
Oppgave 4 Objektorientering (samlet tekst deloppgaver a-g) 

Du skal implementere en pilot for en elektronisk markedsplass for kjøp og salg av brukte 

gjenstander. Implementasjonen skal baseres på tegningen nedenfor, som antyder hvordan 

datastrukturen med objekter av ulike klasser og referanser mellom dem vil kunne se ut under 

kjøring. Objektene er tegnet som rektangler med avrundede kanter. Hvert objekt er merket 

med sin klasse, for eksempel slik :Bud. Referanser er tegnet som piler fra variabel til objekt. 

Denne oppgaven inneholder deloppgaver a) til g), som til sammen beskriver en første versjon 

av dette programmet. 

Om du hopper over en deloppgave er det likevel viktig at du leser hele denne teksten (den 

ligger samlet som en pdf-fil vedlagt hver deloppgave). I hver av deloppgavene kan du bruke 

klassene og metodene fra tidligere deloppgaver, også om du ikke har programmert dem. 

 

Oppgave 4a) (5 poeng) 

Klassen Bud skal ha en konstruktør med parametere for initiering av instansvariablene 

budgiver (navn) og budStr (budstørrelse).  Dersom budstørrelse  oppgis negativ eller 0, skal  

instansvariabelen settes til 1. Klassen Buds grensesnitt skal videre tilby metodene 

hentBudgiver og hentBudStr som returnerer verdien i de respektive instansvariablene. 

Skriv klassen Bud med alle metoder. 



Oppgave 4b) (10 poeng) 

Skriv klassen Annonse med alle metoder. Pass på å lagre budene på en annonse i rekkefølge, 

slik at et nytt bud alltid har høyere indeks enn et bud som er kommet inn tidligere på samme 

annonse. Klassen Annonse har følgende grensesnitt: 

def __init__(self, annTekst):  # konstruktør 

def hentTekst(self) :   # returnerer annonseteksten 

def giBud(self, hvem, belop) : # oppretter og legger til  

# nytt bud i en liste over

 # bud på annonsen 

def antBud(self):    # returnerer antall bud 

def hoyesteBud(self) :   # returnerer høyeste bud. 

      # Hvis to er like høye 

      # vinner det som kom først 

Oppgave 4c) (6 poeng) 

Skriv klassen Kategori (alle metoder) med følgende grensesnitt: 

def __init__(self, katNavn) : # Konstruktør 

def nyAnnonse(self, annTekst) : # oppretter og plasserer en ny  

# annonse i kategorien,returnerer  

# referanse til den nye annonsen 

def hentAnnonser(self) :  # returnerer annonse-listen i  

      # kategorien 

Oppgave 4d) (8 poeng) 

Skriv klassen Bruktmarked (alle metoder) med følgende grensesnitt. Bruk en Dictionary for 

administrasjon av kategorier i bruktmarkedet. 

def __init__(self) :  # Konstruktør 

def nyKategori(self, katNavn) : # Opprett ny kategori i 

      # bruktmarkedet. Hvis  

# kategorien allerede finnes, 

# returner metoden None. Ellers 

# returneres en referanse til den 

# nye kategorien 

 

def finnKategori(self, katNavn) : # returnerer referanse til 

# oppgitt kategori, eller None om 

# den ikke finnes 

 



Oppgave 4e) (8 poeng) 

Utvid klassen Annonse med følgende metode (som du skal implementere): 

def kraftBud(self, hvem, belop, max) :# Oppretter nytt bud som 

# legges til listen over bud på 

# annonsen. Hvis ingen høyere bud 

# finnes settes budets belop som 

# oppgitt, ellers settes beløpet  

# til det hittil høyeste budet 

# for annonsen + 1, men 

# ikke høyere enn max. 

 

Oppgave 4f) (8 poeng) 

Skriv et hovedprogram som gjør følgende: Opprett et objekt av klassen Bruktmarked. Opprett 

en kategori «sykkellykt» på bruktmarkedet ditt, og legg inn en annonse med teksten «New 

Yorker sykkellykt» i denne kategorien. Legg deretter inn tre bud på den annonsen: 

 Et normalt bud fra Peter på 42 

 Et normalt bud fra Ann på 0 

 Et kraftbud fra Mary på 40 med maks 50. 

Test at høyeste bud i kategorien «sykkellykt» har forventet budgiver og beløp. 

Oppgave 4g) (5 poeng) 

Det hender at kunder byr lavere enn et bud som allerede er kommet inn på en annonse. Legg 

til (og implementer) en metode tellLaveBud i klassen Bruktmarked som teller opp slike bud 

for alle annonser i alle kategorier, og returnerer totalantallet. Utvid klassene Kategori og 

Annonse med nye metoder som trengs for å implementere tellLaveBud. 


