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Tentamen lnleiding Object-Georienteerd Programmeren 

4, nov 2011 
Vakcode: 192110174 

• Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven waarvoor in totaal 90 punten zijn te halen. Het eindcijfer wordt bepaald 
met de static methode berekenCijfer(int punten): 

public static int berekenCijfer(int punten){ 
return (int)((punten+l0)/10.0 + 0.5); 

} 

• Bij dit tentamen is het spiekbriefje gevoegd dat ook op BlackBoard staat. 

• Gebruik van het boek of ander materiaal is niet toegestaan. 

• In de klassendiagrammen geldt de volgende notatie: 

- Aile attributenfmethoden met een + ervoor zijn public, met een # ervoor protected en een - ervoor 
private. 

- Attributen in hoofdletters zijn final. 

- Klassennamen en -methoden die schuin gedrukt zijn, representeren abstracte klassenjmethoden. 

- Onderstreepte attributenfmethoden zijn static. 

- Interfaces worden aangegeven met «interface» en zijn schuin gedrukt. 

• Er hoeft geen Javadoc gegeven te worden bij de antwoorden, tenzij daar expliciet om gevraagd wordt. 

• Veel succes. 



Vraag 1 19 punten 
In deze vraag gaan we bezig met de implementatie van een een simpel supermarkt 
productadministratiesysteem. Het klassendiagram van dit systeem staat op de volgende pagina. In het 
systeem worden voor een supermarkt de producten en de voorraad bijgehouden. Verder worden de mandjes 
bijgehouden, de mandjes die klanten gebruiken om boodschappen te doen. Van elk mandje wordt bijgehouden 
welke producten erin zitten zodat de prijs van de artikelen in het mandje uitgerekend kan worden en deze 
producten afgerekend kunnen worden. 

Een supermarkt heeft een naam, een kas, een lijst met producten en een lijst met mandjes. De kas ontvangt 
betalingen (inkoop wordt achterwege gelaten). In de array producten worden de producten bijgehouden, 
aantalProducten is het aantal producten dat in de array zitten en MAXPRODUCTEN is het maximum aantal 
producten {dus de lengte van de array). Voor ieder product wordt in de array voorraad bijgehouden wat de 
voorraad van het product is. Voor het product op de eerste locatie in de producten array staat de voorraad 
op de eerste positie in de voorraad array, etc. In de array mandjes worden de mandjes bijgehouden, 
aantalMandjes is het aantal mandjes dat in gebruik is en MAXMANDJES is het maximum aantal mandjes {dus 
de lengte van de array). De constructor van de supermarkt krijgt de naam van de supermarkt mee en zet deze 
in de naam object variabele, daarnaast initieert de constructor aile andere object viariabelen. De kas wordt bij 
het maken van een nieuwe supermarkt op 0.0 gezet. Met de PasVoorraadAan methode wordt de voorraad 
van een product aangepast en met de afrekenen methode wordt een mandje afgerekend (en dus ook de 
voorraad aangepast!). 

Voor producten is er een basisklasse Product met de standaard vereiste objectvariabelen en methoden 
gedefinieerd en ge"implementeerd. In deze klasse worden de naam, prijs en korting van het product 
bijgehouden. De prijs die wordt bijgehouden is de bruto prijs, dus de prijs zonder dat er kortingen vanaf 
getrokken zijn. Voor ieder product(klasse) wordt een klasse gemaakt die de standaard Productklasse 
uitbreidt. In dit voorbeeldje zijn de klassen Frisdrank en Fruit gegeven. We gaan ervan uit dat ieder 
product een unieke naam heeft. 

In een mandje worden de producten bijgehouden die in het mandje liggen met de array producten en de 
integer aantalProducten. Met de methoden voegToe en verwijder kunnen producten respectievelijk 
toegevoegd en verwijderd worden uit het mandje. Met de methode bepaalBrutoPrijs wordt de bruto prijs 
van de producten in het mandje bepaald, de prijs zonder dat de korting ervan af getrokken wordt. De 
methode bepaalKorting bepaalt de totale korting van aile producten in het mandje, de methode 
bepaalNettoPrijs geeft de netto prijs (bruto prijs minus de korting). Met de methode sorteer kan een 
array met producten worden gesorteerd, ze worden dan gesorteerd op alfabetische volgorde op naam. 

