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Introduktion

Vem undervisar?

• Carl Troein, carl@thep.lu.se

Vad g̊ar kursen ut p̊a?

• Att lära sig grundläggande procedurell programmering.

• Att lära sig grundläggande Java.

• Att först̊a objektorientering.

• Att f̊a en inblick i Javas standardiserade klassbibliotek.

• Att lära sig programmeringstekniker, t.ex. rekursion.

• Att lära sig hur man hanterar vanliga problem, t.ex. sortering.

• Att f̊a en känsla för objektorienterad analys och design.

Hur ska det g̊a till?

• Kurslitteratur. Java Direkt av Jan Skansholm. (Kap. 12 och 13 bytte
plats i sjätte upplagan; vilka skillnaderna är i sjunde eller åttonde vet
jag inte) Utmärkt för självstudier. Hjälpklasser och lösningar finns p̊a
nätet.
http://www.cse.chalmers.se/∼skanshol/Java dir

• Föreläsningar (ca 14 st). Måndagar 10–12 i sal HUB. Följer boken
n̊agorlunda, men i lite annan ordning. En del kapitel läses kursivt.

• Sex modelleringsövningar. Varje övning börjar med en genomg̊ang med
övningsledaren, följt av övningstillfälle i datorsalen, vanligen veckan
därp̊a. Man bör d̊a ha gjort eventuella förberedelseuppgifter. Deadline
för inlämning är typiskt dagen före nästa övningstillfälle. Fullständiga
rapporter lämnas in för tv̊a av övningarna, medan övriga fyra kräver
svar p̊a övningsuppgifter. P̊a samtliga skall ocks̊a den skrivna Java-
koden lämnas in tillsammans men en kortfattad redogörelse för resone-
manget kring valet av lösningsmetod, klassdesign och liknande.
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Mer information

• Delkursens hemsida finns p̊a
http://home.thep.lu.se/fyta11/Java

• Under Länkar hittar ni bl.a. länkar till kursbokens hemsida.

1 Att komma ig̊ang

Skansholm, 1.1-1.5

Datorintroduktion

Kursen inleds med en datorintroduktion i datorsalen. Steg ett under dator-
introduktionen är att bekanta sig med datorerna och miljön. Lär er hur man
skapar textfiler, tittar p̊a dem, tar bort dem och s̊a vidare. Steg tv̊a är att
skriva in och köra ett litet javaprogram som visas och förklaras här:

Det första programmet

public class HelloWorld

{

public static void main(String[] args)

{

System.out.println("Hello world!");

}

}

• Skriv in programmet i en texteditor och spara det som en fil med nam-
net HelloWorld.java.

• Öppna ett terminalfönster och kompilera koden med
javac HelloWorld.java (detta skapar en fil HelloWorld.class)

• Kör programmer med java HelloWorld

• Programmet skriver Hello world! i terminalfönstret.
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Vad betyder koden?

• public class HelloWorld {...} Vi vill skapa en klass som vi kallar
HelloWorld. Denna klass representerar inte n̊agot särskilt och är i sig
ganska meningslös – dock löser den det problem vi vill hantera. Varje
program måste nämligen inneh̊alla en huvudklass. Klassen är public
vilket betyder att den f̊ar användas av alla andra delar av programmet.

• public static void main(String[] args) { ... } betyder att vi
vill definiera en metod (funktion) som är tillgänglig för alla (public)
och som är associerad med klassen som s̊adan snarare än med ett objekt
av klassen (static). Metoden kallas main och tar ett argument av
typen array of String men returnerar inget värde (void).

• System är en standardklass i Java och inneh̊aller ett antal systemobjekt.

• System.out refererar till ett objekt av klassen PrintStream som är
associerad med det terminalfönster du arbetar i. Objektet är associerad
med klassen System snarare än till ett objekt av den klassen.

• System.out.println(...); är ett anrop till en metod som är definie-
rad för objekt av klassen PrintStream (instansmetod snarare än klass-
metod). Metoden tar ett argument av typen String. "Hello World" är
ett objekt av klassen String.

