Programowanie obiektowe - Ćwiczenia 5
C++
1) (2 punkty) Wykorzystując klasę Pojemnik z poprzednich zajęć stwórz nową klasę o nazwie
Bipojemnik. Reprezentuje ona bipojemnik składający się z dwóch połączonych ze sobą
obiektów klasy Pojemnik. Niech posiada ona konstruktor parametrowy przyjmujący
parametry dla obu pojemników (objętość, jednostkę, zajętość, nazwę).
UWAGA! Jedynym sposobem na wywołanie konstruktorów obiektów składowych (w tym
przypadku dwóch pojemników) jest użycie listy inicjalizacyjnej.
Za Wikipedią: „Lista inicjalizacyjna konstruktora (zwana też jego preambułą) to w
językach programowania takich jak C++ czy C# opcjonalny fragment definicji konstruktora
zawierający listę wartości, które mają być użyte do inicjalizacji wybranych składowych
każdego obiektu tworzonego tym konstruktorem.”
Przykład użycia listy inicjalizacyjnej:
class Bazowa {
public:
int dana;

};

Bazowa() { // konstruktor domyślny
dana = 0;
}
Bazowa( int wartosc ) {
dana = wartosc;
}

class Pochodna : public Bazowa {
public:
int x;
int y;
const int z;
Bazowa obiektSkladowy;

};

Pochodna( int xx , int yy , int zz )
:
// rozpoczecie listy inicjalizacyjnej
x( xx + 3 ) , // inicjalizacja zwyklej zmiennej
z( zz ) ,
// inicjalizacja stalej
Bazowa( xx + yy + zz ) // wywolanie konstruktora klasy bazowej
{
y = yy; // zwykle przypisanie do zmiennej
}

W konstruktorze klasy Bipojemnik wypisz parametry obu pojemników składowych.
2) (2 punkty) Zaimplementuj metody Dolej(int ilość) oraz Odlej(int ilość) w klasie Bipojemnik.
Metoda Dolej ma dolewać ciecz najpierw do jednego pojemnika. W momencie, w którym
pojemnik ten zostanie zapełniony metoda rzuca wyjątek typu float, w którym przekazuje
ilość cieczy, która pozostała do dolania. W bloku obsługi wyjątku reszta cieczy dolana ma
być do drugiego pojemnika. Jeśli i w tym przypadku nastąpi przelanie rzucany jest kolejny
wyjątek typu float. Po złapaniu tego wyjątku program wypisuje na ekran ilość cieczy, która
się wylała poza bipojemnik.
Analogiczny sposób zastosuj dla metody Odlej.
3) (1 punkt) Stwórz specjalną klasę reprezentującą wyjątki rzucane przez program. Niech
zawiera ona informacje o rodzaju wyjątku („przelanie”, „brak cieczy”), o ilości cieczy
rozlanej lub brakującej oraz o nazwie bipojemnika którego dotyczy wyjątek.