Voor aile lijsten geldt dat er geen gaten in mogen zitten. Bijvoorbeeld, als er 5 producten in de supermarkt 
zijn staan ze op de eerste 5 posities van de array. 

(a) {2 punten) Geef de implementatie van de constructor van de klasse Product. 

(b) {5 punten) Geef de implementatie van de constructor van de klasse Supermarkt. 

(c) ( 4 punten) Geef de implementatie van de constructor van de klasse Frisdrank. Geef ook de Java doc. 
Let op: deze klasse breidt de klasse Product uit. 

{d) {3 punten) Geef de implementatie van de methode voegToe van de klasse Mand. Wanneer de array vol 
is wordt het product simpelweg niet toegevoegd. 

(e) {5 punten) Geef de implementatie van de methode verwijder van de klasse Mand. Wanneer het 
Product meerdere keren in de mand zit, wordt aileen de eerste instantie van het product uit de array 
verwijderd. Zorg ervoor dat er geen gaten in de array ontstaan. 
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Supermarkt 

-naam: String 
-kas: double 
-producten: ProductO Mand 
-voorraad: intO 
-aantaiProducten: int 
+MAXPRODUCTEN: int 
-mandjes: Mand0 

-producten: ProductO 
-aantaiProducten: int 
+MAXPRODUCTEN: int 

-aantaiMandjes: int +Mand() 
+MAXMANDJES: int +getProducten(): ProductO 

+Supermarkt(naam: String) 
+getNaam(): String 
+getProducten(): ProductO 
+getVoorraad(): intO 
+getAantaiProducten(): int 
+getMandjes(): Mand0 
+getAantaiMandjes(): int 

+getAantaiProducten(): int 
+voegToe(product: Product) 
+verwijder(product: Product) 
+bepaaiNettoPrijs(): double 
+bepaaiBrutoPrijs(): double 
+bepaaiKorting(): double 
+sorteer() 

+pasVoorraadAan(p: Product, d: int) throws 
VoorraadKioptNietExceptie 
+afrekenen(mandje: Mand) 

Product 
-naam: String 
-prijs: double 
-korting: double 

+Product(naam: String, prijs: double, korting: double) 
+getNaam(): String 
+getPrijs(): double 
+getKorting(): double 
+equals( o: Object): boolean 

/ \ 
Frisdrank Fruit 

- koolzuur: boolean -houdbaarheid: Date 

+Frisdrank(naam: String, prijs: double, +Fruit(naam: String, prijs: double, kor-
korting: double, koolzuur: boolean) ting: double, houdbaarheids: Date) 
+getKoolzuur(): boolean +getHoudbaarheid() : Date 

Figuur 1: Klassendiagram vraag 1 en 2 
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~~2 ~~~ 
In deze vraag worden de klassen uit opgave 1 gebruikt. 

(a) (4 punten) lmplementeer de methode equals(Object o) van de klasse Product. Producten zijn gelijk 
wanneer het naamattribuut gelijk is. Hint: let op, de methode krijgt een object van het type Object mee! 
Controleer dus de types! 

(b) (3 punten) lmplementeer de methode bepaalNettoPrijsO van de klasse Mand. 

(c) (9 punten) De waarde van het productattribuut korting geeft het percentage weer waarmee de (bruto) 
prijs wordt verminderd. Een korting van 0.10 betekent dus 10% korting. Een negatieve waarde van 
korting is een aanduiding voor het motto: 'Twee voor de prijs van een'. Elk tweede product hoeft dus 
niet te worden afgerekend. 

lmplementeer de methode bepaalKortingO van de klasse Mand, die de totale korting (in euro's) 
oplevert. Beschrijf eerst in woorden je algoritme om het geval Twee voor de prijs van een' op te lossen. 
Hint: zorg ervoor m.b.v. de methode sorteer() dat producten met deze/fde naam ononderbroken in de 
/ijst voorkomen, zodatje het geva/ 'Twee voor de prijs van een' per productnaam kan afhande/en. 

