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1.4.5. Toepassing 5: Klasse Kaart.

De opdracht bestaat erin algemene klassen te maken zodanig dat het mogelijk wordt om
het even welk kaartspel te maken. Wat kunnen we nu in het algemeen zeggen over
kaartspelen die met een standaardpak pokerkaarten worden gespeeld? We kunnen het best
bij de stapel kaarten zelf beginnen. Een standaardkaartspel bevat 52 kaarten. U kunt de hele
stapel kaarten schudden en u kunt een kaart op een willekeurige plaats uit de stapel
nemen. U kunt een kaart ook weer op een willekeurige plaats in de stapel terug stoppen.
Elke andere manier voor het trekken van een kaart is gewoon een gespecialiseerde manier
van het op een willekeurige plaats uit de stapel nemen van een kaart.

Wat kunnen we verder over de kaarten zelf zeggen?

Alle kaarten delen een algemene structuur. Elke kaart heeft een kleur: ruiten, harten,
schoppen of klaveren. Elke kaart heeft ook een waarde: 2- 10, boer, vrouw, koning of aas.
De ene kaart verschilt alleen van de andere in de waarde van deze twee eigenschappen.
Kaarten doen in de echte wereld zelf niet echt veel. Een kaart toont gewoon zijn kleur en
zijn waarde. Een kaart heeft wel een toestand: met het gezicht naar boven of naar onderen.
Een pak speelkaarten doet ook niet veel in de echte wereld. Het is in plaats daarvan de
kaartgever die al het werk voor het schudden en het uitdelen doet. De stapel bevat gewoon
alleen de speelkaarten. U kunt, tenzij u vals speelt, nooit de onderkant van een kaart zien
tot u die kaart toegespeeld krijgt. U kunt ook geen kaarten invoegen die geen deel
uitmaken van het spel.

Een kaart zal in de computerwereld zijn kleur, waarde en toestand onthouden. Een kaart zal
in een eenvoudig programma ook weten hoe deze zichzelf weergeeft. Een stapel kaarten
zal de kaarten maken en bewaren. De kaartgever zal tenslotte weten hoe de kaarten
geschud worden en hoe een kaart wordt uitgedeeld. Voor het genereren van willekeurige
getallen maken we gebruik van de random( )-methode, die zal goed van pas komen voor
het schudden van de kaarten. Deze methode levert een waarde tussen 0 en 1 en
(geheel getal) (random ( ) * 52) levert bijvoorbeeld een getal tussen 0 en 51.

Denk na over welke klassen u nodig heeft en hoe ze met elkaar in verband staan. Duid dit
aan in een klassediagram. U moet dan een kleine main ( ) schrijven die de kaartgever en
uw stapel kaarten instantieert, de kaarten schudt , een aantal kaarten aan een speler geeft
en dan die kaarten toont.

Oplossingen en bespreking

We maken drie klassen: de klasse Kaart, de klasse SpelKaarten en KaartGever.

Klassediagram:

stapel beheerder

SpelKaarten KaartGever

1

52

Kaart
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Klasse Kaart:

Uit de tekst kunnen volgende zelfstandige naamwoorden bij kaart gerangschikt worden:
kleur, waarde en toestand.
Een kaart moet zichzelf kunnen tonen, zijn toestand kunnen weergeven, ook de
mogelijkheid om een kaart zich zichtbaar en onzichtbaar te stellen.
We leggen eerst constanten vast die niet meer veranderen voor het instantiëren van
kaartkleuren en -waarden.

Constanten : RUITEN = 4
HARTEN = 3
SCHOPPEN = 6
KLAVEREN = 5

TWEE = 2
DRIE = 3
VIER = 4
VIJF = 5
ZES = 6
ZEVEN = 7
ACHT = 8
NEGEN = 9
TIEN = 10
BOER = 74
KONINGIN = 84
KONING = 75
AAS = 65

Kaart
- waarde : geheel getal
- kleur : geheel getal
- toestand : boolean

+ Kaart(cwaarde: geheel getal, ckleur: geheel getal)
+ getWaarde( ): geheel getal
+ getKleur( ): geheel getal
+ getToestand( ):boolean
- setWaarde(mwaarde: geheel getal): void
- setKleur(mkleur: geheel getal): void
- setToestand(mtoestand: boolean):void
+ zichtbaar( ): void
+ onzichtbaar( ):void
+ isZichtbaar( ): boolean
+ toon( ): String

Kaart( I: cwaarde, ckleur: gehele getallen)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: De  eigenschappen waarde en kleur krijgen de inhoud

van cwaarde en ckleur.
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Gebruikt: setWaarde( ), setKleur( )
Gegevens: /

BEGIN
setWaarde(cwaarde)
setKleur(ckleur)

EINDE
getWaarde( I: /

U: waarde2: geheel getal)

