
INNLEVERINGSOPPGAVE INF100.

Innlevering nr. 3, Høsten 2006

Krav til innlevering

For at innleveringen skal godkjennes må følgende leveres.

Oversikt

Et dokument som inneholder en oversikt over innleveringen. Den skal inneholde en kort
beskrivelse av alle filene som blir levert inn og skal ogs̊a oppgi navn, gruppenummer
og epost-adresse. Hvis du ikke g̊ar p̊a noen gruppe, skal du skrive ”ingen gruppe”.

Kildekode

All kildekode skal selvsagt legges ved. Kildekoden skal være godt kommentert slik
at det er lett å sette seg inn i programmenes virkemåte. 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 pro-
grammet skriver ut. Under Linux kan filer med kjørelogg lages slik:

1. Kjør kommandoen: script logg.txt

2. Kjør programmet ditt fra kommandolinjen v.h.a. kommandoen: java Mittpro-
gram
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3. Avslutt med kommandoen exit

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

Innlevering

Alle filene som skal leveres pakkes i en egen zip-fil med navn som er sammensatt av
fornavnet ditt og gruppen din. Dette gjøres slik: Hvis du f.eks. har fornavn Yngve
og g̊ar p̊a Gruppe 3, og du vil ha fillene Oppgave1.java, Oppgave2.java, oversikt.txt,
logg1.txt og logg2.txt med i din innlevering, lager du en zip-fil med navn yngve3.zip med
kommandoen (alt p̊a en linje): zip yngve3 Oppgave1.java Oppgave2.java oversikt.txt
logg1.txt logg2.txt. Du skal ikke levere inn filene som inneholder bytekode (filene
med navn *.class). Bruk 0 som gruppenummer hvis du ikke g̊ar p̊a noen gruppe.
Innleveringen skal leveres p̊a studentportalen: Følg anvisningene p̊a studentportalen.

Innleveringsvilk̊ar

Innleveringsfristen er torsdag 23. november 2006, Kl 16:00. Besvarelsen skal bedømmes
av gruppeleder, som setter en poengsum p̊a en skala fra 0 (d̊arligste poengsum) til
100 (beste poengsum). Innlevering etter fristen eller ingen innlevering vil resultere i
poengsummen 0. Gjennomsnittet av poengsummene p̊a de tre innleveringene i INF100
høsten 2006 teller 20% av sluttkarakteren. Det er tillatt at to studenter (ikke flere)
samarbeider om innleveringen og leverer identiske besvarelser. De må da levere hver
for seg og oppgi navnet p̊a samarbeidspartneren i oversiktsdokumentet.
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Oppgave 1

Denne oppgaven er bl.a. en øvelse i objektmodellering. Det er flere gode løsninger.
Bruk tiden fornuftig og unng̊a finpussing, fancy features osv. Vi beskriver under kun
det vesentlige som skal være p̊a plass. Lag et program som holder oversikten over et

dyr i en Afrikansk Nasjonal Park. Følgende dyr skal være med (en av De Fem Store):

1. Elefant

Elefanten har følgende informasjon:

• Navn

• Kjønn

• Alder

• Unik ID (Merking)

Elefanten skal lagres (i klassen NasjonalPark) vha en tabell. Konstruktøren NasjonalPark(int

antelefanter) har parametre som setter antall elefanter parken maksimalt kan ha.
Programmet skal la brukeren kunne gjøre følgende operasjoner:

• opprette en nasjonal park

• legge inn en elefant

• endre p̊a informasjonen til elefanten

• slette elefanten

• hente ut liste med oversikt over innhold

• skrive innholdet i nasjonal parken til en tekstfil

• lese innholdet i nasjonal parken fra en tekstfil

• sortere og skrive ut elefantene etter stigende alder (sortering ved utvalg, se lære-
boken kapittel 9.2)
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All interaksjon mellom brukeren og programmet skal foreg̊a via et menysystem (i
klassen Klient), som i denne oppgaven skal være tekstbasert. Menysystemet skal
være adskilt fra resten av programmet. All utskrift og innlesning av informasjon fra
bruker skal kun skje i klassen Klient. Dvs. ingen System.out.println’s eller (new

Scanner(System.in)).nextInt() andre steder i koden. For å begrense komplek-
siteten skal det bare være mulig å h̊andtere en nasjonal park om gangen. Dvs. at
dersom man oppretter en ny NasjonalPark (eller leser en fra fil) s̊a vil man fra n̊a av
kun gjøre endringer i denne nasjonal park’en og ikke i den foreg̊aende parken. For å
benytte flere parken må man derfor lagre/lese dem til/fra fil mellom hver gang man
bytter park. Man skal her alts̊a lage 3 klasser: Elefant, NasjonalPark og Klient.
Klassen Klient skal ta seg av all kommunikasjon mellom bruker og nasjonal parken.
Klient-klassen vil ogs̊a inneholde main-metoden.
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