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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ 
em ambiente Linux. 

Grupo 5 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “Biblioteca”, para gerir uma biblioteca 
particular. O programa deve conter as seguintes classes: 
class CLivro 
{
 string author; 
 string title; 
 string ISBN; 
public:

class InvalidISBN 
 { 

public:
  string nome; 
  InvalidISBN (string n):nome (n){} 
 }; 
 CLivro (string autor, string titulo, string isbn); 
 string getAuthor (){return author;} 
 string getTitle (){return title;} 
 string getISBN (){return ISBN;} 

friend bool compareBooks (const CLivro& bk1, const CLivro& bk2); 
};

class CBiblioteca 
{
 vector<CLivro> bib; 
public:

int lerBiblioteca (istream& is); 
void sortBiblioteca (); 
void printBiblioteca (); 
int removeAuthor (const char * nome); 

 string autorMaisRepresentado (); 
};
a) Implemente o construtor 
CLivro (string autor, string titulo, string isbn);

Este construtor deve lançar uma excepção InvalidISBN caso o isbn seja inválido. O ISBN é 

um número de 10 algarismos 1021 ... xxx tal que 1021 10...21 xxx é múltiplo de 11. 

Por exemplo “0141022728” é um ISBN válido. Para simplificar, assuma que qualquer caracter 
do ISBN é um dígito (0..9). 

Use este construtor para implementar a função  
int lerBiblioteca (istream& is); 
para ler a informação sobre a sua biblioteca. A informação de cada livro ocupa uma única linha, 
contendo o autor, título e ISBN separados por ponto-e-vírgula: 
Friedman;The World is Flat;0141022728 
Thomas Cover;Elements of Information Theory;0471241954 
Tom Mitchel;Machine Learning;0071154671 

b) Implemente a função  
int removeAuthor (const char * nome);

que remove todos os livros do autor com o nome nome.



c) Implemente a função  
bool compareBooks (const CLivro& bk1, const CLivro& bk2); 
para comparar dois livros por autor. Livros do mesmo autor devem ser comparados pelo título.
Use esta função para ordenar a sua biblioteca, implementado a função 
void sortBiblioteca ();