(d) (7 punten) Geef de implementatie van de methode pasVoorraad.Aan(Product p, int d) van de 
klasse Supermarkt, waar d de verandering in de voorraad weergeeft. De methode gooit een 
VoorraadKloptNietExceptie als de voorraad negatief dreigt te worden. Er is al een implementatie van 
VoorraadKloptNietExceptie gemaakt, met een constructor die geen argumenten nodig heeft. 

(e) (6 punten) Geef de implementatie van de methode afrekenen(Mand m). Hierbij wordt eerst de 
voorraad bijgewerkt. lndien er een exceptie gegooid wordt tijdens het bijwerken van de voorraad, meet 
het betreffende product uit de mand verwijderd worden. Als laatste wordt de netto prijs bepaald van de 
mand die overblijft en deze prijs wordt aan de kas betaald. 
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Vraag 3 10 punten 
Beschouw het klassendiagram in Figuur 2. In dit diagram zijn twee klassen gegeven. 

Film 
-jaar: int 
-titel: Stri.ng 
-waardering: intO Acteur 
-acteurs: ActeurO 
-aantaiActeurs: int 

+FilmU:int, n:String) 
+getJaar(): int 
+getTitel(): String 
+gemWaardering(): int 
+waardeer(w:int) 

-naam: String 
-geslacht: char 

+Acteur( n:String, g:char) 
+getNaam():String 
+getGeslacht():char 
+equals(o:Object): boolean 

+voegActeurToe(a:Acteur) 
+verwijderActeur(a:Acteur) 
+equals(o:Object): boolean 

Figuur 2: Klassendiagram vraag 3 

Met behulp van de klassen gegeven in Figuur 2, willen we een kleine filmdatabase maken. Van films wordt het 
jaartal waarin de film uitgegeven, de titel en de acteurs bijgehouden. Van een acteur wordt bijgehouden wat 
het geslacht en de naam is. Men kan acteurs aan een film toevoegen en verwijderen met de voegActeurToe 
respectievelijk verwijderActeur methoden. De Film klasse houdt de acteurs bij m.b.v. de acteurs array. 
Deze array biedt ruimte voor 100 acteurs. Het attribuut aantalActeurs geeft aan hoe ver de array gevuld is. 

In onze database kunnen mensen hun waardering voor hun film geven. Hiervoor wordt de array waardering 
gebruikt. Hierin wordt voor elk rapportcijfer (0 t/m 10) bijgehouden hoe vaak een rapportcijfer gegeven is. 
De array is dus 11 elementen groot. Men kan een film een waardering geven via de waardeer methode. De 
gemiddelde waardering kan met behulp van de gemWaardering() methode aangevraagd worden. 

Teken het geheugenmodel (objectmodel) van de situatie na uitvoeren van de volgende code-fragmenten. 
Bedenk goed voordat je gaat tekenen of een element een primitieve of een object is. 

(a) (3 punten) 

Acteur Ide =new Acteur(" Leonardo di Caprio", 'm' ); 
Acteur ep = new Acteur ("Ellen Page", 'v'); 

(b) (7 punten) Let op! Je hoeft aileen maar het geheugenmodel (objectmodel) te tekenen na het uitvoeren 
van de laatste regel code. Hierbij kan, indien nodig, gerefereerd worden naar eerder getekende entiteiten 
in vraag (a). 

Film i = new Film (2010, "Inception"); 
i .voegActeurToe(ldc); 
i . voegActeu rToe ( ep); 
i .waardeer(IO); 
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Vraag 4 20 punten 
Beschouw het klassendiagram in Figuur 3. In dit diagram vind je een interface Telefoon, een abstracte klasse 
!Device en de klassen !Phone, !Pad en !Pod. 