Vad var det som hände?

• När programmet körs letar programmet java efter en kompilerad java-
fil som heter HelloWorld.class. I den filen letar den sedan efter en
klass som heter HelloWorld, och i den klassen letar den efter en metod
som är deklarerad exakt som
public static void main(String[] args) {...}

Denna metod exekveras sedan i en särskild exekveringstr̊ad (i detta
fallet med ett tomt String-fält som argument.)

• Sedan exekveras metoden println för objektet System.out med
"Hello World!" som argument – vilket f̊ar till följd att det skrivs ut
n̊agot p̊a skärmen.
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• Eftersom det sedan inte finns n̊agra instruktioner kvar att exekvera
och det inte finns n̊agra andra exekveringstr̊adar som kör, avslutas
programmet.

Notera

• ; avslutar alla satser.

• Versaler och gemener (stora och små bokstäver) tolkas som olika tecken.
Det finns flera konventioner för hur de används:

• Alla klassnamn börjar med stor bokstav.

• Alla variabelnamn (objekt) och metodnamn börjar med liten bokstav.
Namn som best̊ar av flera ord skrivsSomDetta.

• Även exotiska tecken kan användas i strängar och variabelnamn (men
kan kr̊angla vid flytt mellan datorer).

• Använd inte åäö i klassnamn. Filnamnet måste vara samma som klass-
namnet och alla filsystem klarar inte exotiska tecken.
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2 Datorgrunder

Skansholm, 1.1-1.4

Vad gör en dator?

• En dator tar data fr̊an en eller flera in-enheter (input devices), behand-
lar den och skickar ut den till en eller flera ut-enheter. En datamaskin,
helt enkelt.

• Input kan komma fr̊an ett tangentbord, en mus, ett nätverk, en
h̊arddisk, en mikrofon, en kamera, en scanner, . . .

• En utenhet kan vara en h̊arddisk, ett nätverk, en skärm, en printer, en
Braille-display, en högtalare, . . .

• En dator arbetar med binära tal, bits, som kan vara 0 eller 1.

• Åtta bitar bygger upp en byte.

• Bytes hanteras ofta i grupper om tv̊a, fyra eller åtta.

• En CPU (processor) har fyra huvudsakliga inbyggda sätt att tolka data.
De kan tolkas som ett heltal (integer), ett flyttal (avstavat flyt-tal,
floating point number, datorns approximation av reella tal), en adress
som talar om var man kan hitta ett annat ord i RAM-minnet, eller en
instruktion.

• Bokstäver representeras som heltal och kan kodas p̊a olika sätt. I stan-
dardkodningen ASCII representeras varje bokstav med en byte. (För
tillfället är vi i en överg̊angsperiod där Unicode h̊aller p̊a att ta över.
Unicode är tänkt att täcka in hela världens spr̊ak med plats för över en
miljon olika tecken. Ofta används kodningen UTF-8 där varje Unicode-
tecken representeras av en till fyra bytes.)

Vad är ett program?

• Ett program talar om för CPU:n var den ska hämta indata, vad den
ska göra med datan och vart den ska skicka utdata.
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• Ett program är en sekvens av instruktioner till CPU:n och varje in-
struktion st̊ar för en mycket specifik uppgift. Här följer n̊agra exempel
p̊a vanliga CPU-instruktioner:

– Ta tv̊a ord i givna minnesregister, betrakta dem som heltal, sum-
mera dem och lägg resultatet i ett av de b̊ada registren.

– Hämta ett ord fr̊an en given address i RAM och spara det i ett
minnesregister.

– Kolla värdet p̊a en given bit i ett register, och om den är noll
hoppa till en given adress i RAM och fortsätt läsa instruktioner
därifr̊an. Om biten inte är noll, fortsätt läsa nästa instruktion.

• Det vore väldigt opraktiskt att behöva skriva alla dessa instruktioner
för hand. Istället använder vi ett programspr̊ak (eller programmerings-
spr̊ak) som sedan kan översättas till de detaljerade instruktionerna som
CPU:n först̊ar.