Type: accessor
Preconditie: De eigenschap waarde bestaat.
Postconditie: De inhoud van de eigenschap waarde wordt geretourneerd.
Gebruikt:

BEGIN
waarde2=waarde

EINDE

getKleur ( I: /
U: kleur2: geheel getal)

Type: accessor
Preconditie: De eigenschap kleur bestaat.
Postconditie: De inhoud van de eigenschap kleur wordt geretourneerd.
Gebruikt:

BEGIN
kleur2=kleur

EINDE

getToestand( I: /
U: toestand2: boolean)

Type: accessor
Preconditie: De eigenschap toestand bestaat.
Postconditie: De inhoud van de eigenschap toestand wordt geretourneerd.
Gebruikt:

BEGIN
toestand2= toestand

EINDE

setWaarde ( I: mwaarde: geheel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die de waarde voorstelt.
Postconditie: Aan de eigenschap waarde wordt de inhoud toegewezen, dat de

invoervariabele mwaarde van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
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Gegevens: /

BEGIN
waarde = mwaarde

EINDE

setKleur ( I: mkleur: geheel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die de kleur voorstelt.
Postconditie: Aan de eigenschap kleur wordt de inhoud toegewezen, dat de

invoervariabele mkleur van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
kleur = mkleur

EINDE

setToestand ( I: mtoestand: boolean
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die de toestand voorstelt.
Postconditie: Aan de eigenschap toestand wordt de inhoud toegewezen, dat de

invoervariabele mtoestand van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
toestand = mtoestand

EINDE

zichtbaar ( I: /
U: /)

Type: methode
Preconditie: De eigenschap toestand bestaat.
Postconditie: De inhoud van de eigenschap toestand wordt true gesteld.
Gebruikt: setToestand( )

BEGIN
setToestand(true)

EINDE

onzichtbaar ( I: /
U: /)

Type: methode
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Preconditie: De eigenschap toestand bestaat.
Postconditie: De inhoud van de eigenschap toestand wordt false gesteld.
Gebruikt: setToestand( )

BEGIN
setToestand(false)

EINDE

isZichtbaar ( I: /
U: toestand2: boolean)

Type: methode
Preconditie: De eigenschap toestand bestaat.
Postconditie: De inhoud van de eigenschap toestand wordt weergegeven.
Gebruikt: getToestand( )

BEGIN
toestand2 = getToestand( )

EINDE
toon ( I: /

U: toonWaarde: String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De waarde van de kaart wordt in woorden weergegeven.
Gebruikt:

BEGIN
toonWaarde = String.valueOf( (char) waarde) // geeft de naam van de

constante weer die
de waarde voorstelt

ALS (kleur)
=  RUITEN : toonWaarde = “RUITEN ” + toonWaarde
=  HARTEN : toonWaarde = “HARTEN ” + toonWaarde
=  SCHOPPEN : toonWaarde = “SCHOPPEN ” + toonWaarde
=  KLAVEREN : toonWaarde = “KLAVEREN ” + toonWaarde

EINDE-ALS

EINDE

De definitie van de klasse Kaart begint met het definiëren van een paar constanten. Deze
constanten sommen de geldige waarden en kleuren voor kaarten op.

U zult opmerken dat de waarde van een kaart niet meer veranderd kan worden als deze
eenmaal is geïnstantieerd (merk op dat de mutators privaat zijn; een andere mogelijkheid
bestaat erin geen mutators te definiëren). Instanties van Kaart zijn onveranderlijk. Het
onveranderlijk maken van de kaart betekent dat niemand de waarde van een kaart later op
een verkeerde manier kan veranderen.

Een onveranderlijk (of immutable) object is een object waarvan de toestand niet meer
verandert als het object eenmaal is gemaakt.
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De klasse Kaart is verantwoordelijk voor het onthouden van zijn kleur en zijn waarde. De
kaart weet ook hoe deze een String-representatie van zichzelf moet leveren.

Klasse SpelKaarten

De klasse SpelKaarten is verantwoordelijk voor het instantiëren van de kaarten en het
daarna leveren van toegang tot de kaarten. Het SpelKaarten levert methoden voor het
ophalen en terugstoppen van kaarten.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gekoppelde lijst of in Java-termen LinkedList uit de
Java.util bibliotheek en de verschillende methoden van zo’n LinkedList.