<interface> /Device 

Telefoon -naam:String 

+IDevice(n:String) 
+bel(n:String) +getNaam():String 
+sms(n:String,b:String) +getGeheugenGrootte():int 

I 

~ 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I Phone 
I Pad I Pod 

+IPhone(n:String) -grootte:int 
+IPad(n:String) 

+getGeheugenGrootte():int +IPod(n:String, g:int) 
+bel(n:String) 

+getNaam():String 

+sms( n :String, b:String) 
+getGeheugenGrootte():int +getGeheugenG rootte(): int 

Figuur 3: Klassendiagram vraag 4 

De volgende regels worden voor iedere vraag uitgevoerd, gevolgd door de code bij de vraag. Na elke vraag 
beginnen we dus met een schone lei. 

!Phone iphone =new IPhone("iPhone 4"); 
!Pad ipad =new IPad("iPad 3G"); 
!Pod ipod =new IPod("Classic", 1024); 

(a) (2 punten) Kan dit? 
!Device d = iphone; 

A. Nee, !Device is een abstracte klasse, daar kun je geen instanties van maken. 
B. Nee, een IPhone implementeert oak de interface Telefoon, en dat past niet in een !Device. 
C. Ja, want de I Phone klasse bevat de benodigde methode getGeheugenGrootte (). 

D. Ja, want een IPhone is een uitbreiding van een !Device. 

(b) (2 punten) Kan dit? 
Telefoon t = iphone; 

A. Nee, Telefoon is een interface, daar kan je geen instanties van maken. 
B. Nee, want IPhone is een uitbreiding van !Device en past dus niet in een Telefoon. 
C. Ja, want de IPhone klasse implementeert de interface Telefoon. 

D. Ja, want de IPhone klasse bevat aile benodigde methoden (bel en sms). 
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(c) (2 punten) Gegeven 
!Device z =new !Pod("Classic", 1024); 
!Pod y = z; 

1. Regel 1 geeft een fout. 
2. Regel 2 geeft een fout. 

Welk van de bovenstaande stellingen zijn waar? 
A. Aileen stelling 1 is waar. 
B. Aileen stelling 2 is waar. 
C. Stelling 1 en 2 zijn waar. 
D. Geen van bovenstaande antwoorden. 

(d) (2 punten) Gegeven 
Telefoon x =new IPhone("3GS"); 
!Phone v = (!Phone) x; 

1. Regel 1 geeft een compile-fout. 
2. Regel 2 geeft een runtime-fout. 

Welk van de bovenstaande stellingen zijn waar? 
A. Aileen stelling 1 is waar. 
B. Aileen stelling 2 is waar. 
C. Stelling 1 en 2 zijn waar. 
D. Geen van bovenstaande antwoorden. 

(e) (2 punten) Hieronder staan meerdere implementaties van IPod(n:String, g:int) gegeven. Welke is 
correct? 

A. public IPod(String naam, int grootte) { 
//super constructor wordt automatisch uitgevoerd. 
this.grootte = grootte; 
} 

B. public IPod(String naam, int grootte) { 
super(naam); 
this.grootte = grootte; 
} 

C. public IPod(String naam, int grootte) { 
this.grootte = grootte; 
super(naam); 
} 

D. public Ipod(String naam, int grootte) { 
this= new IDevice(naam); 
this.grootte = grootte; 
} 

(f) (2 punten) Bestudeer de volgende code 
Telefoon z = iphone; 
z.bel("+31534893770"); 
Mag dit en zo ja, welke bel(String s) wordt uitgevoerd? 

A. Nee, Telefoon is een interface, daar kun je geen instanties van maken. 
B. Nee, z is een Telefoon, wat een interface is. Interfaces bevatten geen implementaties. 
C. Ja, z wijst uiteindelijk naar een !Phone-object, dus de bel methode van !Phone. 
D. Ja, z is een Telefoon, dus de belmethode van Telefoon. 
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(g) (2 punten) Bestudeer de volgende code 
!Device z = ipod; 
z.getNaam(); 
Mag dit, en zo ja, welke getNaamO wordt uitgevoerd. 