• Vissa spr̊ak ligger mycket nära hur en dator fungerar (l̊agniv̊aspr̊ak),
medan andra abstraherar mer för att passa bättre till sina respektive
ändamål (högniv̊aspr̊ak). Java ligger i den senare kategorin.

• Instruktionerna är grupperade i funktioner / subrutiner / procedurer /
underprogram / metoder som kan göra mer komplicerade saker.

• Funktioner grupperas i program.

Programmeringsspr̊ak

• Vi använder programmeringsspr̊ak för att tala om för datorn hur den
ska tolka olika data och vad som ska göras med dem.

• De första spr̊aken fokuserade p̊a vad ska göras med datan, medan många
moderna spr̊ak fäster större vikt vid vad datan representerar och kräver
att programmeraren definierar datatyper som passar det problem som
ska lösas. De tidigare kallas procedurorienterade och de senare objekt-
orienterade. En ännu senare utveckling är funktionsorienterade spr̊ak,
som mest används av datavetare.

• Vanliga spr̊ak har ord, uttryck och meningar. Programmeringsspr̊ak
har tokens, uttryck och satser.
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• Datorn är en petig spr̊akpolis. Om du gör det minsta fel med ord eller
grammatik, vägrar den först̊a n̊agonting alls.

• Precis som för vanliga spr̊ak, räcker det inte att läsa sig till kunskaper.
Man måste faktiskt sitta ner och programmera.

Vad är objektorientering?

• Det finns operationer associerade med data. För heltal: plus, minus,
g̊anger, . . .

• För att datorer ska vara praktiska att programmera, måste man kunna
definiera andra datatyper och operationer associerade med dem. Ex-
empel: en teckensträng, en bild, ett fönster, en meny.

• I procedurorienterad programmering koncentrerar man sig p̊a vad som
ska göras (tittar p̊a verben i problemformuleringen).

• I objektorienterad programmering koncentrerar man sig p̊a hur data
är organiserade och förh̊aller sig till varandra (tittar p̊a substantiven i
problemformuleringen).

• Man definierar klasser av objekt och metoder som är associerade med
dem.

• Med god design blir det lätt att först̊a hur ett program fungerar, lätt
att modifiera klasser för att utöka funktionaliteten och lätt att skriva
återanvändbara programkomponenter.

• Det g̊ar att tänka objektorienterat i procedurella spr̊ak och vice versa,
men i Java är spr̊akets struktur s̊adan att objektorienterat tänkade
uppmuntras.

Kompilering

• En fil som inneh̊aller text (kod) skriven i ett programmeringsspr̊ak,
måste översättas – kompileras – för att f̊a fram en exekverbar (körbar)
fil med de enkla instruktioner datorn kan först̊a.
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• Oftast delas programmet upp i olika filer som inneh̊aller olika funktio-
ner/metoder. Var och en av dessa filer kompileras till en s.k. objektfil.
Många objektfiler (varav en måste inneh̊alla en main-funktion) kan
sedan länkas ihop till ett program.

• Alternativt kan en fil med kod läsas av ett program som tolkar koden
efter hand och exekverar den direkt.

• Tolkad kod är l̊angsammare än kompilerad kod.

• Ett kompilerad program kan normalt sett bara köras p̊a en enda sorts
dator:

– Dels ser maskinkoden olika ut p̊a olika h̊ardvara.

– Dels använder programmen systemanrop som skiljer sig åt mellan
olika operativsystem. Olika system kan exempelvis ha helt olika
fönsterhanteringssystem.

• Java är ett mellanting – programmen kompileras till ett format som
är oberoende av datorarkitekturen. När man sedan kör ett program
kompileras det vidare till datorspecifika instruktioner i takt med att
det behövs. S̊adan just in time-kompilering har blivit vanligare eftersom
den ger många av fördelarna med kompilerad kod men utan de värsta
nackdelarna.

• Javas bytecode (.class-filer) är plattformsoberoende; till och med föns-
terhanteringen är generaliserad och plattformsoberoende.

Vad är bra med Java?

• Plattformsoberoende.

