
INF100 INNLEVERING 4 HØSTEN 2003

Krav til innlevering

For at innleveringen skal godkjennes må følgende leveres:

• Oversikt

Et dokument som inneholder en oversikt over innleveringen. Den skal in-
neholde en kort beskrivelse av alle �lene som blir levert inn og skal også
oppgi navn, gruppenummer og email-adresse. Hvis du ikke går på noen
gruppe, skal du skrive `ingen gruppe'.

• Kildekode

All kildekode skal selvsagt legges ved. Kildekoden skal være godt kommen-
tert slik at det er lett å sette seg inn i programmenes virkemåte. Koden skal
også være godt indentert (dvs. ha innrykk der programmet tilsier det) og
lett å lese (f.eks. fornuftig bruk av variabelnavn).Merk: Programmene skal
dokumenteres v.h.a. javadoc-kommentarer, men det er ikke nødvendig å
levere inn �lene som javadoc produserer!

• Kjøreeksempel

For hvert program skal det være med en �l som inneholder en logg av
en typisk kjøring av programmet. Et slikt kjøreeksempel viser hvordan
programmet brukes og hva programmet skriver ut. På Institutt for infor-
matikk sitt dataanlegg kan �ler med kjørelogg lages slik:

1. Kjør kommandoen: script logg.txt

2. Kjør programmet ditt fra kommandolinjen v.h.a. kommandoen: java
Mittprogram

3. Avslutt med kommandoen exit

All skjermutskrift som ble produsert mens skriptet ble kjørt ligger nå på
�len logg.txt. Alternativt kan skjermutskrift kopieres inn i en teksteditor
v.h.a. musen.

Alle �lene som skal leveres pakkes i en egen zip-�l. Merk at �lnavnene ikke
skal inneholde stor eller liten 'æ', 'ø' eller 'å'. Innleveringssystemet har en egen
side som forklarer hvordan zip-�ler lages. Filene som inneholder bytekode (�lene
med navn *.class) skal ikke leveres inn.

Innleveringsvilkår

Besvarelsen skal leveres elektronisk ved hjelp av innleveringssystemet som det
�nnes en lenke til på INF100 sin studentportalside. Innleveringsfristen er fre-
dag 21. november 2003, kl 16:00. Besvarelsen skal bedømmes av gruppe-
leder, som setter en poengsum på en skala fra 0 (dårligste karakter) til 100
(beste karakter). Innlevering etter fristen eller ingen innlevering vil resultere i
poengsummen 0.

Gjennomsnittet av poengsummene på de �re innleveringene i INF100 høsten
2003 teller 20% av sluttkarakteren.
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Oppgave 1

Vi skal ta utgangspunkt i klassene for varer og varekataloger (Vare og Varekatalog)
som vi lagde i Øving 7.

a) Skriv om metoden for å legge til en ny vare i Varekatalog, slik at varen
settes inn selv om det ikke er mer plass. Hvis tabellen er full skal det
opprettes en ny tabell som er dobbelt så stor som den gamle, og som
inneholder alle de gamle varereferansene med tillegg av den nye.

b) Lag en standardkonstruktør i Varekatalog som oppretter en tabell med
plass til 10 varer.

c) Lag en metode i Vare som skriver informasjon om varen ut på skjermen.

d) Lag en metode i Varekatalog som skriver informasjon om alle varene ut
på skjermen.

e) Lag metoder for lesing fra tekst�l og skriving til tekst�l i Vare. Begge
metodene skal ha en �lstrøm som parameter.

f) Lag en metode i Varekatalog som skriver antall varer og alle varene til en
tekst�l. Metoden skal ha to parametre, hvor den første er en streng som
angir �lnavnet, og den siste er et �agg som sier om eksisterende data på
�len skal bevares.

g) Lag en metode i Varekatalog som utvider katalogen med alle varene som
ligger på en tekst�l. Metoden skal få �lnavnet som parameter. Filformatet
kan antas å være identisk med formatet på �len produsert av metoden i
oppgave f (se vedlagte �l utstyr.txt for et eksempel).

h) Lag en konstruktør i Varekatalog som oppretter en ny varekatalog be-
stående av alle varene som ligger på en tekst�l. Konstruktøren skal få
�lnavnet som parameter. Filformatet kan antas å være identisk med for-
matet på �len produsert av metoden i oppgave f.

Oppgave 2

Lag et program som benytter de nye klassene Vare og Varekatalog hvor bru-
keren får følgende valg:

1. opprette en ny tom varekatalog (hvor det i utgangspunktet er plass til 10
varer)

2. opprette en ny varekatalog med alle varene hentet fra en �l (�lnavnet leses
inn fra bruker, vedlagte �l utstyr.txt viser �lformatet)

3. utvide varekatalogen med alle varene på en �l (�lnavnet leses inn fra bru-
ker)

4. legge en ny vare inn i varekatalogen (varedata leses inn fra bruker)

5. skrive ut på skjermen navn og utsalgspris (inkludert eventuell moms) for
en vare (varenavnet leses inn fra bruker)

2



6. skrive ut på skjermen navn og utsalgspris (inkludert eventuell moms) for
alle varene

7. skrive antall varer og alle varene i varekatalogen til en �l (�lnavnet leses
inn fra bruker)

8. avslutte programmet

Programmet skal presentere og utføre valgene like til avslutning blir valgt. Pre-
sentasjonen av valgene og innlesing av data kan gjerne gjøres (helt eller delvis)
ved hjelp av et gra�sk brukergrensesnitt (JOptionPane), men dette er ikke noe
krav. Om et gra�sk brukergrensesnitt er brukt eller ikke får ingen betydning for
poengsummen.

I besvarelsen skal det legges ved en tekst�l som programmet har generert.
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