A. Ja, de getNaam() ge"implementeerd in !Device. 
B. Ja, de getNaam() ge"implementeerd in !Pod. 
C. Nee, want !Device heeft geen implementatie van getNaam(). 
D. Nee, want IPod heeft geen implementatie van getNaamO. 

(h) (2 punten) Bestudeer de volgende code 
!Device z = ipad; //let op, ipad ipv ipod 
z.getNaam(); 
Mag dit, en zo ja, welke getNaamO wordt uitgevoerd. 

A. Ja, de getNaam() ge"implementeerd in !Device. 
B. Ja, de getNaam() ge"implementeerd in !Pad. 
C. Nee, want !Device heeft geen implementatie van getNaamO. 
D. Nee, want IPad heeft geen implementatie van getNaamO. 

(i) (2 punten) Wat is het resultaat van de volgende regel code: 
iphone instanceof Telefoon; 

A. true 
B. false 

U) (2 punten) Wat is het resultaat van de laatste regel code: 
!Device z = iphone; 
z instanceof Telefoon; 

A. true 
B. false 
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Vraag 5 12 punten 
In deze vraag moet een programma ontwerp gemaakt worden. In drie stappen worden de onderdelen van het 
klassendiagram gemaakt: de klassen, de attributen per klasse en dan de methoden per klasse. Geef bij elke 
stap een korte beschrijving van je keuze: waarom heb je gekozen voor de klassen/attributenjmethoden die je 
gekozen hebt? Maak er geen proza van! Een paar zinnen is voldoende! 
Voor een studentenhuis moet bijgehouden worden hoeveel iedere student gebeld heeft gedurende de maand. 
De studenten in het studentenhuis hebben allemaal een naam en een kamer met een kamernummer. Wanneer 
een student gaat bellen, toetst hij z'n kamernummer in zodat de kosten op zijn naam gezet kunnen worden. 
De kosten worden bijgehouden met het aantal telefoontikken: een telefoongesprek duurt een bepaald aantal 
tikken. Er zijn twee verschillende soorten tikken, binnenlands en buitenlands. Aan het einde van de maand 
vraagt de huiseigenaar aan het systeem hoeveel iedere student moet betalen en wordt het aantal tikken weer 
op 0 gezet. 

(a) (3 punten) Welke klassen zijn er nodig om dit systeem te modelleren en waarom? 

(b) (3 punten) Welke attributen bezit iedere klasse die je in vraag (a) gegeven hebt? 

(c) (6 punten) Welke methoden hebben de klassen? Wat doen deze methoden? Je mag get- en 
set-methoden achterwege Iaten. 
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lNLEIDING OBJECT GEORIENTEERD PROGRAMMEREN 

DECLARATIE INSTANTIATIE 
Object 

public class <<Klasse>> (extends <<ouder>>Jl (implements <<interface>>]{} new <<Kiassenaam>>([<<par. lijst >>)); 

Variabelt}f I Voorbeeld 

<<type>> <<variabeienaam>>; speier1 =new Speier("Speier-1" ); 
-------------------------------------------------------------

Voorbeeld I Arrays • "- .I 
int aantai; new <<type>>[<<iengte >>]; 
Speier speier1; ~----~:_--~----=-----~-----------------------------------------------

etho.deD.J 

<<zichtbaarheid>> (static] <<returntype>> <<naam>>([<<par. iijst >>]) 
(throws <<Excepties lij s t >>] { . . . . } 

Voorbeeld 

public int getAantai () { . . . . } 
publlc void setAantal(int aantai) { . . .. } 
public static int dagenlnMaand(int maand, int jaar){ . .. . 
public int read (String t) throws IOException { . . . . } 

iPa.Iaitieters 

<<type>> <<naam>> 

Er kunnen meerdere parameters meegegeven worden, welke gescheiden worden door een 
komma. Voorbeeld 

speierl.ontvangKaart(Kaart a, int positie) { . . .. } 

Met behulp van het keyword return kan een methode een resultaat opleveren. 