• Har ett stort standardbibliotek bl.a. för att konstruera grafiska använ-
dargränssnitt.

• Objektorienterat.

• Inbyggd möjlighet att skriva parallella program, som kan beskriva flera
aktiviteter som p̊ag̊ar samtidigt (multithreading).

• Kan användas över internet (i browsers) med hjälp av applets.
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Vad är d̊aligt med Java

• L̊angsamt

• Fr̊anvaro av sträng type safety

• Kräver rätt mycket arbete för ett litet enkelt program

Har du Java p̊a din dator?

• Ing̊ar/medföljer i allmänhet i webbläsare, men inte med det som behövs
för att kompilera egna program.

• Fr̊an www.javasoft.com kan man gratis ladda hem JDK (Java Deve-
lopment Kit) som inneh̊aller kompilator, Java API (Application Pro-
gramming Interfaces - standardbiblioteken) med dokumentation, Java
virtual machine, en debugger samt en applet viewer.

• Med en IDE (integrated development environment) kan man bl.a. slip-
pa en del av kr̊anglet kring att kompilera och köra sitt program fr̊an
kommandoraden.
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3 Typer, variabler, uttryck och satser

Skansholm, 2.1-2.4, 2.6, 2.12, 1.10, 1.12-1.14, 19.3

Metoders inneh̊all

Som vi har sett är Java-program uppbyggda av klasser som har metoder, och
det är dessa som utför saker. I den här föreläsningen skall vi framför allt titta
p̊a vilka grundläggande operationer man kan utföra inuti en metod.

I allmänhet kan man säga att en metod inneh̊aller ett antal satser som
utförs i tur och ordning. Många satser best̊ar av en tilldelning av n̊agot värde
till en variabel, exempelvis x = 5; Satser kan inneh̊alla eller helt best̊a av
anrop till andra metoder (i samma klass eller i andra klasser). Det finns ocks̊a
en liten uppsättning speciella satser som handlar om villkor (if och switch)
och upprepning (for, while och do).

Det bör ocks̊a nämnas att program kan inneh̊alla kommentarer.
// markerar början p̊a en kommentar som löper till slutet av raden.
/* markerar en kommentar som löper till nästa */ p̊a samma rad eller längre
ner i programmet.

Vad är en variabel

• Det finns tv̊a sorters variabler i Java: enkla variabler och referenser.

• En enkel variabel är av en av de åtta inbyggda typerna. Den kan bara
inneh̊alla ett värde av sin typ.

• En referens kan bara referera till ett objekt av en given klass.

• Variabler har olika livslängd och tillgänglighet.

• En variabel som deklareras inuti en metod (lokal variabel) är bara
tillgänglig inuti denna metod (och bara efter deklarationen) eller inuti
det { block } där den deklareras.

• En lokal variabel måste tilldelas ett värde innan den används.

• Variabelnamn ges liten begynnelsebokstav av konvention.

• Variabelnamn kan inneh̊alla alla möjliga bokstäver. Även och $ f̊ar
användas men inte som begynnelsebokstav.
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Variabeldeklarationer och numeriska uttryck

De åtta inbyggda typerna är:

• byte, heltal i intervallet [−128, 127]

• short, heltal i intervallet [−215, 215 − 1]

• int, heltal i intervallet [−231, 231 − 1]

• long, heltal i intervallet [−263, 263 − 1]

• float, flyttal med l̊ag precision

• double, flyttal med högre precision (cirka 19 decimaler)

• boolean, resultatet av en jämförelse, med värdet true eller false

• char, ett tecken (bokstav, siffra etc.)

Variabler behöver deklareras innan de kan användas. En deklaration
best̊ar av namnet p̊a typen följt av variabelns namn. Man kan ocks̊a till-
dela variabeln ett värde (initialisering):

int i = 42;

int j = i;

double x = 1.43e3;

double y;

y = x;

• När ni testar lösryckt kod som ovan, bör ni skapa en tom klass och
skriva koden i main-metoden (jfr HelloWorld.java).