SpelKaarten

- spelKaarten : java.util.LinkedList

+ SpelKaarten( )
+ get(index : geheel getal): Kaart
+replace(index : geheel getal, kaart: Kaart) : void
+ size( ): geheel getal
+ removeFromFront( ) : Kaart
+ returnToBack(kaart : Kaart) : void
- buildKaarten( ) : void

SpelKaarten( I:/)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Er wordt een spel met 52 kaarten gemaakt
Gebruikt: buildKaarten( )
Gegevens: /

BEGIN
buildKaarten( )

EINDE

get ( I: index : geheel getal
U:kaart2 : Kaart)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De kaart met de opgegeven index wordt geretourneerd
Gebruikt: get( )-methode van de LinkedList, size( )
Gegevens: /

BEGIN
ALS (index< spelKaarten.size( ) )

DAN
kaart2 = (Kaart) spelKaarten.get(index)

ANDERS
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kaart2 = null
EINDE-ALS-DAN

EINDE

replace ( I: index : geheel getal, kaart : Kaart
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De kaart wordt in het spelKaarten op de positie index geplaatst.
Gebruikt: set( )-methode van de LinkedList
Gegevens: /

BEGIN
spelKaarten.set( index, kaart )

EINDE

size ( I: /
U: grootte : geheel getal)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Levert de grootte van het spelKaarten.
Gebruikt: size( )-methode van de LinkedList
Gegevens: /

BEGIN
grootte = spelKaarten.size( )

EINDE

removeFromFront ( I: /
U: kaart2 : Kaart)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De eerste kaart, vooraan, van het spelKaarten wordt verwijderd.
Gebruikt: removefirst( )-methode van de LinkedList, size( )
Gegevens: /

BEGIN
ALS(spelKaarten.size( )>0)

DAN
kaart2 = (Kaart) spelKaarten.removefirst( )

ANDERS
kaart2 = null

EINDE-ALS-DAN
EINDE

returnToBack ( I: kaart : Kaart
U: /)
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Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De kaart wordt achteraan aan het spelKaarten toegevoegd.
Gebruikt: add( )-methode van de LinkedList
Gegevens: /

BEGIN
spelKaarten.add(kaart)

EINDE

buildKaarten (I: /
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Er wordt een volledig spelKaarten gemaakt.
Gebruikt: add( )-methode  en LinkedList( )-constructor van de LinkedList, de

constructor Kaart( ) van de klasse Kaart
Gegevens: /

BEGIN
spelKaarten = nieuw java.util.LinkedList( )

spelKaarten.add(nieuw Kaart(Kaart.TWEE ,Kaart.RUITEN))
spelKaarten.add(nieuw Kaart(Kaart.DRIE , Kaart.RUITEN))
spelKaarten.add(nieuw Kaart(Kaart.VIER, Kaart.RUITEN))
spelKaarten.add(nieuw Kaart(Kaart.VIJF, Kaart.RUITEN))
// volledige definitie ingekort om redenen van beknoptheid

EINDE

Klasse KaartGever

De kaartgever is verantwoordelijk voor het schudden en het uitdelen van de kaarten.

KaartGever

- spelKaarten : SpelKaarten

+ KaartGever( s : SpelKaarten)
+ schudden( ) : void
+ uitdelen( ): Kaart
+ setSpelKaarten(mspelKaarten : SpelKaarten):void

KaartGever( I: s : SpelKaarten)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschap spelKaarten wordt de inhoud

toegewezen van s.
Gebruikt: setSpelKaarten( )
Gegevens: /



Een inleiding in de Unified Modeling Language 75

Hogeschool Gent – Departement Bedrijfskunde Aalst Academiejaar 2004-2005

BEGIN
setSpelKaarten( s )

EINDE

setSpelKaarten ( I: mspelKaarten : SpelKaarten
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die het spelKaarten voorstelt.
Postconditie: Aan de eigenschap spelKaarten wordt de inhoud toegewezen, dat de

invoervariabele mspelKaarten van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
spelKaarten = mspelKaarten

EINDE

schudden ( I: /
U:/)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Het spelKaarten wordt volledig door elkaar geschud.
Gebruikt: size( ), get( ), replace( ) van de klasse SpelKaarten; random( ) van de

klasse Math
Gegevens: aantalKaarten, i, index : gehele getallen

kaart_i , kaart_index : Kaart

BEGIN
aantalKaarten = spelKaarten.size( )
i = 1

ZOLANG( i <= aantalKaarten )
DOE

index = (geheel getal) (random ( ) * aantalKaarten)
kaart_i = (Kaart) spelKaarten.get( i )
kaart_index = (Kaart) spelKaarten.get( index )
spelKaarten.replace(i, kaart_index)
spelKaarten.replace(index, kaart_i)
i = i+1

EINDE-ZOLANG-DOE
EINDE

uitdelen ( I: /
U:kaart2 : Kaart)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Het spelKaarten wordt uitgedeeld.
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Gebruikt: removeFromFront( ), size( ) van de klasse SpelKaarten
Gegevens:

BEGIN
ALS( spelKaarten.size( ) > 0)

DAN
kaart2 = spelKaarten.removeFromFront( )

ANDERS
kaart2 = null

EINDE-ALS-DAN
EINDE

De kaartgever is verantwoordelijk voor het schudden en het uitdelen van de kaarten. Deze
implementatie van KaartDeler is eerlijk. Een andere implementatie van KaartDeler zou
kaarten vanaf de onderkant van de stapel kunnen uitdelen!

