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1.4.6. Toepassingen

Opgave 1:

Dit is een vervolg op opgave 4 van hoofdstuk 2, waarin een programma
geschreven werd 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.

Elke klant in het grootwarenhuis neemt een winkelkarretje. De klant kan items
in het winkelkarretje inladen en uitladen. Daardoor neemt het aantal items in
het karretje toe of af. Het winkelkarretje houdt de items bij in een array en
weet perfect hoeveel elementen erin zitten; het kent dus de lengte van de
array. Het beschikt over methodes om items toe te voegen en items te
verwijderen uit het karretje. Zorg voor een goede keuze van klassen 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. Geef ook het klassediagram.

Opgave 2:

Modelleer het volgende klassediagram: een passagier neemt een vlucht. Een
passagier heeft een naam, een leeftijd, een geslacht en zal al dan niet
assistentie nodig hebben om zijn plaats te vinden op het vliegtuig. Een vlucht
zal een vluchtnummer, een vertrektijd, een aankomsttijd en een duur hebben.
De vlucht zal kunnen vertrekken en aankomen. Daardoor zullen de vertrektijd
en aankomsttijd ingesteld worden.

Een vlucht vertrekt uit en komt aan in een luchthaven, met een bepaalde
naam.

De vlucht wordt uitgevoerd door een vliegtuig, dat eigendom is van een
bepaalde luchtvaartmaatschappij met een bepaalde naam. Een vliegtuig heeft
ook een naam en een bepaalde capaciteit. Het zal kunnen starten en landen
afhankelijk van de vertrektijd en aankomsttijd van de vlucht. Er kunnen
meerdere soorten vliegtuigen zijn, zoals een propellervliegtuig en een
straalvliegtuig.

Zorg voor een goede keuze van klassen met de noodzakelijke attributen en
methoden.

Opgave 3:

Modelleer het klassediagram tussen de klassen WesternStad, Mensen en
Slechterik.