• Numeriska uttryck best̊ar en variabel eller en literal (ett uttryckligt
angivet värde – termen verkar sakna en god, kort svensk översätting),
eller operationer p̊a s̊adana.

• Även metodanrop kan returnera ett numeriskt värde som kan användas
i uttryck.

• Vi har först̊as vanliga algebraiska operationer som + (addition), - (sub-
traktion), * (multiplikation) och / (division). Dessa betyder olika saker
beroende p̊a vilka argumenten är:

• Heltalsoperationer, t.ex. i + j, ger alltid ett heltal men kan i många
fall flöda över.
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• Exempel med int: 100000 * 100000 blir 1410065408 (2 ∗ 232 rymdes
inte i talets 32 bitar).

• Heltalsdivision: 10 / 4 blir 2.

• Flyttalsoperationer, t.ex. x * 12.6, ger ett flyttal. Alla tal inte g̊ar att
lagra exakt s̊a man f̊ar vara beredd p̊a avrundningsfel.

• Exempel: Adderar man 0.1 tio g̊anger s̊a kan resultatet avvika fr̊an 1.

• Operatorn % ger heltalsresten vid division: 47 % 10 ger 7.

• i + j / 2 här måste vi sätta upp regler för i vilken ordning saker och
ting ska göras. * / % har högre prioritet än plus och minus.
i + (j / 2) ger 63.

• Man kan sätta in parenteser för att ändra ordningen (i + j) / 2 eller
för att tydliggöra den naturliga ordningen. Lär er ordningen och stoppa
inte in parenteser p̊a måf̊a!

• i * j / 2 evalueras fr̊an vänster till höger: (i * j) / 2.

• x + y*Math.cos(Math.PI/2.0) (Se bokens kapitel 3.5 för beskrivning
av Math-klassen)

• ++i; eller i++; ökar värdet av i med 1 (ekvivalent med i = i + 1;)

Olika sorters satser

• En sats kan vara en lokal variabeldeklaration.

• En sats kan vara en tilldelning: variabel = uttryck;

• En sats kan vara ett metodanrop
metodnamn(uttryck, uttryck, . . . );
(om metoden returnerar ett värde ignoreras detta).
referensvariabel.metodnamn(uttryck);
Klassnamn.klassmetodnamn(uttryck);
referensvariabel.klassmetodnamn(uttryck);

• En sats kan vara en lista av satser {sats; sats; . . . }. Ett block av satser.
(notera att variabler deklarerade i ett block bara är tillgängliga där.
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Specialsatser

• if (boolean-uttryck ) sats

• if (boolean-uttryck ) sats else sats

• while (boolean-uttryck ) sats

• do sats while (boolean-uttryck );

• for (tilldelningsuttryck ; boolean-uttryck ; uttryck ) sats

• switch ( heltalsuttryck ) { case heltalskonstant :

eller default: eller satser }

Exempel:

if ( a >= 0 ) {

if ( a > 0 ) {

System.out.println("a was positive");

} else {

System.out.println("a was zero");

}

} else {

System.out.println("a was negative");

}

• else refererar till närmast förg̊aende if.

• Indentering behövs för läsbarheten, men { och } är det som räknas.

• Saknas { } s̊a p̊averkar if (osv) bara den närmast efterföljande satsen.

while(i > 0) {

i /= 2;

++j;

}

• Halverar i tills inget är kvar, och räknar upp j varje g̊ang.
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double x;

do {

x = Math.random();

} while(x < 0.1);

• Genererar ett slumptal och gör om det tills det är större än 0.1.

double fact = 1;

for(int i = 0; i < 50; i++) {

fact *= i;

System.out.println(i + "! = " + fact);

}

• Skriver ut fakulteter.

Literaler (literals)

• Heltalsliteraler är av typen int. Exempel: 0 14 -123

• 1234567890L är av typen long

• Flyttalsliteraler är av typen double. Exempel: 1.0 1. .01 1e-13

• 1.23e12F är av typen float

• 1.23e12 = 12.3e11

Omvandling

float f = -2.5F;

double d = 0.4e-1;

short s = 1;

int i = 10;

long l = 100;

• En variabeltyp omvandlas automatiskt till en annan variabeltyp om
detta kan göras p̊a ett säkert sätt.