De drie klassen hebben allemaal een duidelijk gescheiden verantwoordelijkheid. De Kaart
representeert pokerkaarten. Het SpelKaarten bewaart de stapel kaarten en de KaartDeler
deelt de Kaarten uit. Deze drie klassen verbergen ook allemaal hun implementatie. Er is
nergens aan te zien dat het SpelKaarten feitelijk een LinkedList met kaarten bevat.

Kaart mag dan wel een aantal constanten definiëren, maar dat brengt de integriteit van zijn
implementatie niet in gevaar, want het staat de Kaart vrij deze constanten op elke gewenste
manier te gebruiken. Het staat de Kaart ook vrij de waarden van deze constanten op elk
gewenst moment te veranderen.

De methode buildKaarten( ) van het SpelKaarten brengt wel een tekortkoming van het
verbergen van de implementatie aan het licht. U zou kaarten met de waarde 2-10 in een
ZOLANG-DOE-lus kunnen instantiëren. Als u de constanten bekijkt, dan ziet u dat TWEE
tot en met TIEN opeenvolgend van twee tot tien tellen. Een dergelijke lus is veel
eenvoudiger dan het individueel instantiëren van elke kaart.

Een dergelijke aanname betekent echter dat u zich vastlegt op de huidige waarden van de
constanten. U mag het uw programma niet toestaan er afhankelijk van te worden dat een
bepaalde constante een bepaalde waarde heeft.

U moet in plaats daarvan blind gebruikmaken van de constante door Kaart.TWEE,
Kaart.DRIE enzovoort aan te roepen. U mag geen enkele soort aanname over de waarde
van de constante maken. Kaart zou de waarden van de constanten op elk willekeurig
moment kunnen herdefiniëren. Het is in het geval van buildKaarten( ) makkelijk in de
verleiding te komen de waarden van de constanten rechtstreeks te gebruiken.

Het contract tussen Kaart en de gebruiker van de constanten van Kaart bestaat hier uit de
namen van de constanten en niet uit hun onderliggende waarden.

In een hoofdprogramma kunnen we nu een spel schrijven: de kaartGever schudt de kaarten
en geeft aan de speler zoveel kaarten als hij wilt. De kaarten worden getoond op het
scherm. De som van de waarden worden opgeteld. De waarden hoeven niet noodzakelijk
overeen te komen met de waarden achter de constanten.(vb kaarten van 2 tot 10 hebben
hun cijferwaarden, BOER = 1, KONINGIN = 2, KONING = 3 en AAS = 11)

Spel
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Type: main-functie
Preconditie: De klassen Kaart, SpelKaarten en KaartGever bestaan.
Postconditie: Er wordt een spelkaarten en een kaartgever gemaakt.

De kaartgever schudt de stapel kaarten en geeft de
speler zoveel kaarten als hij wilt. De som van de
waarden wordt gemaakt, volgens de vastgelegde
waarden (vb kaarten van 2 tot 10 hebben hun
cijferwaarden, BOER = 1, KONINGIN = 2, KONING =
3 en AAS = 11)

Gebruikt: De klassen Kaart, SpelKaarten en KaartGever
Gegevens: waarde = reëel getal

spelkaarten = SpelKaarten
kaartgever = KaartGever
kaart = Kaart
antw = karakter

BEGIN
waarde = 0
spelkaarten = nieuw SpelKaarten( )
kaartgever = nieuw KaartGever(spelkaarten)
kaartgever.schudden( )
VOERUIT(Scherm, “Wilt u een kaart?”)
VOERIN(Klavier,antw)
ZOLANG(antw=’j’)

DOE
kaart = kaartgever.uitdelen( )
kaart.zichtbaar( )
VOERUIT(Scherm, “Dit is de kaart: ”, kaart.toon( ))
ALS(kaart.getWaarde( ))

= TWEE : waarde = waarde + 2
= DRIE : waarde = waarde + 3
= VIER : waarde = waarde + 4
= VIJF : waarde = waarde + 5
= ZES : waarde = waarde + 6
= ZEVEN : waarde = waarde + 7
= ACHT : waarde = waarde + 8
= NEGEN : waarde = waarde + 9
= TIEN : waarde = waarde + 10
= BOER : waarde = waarde + 1
= KONINGIN : waarde = waarde + 2
= KONING : waarde = waarde + 3
= AAS : waarde = waarde + 11

EINDE-ALS
VOERUIT(Scherm, “Wilt u een kaart?”)
VOERIN(Klavier,antw)

EINDE-ZOLANG-DOE
VOERUIT(Scherm, “De totale waarde van uw kaarten = ”, waarde)

EINDE


