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Problema 1 P.O.O. Llibreria
Volem modelitzar el catàleg de llibres d’una llibreria i les existències de cadascun d’ells. Per
aquest motiu ens cal definir dues classes diferents:

• Llibre

Aquesta classe modelitza un llibre amb els elements que ens interessen. Aquests elements
són: t́ıtol, autor, ISBN.

Les operacions que ens interessaran respecte aquesta classe seran:

– Constructora/es (quins paràmetres seran necessaris?)

– get/set d’autor, de t́ıtol i de ISBN.

• CatalegLlibres

Aquesta classe modelitza el catàleg de llibres que conté una llibreria. Les operacions que
seran escaients per a ella són:

– Constructora (quins paràmetres? si és que se’n necessita algun...).

– Afegir/eliminar un llibre al/del catàleg.

– Afegir un cert nombre d’exemplars a un llibre que ja hem posat prèviament al catàleg.

– Comprar un exemplar d’un llibre (noteu que aquesta operació implicarà restar una
unitat als exemplars disponibles al catàleg d’un determinat llibre).

– Consultar les dades d’un llibre per ISBN.

– Consultar les dades d’un llibre per t́ıtol.

Es demana:

1. (3 punts) Especifica i implementa la classe Llibre

Entre totes les operacions d’aquesta classe, només cal que especifiquis i implementis una
operació constructora, getAutor(..) i setAutor(..).

2. (1 punt) De la classe CatalegLlibres, especifica:

• L’operació d’afegir un llibre al catàleg

• L’operació de comprar un llibre

• L’operació d’obtenir el llibre que té un ISBN

3. (2 punts) Representa la classe CatalegLlibres considerant que l’operació consultora que
obté les dades d’un llibre a partir del seu ISBN ha de ser molt ràpida. Explica com has
fet aquesta representació per tal d’aconseguir aquesta rapidesa per l’operació esmentada.
Quin preu paguem?

Si no et surt una representació que faci eficient l’operació consultora per ISBN, proposa igualment
una representació per la classe CatalegLlibres. L’exercici et comptarà sobre 1.25.
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4. (2 punts) Implementa les operacions de comprar i d’afegir un llibre al catàleg.

5. (1 punt) Escriu un petit programa que crei dos llibres, els afegeixi a un catàleg (amb el
nombre d’exemplars suficient) i en compri un exemplar de cadascun.

6. (2 punts) Suposem ara que, a més a més volem que l’operació d’obtenir les dades d’un
llibre a partir del seu t́ıtol sigui també molt ràpida. Quines modificacions caldria fer a la
representació de la classe CatalegLlibres?
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