• d = f: float omvandlas automatiskt till double.

• f = d: FEL! det är inte säkert att talet i d kan representeras av en
float
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• i = s: OK

• l = s: OK

• l = i: OK

• i = l: FEL

• f = l: OK

• d = l: OK

• l = f: FEL

• l = (long)f explicit omvandling (cast) OK. Vi talar om för kompila-
torn att vi vill utföra omvandlingen trots potentiella problem.

Allmänt om uttryck

• Ett uttryck kan best̊a av en variabel, en literal eller ett metodanrop
som returnerar ett värde. Exempel: i, 42, someMethod()

• Uttryck kan sättas ihop till mer komplicerade uttryck med hjälp av
operatorer: i + 42 * Math.PI

• Uttryck kan ocks̊a vara argument i metodanrop:
System.out.println(Math.sqrt(5 * Math.sin(2 * Math.PI)))

• Varje uttryck har en väldefinierad typ (int, double, Floor...).

• Operatorer har olika prioritet (* före + o.s.v.) men man kan använda
parenteser där det behövs eller hjälper läsaren: (5 + i) * 2

• De operatorer som har samma prioritet (+ - resp. * / %) utvärderas
fr̊an vänster till höger, med n̊agra undantag (framför allt tilldelningso-
peratorerna (= += m.fl.), men undvik att ha mer än en av dem i rad).
a * b / c * d == ((a * b) / c) * d

• Metodargument (m.m.) utvärderas i ordning fr̊an vänster till höger i
Java, men undvik att skriva kod som förlitar sig p̊a det.

16



Uttryck med blandade typer

• Det finns heltalsaddition och flyttalsaddition men inte addition av flyt-
tal med heltal

• Betrakta uttrycket i + f – man kan inte automatiskt omvandla float

till int och därför blir det (float)i + f

• d + l blir d + (double)l

• 5.0/2.0, 5.0/2 och 5/2.0 är alla 2.5 men 5/2 == 2.

• 3.0 * 5 / 2 == 7.5 men 3.0 * (5 / 2) == 6.0

Boolean

• Kan ha tv̊a värden: true eller false

• Används i jämförelseuttryck och som villkor i if-, while-satser, etc.

• boolean är resultatet av alla jämförelseoperatorer
< <= == >= > !=

• Notera att a == b är ett booleskt uttryck som är sant om och endast
om a och b är lika, medan a = b är ett tilldelningsuttryck där a tilldelas
värdet av b. Hela det senare uttrycket har ett värde som är av samma
typ som a och är värdet av a.

• För boolean finns även de logiska operatorerna && || ! (logisk AND,
OR och NOT)

• Jämförelseoperatorerna har lägre prioritet än de aritmetiska operato-
rerna. De binära logiska operatorerna har ännu lägre prioritet.
x + y / 3 > 2 && p == 3 är detsamma som
((x + (y / 3)) > 2) && (p == 3)

• Om vänstra sidan av ett uttryck med || (eller &&) är sant (respektive
falskt), evalueras inte högra sidan. (Viktigt om högra sidan inneh̊aller
metodanrop.)

• I bokens Appendix A listas alla operatorer efter prioritet.
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Char: tecken är ocks̊a heltal

• char används för att lagra enskilda tecken.

• char har 16 bitar och representerar ett Unicode-index. 16 bitar
räcker inte för alla Unicode-tecken men inneh̊aller fullständiga tecken-
uppsättningar för de mest använda spr̊aken.

• char är ett heltal. ’0’ == 48

• ’a’ är ett tecken, "a" är en teckensträng (med bara ett tecken).

• Även en del specialtecken kan representeras: ’\n’, ’\t’, ’\0’, ’\\’
(se sidan 63).

• Vilket 16-bitars-tecken som helst kan representeras av sitt Unicode-
nummer i hexadecimal form: ’\u03C0’ = π.

Textvariabler: teckensträngar

• String är en speciell klass som kan representera teckensträngar.

