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2.6 Toepassingen
Opgave 1:

Schrijf een objectgeoriënteerd programma om de totale(=som) oppervlakte en
totale(=som) omtrek van 3 cirkels te berekenen. De stralen worden aan de
gebruiker gevraagd. Zorg voor een goede keuze van klasse met de
noodzakelijke attributen en methoden. Schrijf de methodes en het
hoofdprogramma uit in pseudo-code.

Opgave 2:

Zelfde vraag als hierboven maar nu is het aantal cirkels onbepaald. Je kan
opteren voor het invoeren van een eindcode –1. Zorg voor een goede keuze
van klasse met de noodzakelijke attributen en methoden. Schrijf ook de
methodes en het hoofdprogramma in pseudo-code uit.

Opgave 3:

Een jongentje tekent op straat met krijt een vierkant met zijden van 150 cm.
Binnen dit vierkant tekent hij een nieuw vierkant, waarvan de oppervlakte juist
de helft is van het vorige. Zo gaat hij verder met vierkanten tekenen. Hij stopt
ermee als het volgend te tekenen vierkant een zijde moet hebben die kleiner is
dan 10 cm. Schrijf nu een objectgeoriënteerd programma om na te gaan
hoeveel vierkanten de jongen getekend heeft. Zorg voor een goede keuze van
klasse met de noodzakelijke attributen en methoden. Schrijf de methodes en
het hoofdprogramma uit in pseudo-code.

Opgave 4:

Schrijf een programma dat het kassaticket maakt voor een grootwarenhuis.
Elk item, op het ticket, heeft een beschrijving(= String), een id(= String, vb :
zuivel-011), een stukprijs, een hoeveelheid en de totale prijs. Voor
voorbeelden, zie tabel. Een item zal weten hoe het zijn prijs, inclusief een
optionele korting, moet berekenen. De korting ligt tussen 0 en 1; prijs en
hoeveelheid zijn groter of gelijk aan nul. Op het ticket worden, per item, enkel
de hoeveelheid, de beschrijving en de totale(eventueel met korting) prijs
vermeld. Zorg voor een goede keuze van klasse met de noodzakelijke
attributen en methoden. Schrijf de methodes en het hoofdprogramma uit in
pseudo-code. Voor het hoofdprogramma mag je veronderstellen dat alle
gegevens reeds ingelezen zijn door de scanner, zodat de gebruiker ze niet
meer hoeft in te voeren. Het programma stelt automatisch de benodigde
kortingen in, vb: deze week korting van 10% voor de zeep.

Voorbeeld items:

Id-nummer Beschrijving Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal

zuivel-011
zuivel-032
bakker-023
huishoud-21

1l melk
perzik yoghourt
gesneden brood
zeep (6 stuks)

2
4
1
1

0.48
0.25
1.61
3.40

0.96
1.00
1.61
3.40

Voorbeeld kasticket :
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Dank U voor uw aankoop.
Tot ziens!
2 1l melk € 0.96
4 perzik yoghourt € 1.00
1 gesneden brood € 1.61
1 zeep (6 stuks) € 3.06

Totaal € 6.63

Opgave 5:

Schrijf een objectgeoriënteerd programma dat een klant toelaat geld af te halen
van zijn rekening. Elke afhaling is mogelijk; er gebeurt geen enkele controle. Elke
rekening heeft een saldo en past bij elke afhaling zijn saldo(kan dus negatief
gaan) aan. Gevraagd: ontwerp de nodige klasse. Schrijf de inhoud van de
methodes en het hoofdprogramma met behulp van pseudo-code.

Opgave 6:

We werken nog steeds met dezelfde rekening, maar het saldo moet positief (> of
= 0) blijven. Pas het nodige aan.

Opgave 7:

We werken nog steeds met dezelfde rekening, maar het saldo moet positief (> of
= 0) blijven. Jongeren(<18 jaar) kunnen maar 100 euro per keer afhalen. Pas het
nodige aan.

Opgave 8:

We werken nog steeds met dezelfde rekening, maar het saldo moet positief (> of
= 0) blijven. Jongeren(<18 jaar) kunnen maar 100 euro per keer afhalen. Als het
maximum bedrag overschreden is, vervang dan het gevraagde bedrag door het
maximum. (volgorde van de testen speelt nu een rol). Pas het nodige aan.

Opgave 9:

De volgende opgave blijft bij dezelfde rekening, maar nu mag er per week (7
meest recente dagen) niet meer dan 500 euro afgehaald worden. We houden
daarvoor de bedragen van de laatste 6 dagen bij. Jongeren kunnen nog steeds
maar 100 euro per keer afhalen. Pas het nodige aan.

Opgave 10:

Schrijf een objectgeoriënteerde programma dat voor een bibliotheek bijhoudt
welke boeken uitgeleend zijn en weergeeft welke de termijn van drie weken
overschreden hebben. Elke boek heeft een nummer, een titel en een schrijver.
Elke boek houdt zelf bij of hij uitgeleend is of niet en ook hoelang het boek al
uitgeleend is. Zorg voor een goede keuze van klasse met de noodzakelijke
attributen en methoden. Schrijf de methodes en het hoofdprogramma uit in
pseudo-code.


