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Temat: Technika ro ramowania o iektowe o.

Zadanie 1.
Działanie programu: 1. Wczytanie z liku tekstowe o i wy wietlenie artykuł w dost nych w skle ie.

2. żytkownik (klient) składa zam wienie, czyli może
– s rawdzi , czy dany artykuł jest dost ny,
– włoży do koszyka wy rane dost ne (znalezione) artykuły,
– wyceni koszyk zam wienia,
– zrealizowa zam wienie (odj ku owane artykuły ze stanu skle u).

3. Wy wietlenie artykuł w dost nych w skle ie o zrealizowaniu zam wienia i aktuali
zacja liku z nimi.

Wymagania: Pro ram ma działa w try ie tekstowym, wy wietlaj c wyniki na ekranie.
Plik tekstowy z dost nymi artykułami ma mie okre lony format i y r cznie wykonany.
ane z te o liku maj y odczytywane rzez klas EasyReader.
ane do te o liku maj y za isywane rzez klas EasyWriter.
is artykułu ma składa si z kodu, nazwy (tylko an ielskie litery) i ceny.

tan ma azynu ma y modyfikowany rzez metody dodajArtykul i pobierzArtykul.
rtykuły maj y wyszukiwane rzez metod znajdzArtykul, kt rej arametrem ma y nazwa

szukane o artykułu. W nazwie artykułu można używa znak w ? (zast uje jedn dowoln liter )
i * (zast uje dowolnej dłu o ci ci liter zerowej też).

oszyk ma y wyceniany rzez metod wycenaZamowienie, kt rej arametrem ma y lista
zam wionych towar w z licz każde o z nich.
etody te maj wyrzuca wyj tek z komunikatem o ł dzie, je li odano złe arametry.

Zadanie 2.
Działanie programu: 1. liczenie wyst ie okre lonych imion w likach tekstowych.

2. Wy wietlenie, ile razy dane imi wyst uje w danym liku.
Wymagania: Pro ram ma działa w try ie tekstowym, wy wietlaj c wyniki na ekranie.

Pliki tekstowe z rzynajmniej r żnymi imionami (i innymi słowami tylko an ielskie litery, s acje
i rzej cia do nowej linii) maj y r cznie wykonane.
azwy lik w (i ich ołożenie, je li trze a) maj y rzekazywane jako ar umenty linii wywołania
ro ramu.

Wyszukiwane imiona maj y zdefiniowane w enumeracji imiona.
etoda zliczaj ca imiona ma tworzy i wykorzystywa struktur danych, d c list (nie ma )

liter owi zanych z list imion, dzie
– do każde o elementu listy liter (czyli do każdej litery) dowi zana ma y lista znalezionych imion

zaczynaj cych si od tej litery,
– rozmiar listy liter ma y ,
– rozmiar każdej listy imion ma y nieo raniczony,
– każdy element listy imion ma ami ta licz swoich wyst ie w danym liku,
– lista imion ma y alfa etycznie osortowana.
ane z tych lik w maj y odczytywane rzez klas EasyReader.
etoda ta ma wyrzuca wyj tek z komunikatem o ł dzie, je li odano złe arametry.
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