• String är en klass men uppför sig ibland som en enkel variabeltyp.

• String s1 = "Hello"; skapar ett nytt String-objekt och l̊ater s1 re-
ferera till det. (Man behöver inte använda new.)

• Det g̊ar aldrig att ändra p̊a ett String-objekt, men man kan skapa nya
genom olika operationer.

• Eftersom String-variabler är referenser betyder s1 == s2 inte att
man testar om strängarna är likadana utan om s1 refererar till sam-
ma String-objekt som s2. För att testa om strängarna är likadana
använder man s1.equals(s2)

• s1 = s1 + " World": skapar först ett nytt String-objekt med sträng-
en " World". Därefter skapas ännu ett objekt med värdet av konkat-
eneringen av de tv̊a strängarna. Efter̊at refererar s1 till den senare
strängen.

• Man kan blanda String-referenser och andra enkla variabeltyper i ut-
tryck. Alla enkla variabeltyper omvandlas d̊a automatiskt till String-
objekt.
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• + har samma prioritet som för tal:
"i = " + 2 + 4 ger "i = 24",
2 + 4 + " > fyra" ger "6 > fyra",
"i = " + 2 * 4 ger "i = 8",
2 * 4 + " > fyra" ger "8 > fyra"

• Automatisk omvandling (till String) sker även automatiskt vid anrop
av metoder som tar String som argument. System.out.println(2
+ 4) skriver ut 6. System.out.println("" + 2 + 4) skriver ut 24.
System.out.println(2 + 4 + "") skriver ut 6.

• Vid konkatenering av char konkateneras tecknet snarare än heltalet.

• Det är även till̊atet att konkatenera med referensvariabler om motsvar-
ande objekt har denna metod definierad: public String toString().
"objekt = " + o är detsamma som "objekt = " + o.toString()

• En String best̊ar av tecken: Det första tecknet kan kommas åt genom
char c = s1.charAt(0);

• s1 < s2 fungerar inte – det jämför adresser som är helt oförutsägbara.
Använd s1.compareTo(s2) istället. Returnerar 0 om strängarna är
lika, 1 om s2 kommer före s1, -1 annars. Observera att ordningen
bestäms av tecknens unicode-värden. För att f̊a svensk alfabetisk ord-
ning måste man använda ett Collator-objekt.

Vad händer när metoder anropas.

• referensvariabel.metodnamn(uttryck1, u2, . . . , un)

• referensvariabel och punkt kan utelämnas om metoden är definierad i
samma klass och ska anropas för samma object som nuvarande metod
anropats för.

• alternativt kan man skriva this.metodnamn()

• this är en referens till det objekt en metod anropas för.

• u1, . . . , un evalueras.

• En metod med passande signatur anropas. Passande metoder har rätt
antal argument och u1, . . . , un kan automatiskt omvandlas till mot-
svarande argumenttyper.
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• uttrycken kopieras till argumenten i metodhuvudet. Om ett uttryck är
en referens kopieras referensen, inte objektet den refererar till.

• Satserna i metoden exekveras tills en retursats p̊aträffas, d̊a fortsätter
exekveringen med satserna efter metodanropet.

• Värdet som metoden returnerade (om inte void) används i det uttryck
som metodanropet eventuellt ingick i.

Slumptal

Det finns flera sätt att generera pseudo-slumptal i Java. Vilket sätt man bör
använda beror p̊a kraven som ställs p̊a slumptalen. För enklare tillämpningar
utan krav p̊a att slumptalen är av god kvalitet eller kryptografiskt säkra
kan man använda Math.random() för att dra tal i intervallet [0, 1). För
tillämpningar som ställer högre krav bör man använda klassen Random i
java.util.

import java.util.Random;

...