Array 
<<type>>test [] <<naam>>; 

Voorbeeld 

Speier[] speiers; 
int [] [] matrix; 

1Tekst tussen 0 is optioneel. Let opl Bij arrays worden wei de 0 karakters bedoeid. 

1 

Voorbeeld 

speiers =new Speier (4]; 
matrix = new int ( 4] ( 4]; 

TOEWIJZING 
Variabelen 

<<var>> = <<waarde>>; 

Voorbeeld 

this. aantaiSpeiers = 5; // object attribuut 
Speier. aantaiSpelers += 1; // klasse attribuut (var = var + 1} 

AANROEPEN 
Mebliollen 
Instantie methoden 

<<variabeie>>.<<methode>>(<<par . lijst >>); 

Klasse methoden (static) 

<<Kiassenaam>>.<<methodenaam>>(<<par. I ij s t > > ); 

Voorbeeld 

speier1.getNaam(); //object 
this .getNaam (); //object 
Datum.dagenlnMaand(l2 ,2007) //klasse; 



lNLEIDING OBJECT GEORIENTEERD PROGRAMMEREN 

1Excepties a.fhanile1en 
Wanneer methoden excepties kunnen gooien moet je deze afvangen. 

try { <<code>> } catch <<Excepties>> [finally {<<code>>}] 

Je kunt verschillende excepties afhandelen door er meerdere te catchen. Java zoekt van hoven 
naar beneden naar de best matchende exceptie. Het keyword finally wordt altijd uitgevoerd 
na het uitvoeren van de code. Voorbeeld: 

try { int a. = System. in . read (); } 
catch (IOException iox) { System.out . println("Een-leesfout" ); } 
catch (Exception e) { System.out.println("Er-ging-iets-mis");} 
finally { System.out.println("Kiaar-met-het-Iezen"); } 

BESTURING 
iii 

If (conditie) { .... } 
[ else { . . . . } ] 

loll 

for (<<initia.lisa.tie >>; <<controle >>; <<a.a.npa.ssing>> ) { } 

Voorbeeld 

for ( lnt 0; < aa.ntal; i++) { .... } 

.wbile 

while (conditie) { } 

d~hile 

do { } while (conditie) 

Verschil while en do-while: 
code bij do-while wordt eerst uitgevoerd voordat conditie wordt getest. Bij while wordt 
eerst de conditie getest, dan pas de code uitgevoerd uitvoeren. 

COMMENTAAR 
Commentaar op 1 regel: II Commentaar 
Commentaar over meerdere regels: I• tot •I 
Javadoc: I** tot •I 

int aanta.J; lleen aantal 

2 

I• 
nuttig commentaar 

•I 
I** 

"' Deze klasse doet .. 
•I 

PACKAGES 
package <<pakketna.a.m>> 
import <<pa.kketna.a.m>>.<<kla.sse >> 

PRIMITIEVEN 
Type I Klasse I Bereik (min) I Bereik {max) 
byte Byte -128 127 
short Short -32768 32767 
int Integer -2147483648 2147483647 
long Long -9223372036854775808 9223372036854775807 
float Float 1.4 x 10-45 3.4028235 x 1038 

double Double 4.9 x 10-324 1.7976931348623157 x 10308 

char Character karakters in Unicode 
Bij kommagetallen wordt het kleinst mogelijke getal en het grootst mogelijke get 
weergegeven. Negatieve waarden hiervan kunnen oak. 

VERGELIJKING 

<,<=,>=,>,1=,== 

Voorbeeld 

a< 10; 
myVa.r = 12; 

Let op == test of twee waarden gelijk zijn. Indien je in je variabele een verwijzing na 
een object hebt, wordt dus getest of beide variabelen dezelfde waarden hebben. In ande 
woorden: verwijzen ze naar hetzelfde object. 

BOOLEAANSE OPERATOREN 

! && II 

Met behulp van een! kan een booleaanse waarheid gelnverteerd worden. 

boolean found = false; 
if (!found && i < Jijst .length) { found= lijst [i] = x} 


