs i den egna
korthögen. Observera att detta inte är en konstruktor utan en vanlig metod som anropas efter
att man skapat en korthög. Ni kan inte förutsätta att korthögen är tom d̊a denna metod anropas.
Eventuella gamla kort i högen ska kastas bort. Den nya kortleken ska vara sorterad.

4.2 Sortering — public void sort()

Metoden sorterar den egna korthögen enligt den ordning som ges av spelkort och dess färger.
Notera att ni inte kan göra n̊agra antaganden om korthögens storlek, det ska vara möjligt att
sortera högar av godtycklig storlek.

Tips: Om ni tittade tillräckligt noga p̊a Comparable tidigare s̊a blir denna metod
mycket enkel att implementera.

4.3 Blandning — public void shuffle()

Metoden blandar den egna korthögen. Även här är det viktigt att komma ih̊ag att korthögen kan
ha en godtycklig storlek. En lämplig algoritm för att blanda saker är “randomize in place”, se
figur 1.

4.4 Lägga kort p̊a högen — public void placeOnTop(Card c)

Metoden lägger det givna kortet överst p̊a den egna korthögen.
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4.5 Dra kort fr̊an högen — public Card drawOne()

Metoden drar (plockar bort) det översta kortet fr̊an den egna korthögen och returnerar det.

4.6 Antal kort — public int numberOfCards()

Metoden returnerar antalet kort i den egna korthögen.
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