
INF100 — INNLEVERING 3 VÅREN 2004

Krav til innlevering

For at innleveringen skal godkjennes m̊a følgende leveres:

• Oversikt

Et dokument som inneholder en oversikt over innleveringen. Den skal in-
neholde en kort beskrivelse av alle filene som blir levert inn og skal ogs̊a
oppgi navn, gruppenummer og email-adresse. Hvis du ikke g̊ar p̊a 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 virkem̊ate. Koden
skal ogs̊a være godt indentert (dvs. ha innrykk der programmet tilsier det)
og lett å lese (f.eks. fornuftig bruk av variabelnavn).

• Kjøreeksempel

For hvert program, skal det være med en fil som inneholder en logg av
en typisk kjøring av programmet. Et slikt kjøreeksempel viser hvordan
programmet brukes og hva programmet skriver ut. Under Linux kan filer
med kjørelogg lages slik:

1. Kjør kommandoen: script logg.txt

2. Kjør programmet ditt fra kommandolinjen ved hjelp av kommandoen:
java Mittprogram

3. Avslutt med kommandoen exit

All skjermutskrift som ble produsert mens skriptet ble kjørt ligger n̊a p̊a
filen logg.txt.

Alle filene som skal leveres pakkes i en egen zip-fil. Innleveringssystemet har
en egen side som forklarer hvordan zip-filer lages. Du skal ikke levere inn filene
som inneholder bytekode (filene med navn *.class).

Innleveringsvilk̊ar

Besvarelsen skal leveres elektronisk ved hjelp av innleveringssystemet, som det
finnes en lenke til p̊a kursets hjemmeside. Innleveringsfristen er fredag 23. april
2004 kl 16.00. Besvarelsen skal bedømmes av gruppeleder, som setter en po-
engsum p̊a en skala fra 0 (d̊arligste karakter) til 100 (beste karakter). Innlevering
etter fristen eller ingen innlevering vil resultere i poengsummen 0.

Gjennomsnittet av poengsummene p̊a de fire innleveringene i INF100 v̊aren
2004 teller 20% av sluttkarakteren.
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Alle klasser og metoder skal ha kommentarer p̊a Javadoc-format. Forøvrig skal
koden kommenteres der det er nødvendig.

Oppgave 1: Person-klassen

Vi skal lage en klasse Person for å lagre informasjon om personer. Informasjonen
som skal lagres, er navn (en enkelt streng), kjønn, bosted (ogs̊a en streng) og
fødsels̊ar.

I tillegg kan to personer kobles sammen i et par. Dette skal representeres ved
en objektreferanse fra hver av personene til den andre.

Klassen skal ha en ikke-standard konstruktør som setter navn, kjønn, bosted
og fødsels̊ar til oppgitte verdier. Det skal lages metoder (selektorer) for å hente
hver av disse verdiene. Bruk innkapsling.

Det skal ogs̊a lages metoder for å sette parforhold, sjekke om en person har
en partner og for å hente partner-objektet.

Lag ogs̊a en enkel klient som bruker konstruktøren og noen av metodene til
å opprette tre personer, der to av dem er et par, og skriver ut resultatet.

Oppgave 2: Personregister

Vi skal n̊a lage en klasse Personregister som representerer en samling av person-
objekter. Klassen skal ha en konstruktør som oppretter et tomt register med
plass til et gitt antall personer.

Lag en metode leggInnPerson() for å legge inn en ny person i registeret.
Lag ogs̊a en metode finnPerson() som tar et navn (streng) som parameter og
returnerer en referanse til en person i registeret med dette navnet. Hvis det ikke
finnes noen slik person, skal metoden returnere null.

Oppgave 3: Program for personregistrering

Lag en klient for Personregister for å lese inn og søke etter personer.
N̊ar en ny person legges inn, skal dataene leses inn fra terminalen. Den nye

personen skal kunne kobles i par med en allerede eksisterende person. Hvis man
prøver å koble to personer til en og samme partner, gis det en feilmelding.

Ved søking skal brukeren oppgi et navn. Hvis personen finnes, skal person-
dataene skrives ut, inkludert navn p̊a eventuell partner.

Eksempel p̊a dialog:

Velkommen til Personregistrering!

Meny:
1. Legg inn ny person
2. Søk etter person
3. Avslutt programmet
Gjør et valg: 1
Navn: Kari
Kjønn (k/m): k
Bosted: Bergen
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Fødselsår: 1975
Har personen en partner i registeret? (j/n) n

Meny:
1. Legg inn ny person
2. Søk etter person
3. Avslutt programmet
Gjør et valg: 1
Navn: Per
Kjønn (k/m): m
Bosted: Bergen
Fødselsår: 1977
Har personen en partner i registeret? (j/n) j
Partnerens navn: Kari

Meny:
1. Legg inn ny person
2. Søk etter person
3. Avslutt programmet
Gjør et valg: 1
Navn: Ola
Kjønn (k/m): m
Bosted: Bergen
Fødselsår: 1970
Har personen en partner i registeret? (j/n) j
Partnerens navn: Kari
Kari er allerede i par med Per

Meny:
1. Legg inn ny person
2. Søk etter person
3. Avslutt programmet
Gjør et valg: 2
Navn: Per
Navn: Per
Kjønn: mann
Bosted: Bergen
Født: 1977
Partner: Kari

Meny:
1. Legg inn ny person
2. Søk etter person
3. Avslutt programmet
Gjør et valg: 3
Avslutter programmet.
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