Random random = new Random();

...

double d = random.nextDouble(); // [0, 1)

int i = random.nextInt(7); // [0, 6]

if(random.nextBoolean()) ... // 50% chans

double g = random.nextGaussian(); // normalfördelad
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Loop- och villkorssatser

static void dummy(String s) {

for ( int i = 0; i < s.length(); ++i ) {

char c = s.charAt(i);

if ( c == ’a’ ) continue;

if ( c == ’q’ ) break;

System.out.print(c);

}

System.out.println();

}

• for-satsen tar tre uttryck separerade med ; inom parentesen:

• Det första kan vara en deklarationssats.

• Det andra måste vara ett villkor (ett uttryck av typen boolean).

• Det tredje är ofta ett inkrementeringsuttryck.

• ++i ökar först i med ett och returnerar sedan det nya värdet.

• i++ ökar först i med ett och returnerar sedan det gamla värdet. (Mot-
svarande gäller för --i och i--).

• Ett eller flera av uttrycken kan utelämnas (vara tomma).

• Först exekveras första satsen. Om villkoret är sant exekveras satser i
blocket efter for-uttrycket, därefter den tredje satsen. Detta upprepas
s̊a länge villkoret är sant.

• continue betyder att man g̊ar till slutet av loopen (blocket). Om vill-
koret är sant fortsätts loopen.

• break betyder att man g̊ar ur loopen. Även om villkoret är sant av-
slutas loopen.

• En oändlig loop kan skrivas for (;;) {...}
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static void dummy(String s) {

int i = 0;

while ( i < s.length() ) {

char c = s.charAt(i);

if ( c == ’a’ ) continue;

if ( c == ’q’ ) break;

System.out.print(c);

++i;

}

System.out.println();

}

• S̊a länge villkoret är sant exekveras satsen (satserna) efter.

• continue, break som förut.

• Liknar for-loopen ovan men ger en oändlig loop om strängen har ett
a före första q, eftersom continue gör att ++i hoppas över.

• En oändlig loop kan skrivas while ( true ) {...}

static void dummy(String s) {

int i = 0;

do {

char c = s.charAt(i);

if ( c == ’a’ ) continue;

if ( c == ’q’ ) break;

System.out.print(c);

++i;

} while ( i < s.length() );

System.out.println();

}

• Satsen (satserna) exekveras minst en g̊ang och s̊a länge villkoret är sant
exekveras de igen.

• continue, break som förut.

• Även denna loop hänger sig om strängen inneh̊aller ett a före q.
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if ( a == 0 )

System.out.println("nothing");

else if ( a == 1 )

System.out.println("one");

else if ( a == 2 )

System.out.println("two");

else if ( a >= 3 && a < 6 )

System.out.println("a handful");

else

System.out.println("a lot");

switch ( a ) {

case 0:

System.out.println("nothing");

break;

case 1:

System.out.println("one");

break;

case 2:

System.out.println("two");

break;

case 3:

case 4:

case 5:

System.out.println("a handful");

break;

default:

System.out.println("a lot");

}

• switch-uttrycket måste vara omvandlingsbart till ett heltal.

• case-uttrycken måste vara heltalsliteraler. (Inkluderar char-literaler.)

• Efter switch-satsen hoppas till motsvarande case-sats och exekvering-
en fortsätter därifr̊an.

• Exekveringen forsätter även förbi andra case-uttryck tills blocket är
slut eller tills break p̊aträffas.

• Om inget lämpligt case-uttryck p̊aträffas fortsätter exekveringen fr̊an
default, annars fortsätter den efter switch-satsen.
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4 Klasser, objekt, referenser och metoder

Skansholm, 2.5, 2.7, 3.3-3.4, 3.7

Referensvariabler

• Man kan bara komma åt objekt genom referenser. En referens kan
beskrivas som adressen till en plats i minnet där ett objekt finns.

• Om en referensvariabel deklareras utan att initialiseras f̊ar den värdet
null (dvs inget objekt). Antag att det finns en klass Line.
Line l; betyder detsamma som
Line l = null;

• l = new Line(); Vi skapar ett objekt och l̊ater l referera till det.

• Objektet självt saknar namn – endast referensen har ett namn.

• l.move(2,3) anropar en metod för objektet som l refererar till.

Vad är objekt

• Ett objekt är en modell (abstraktion) av ett verkligt eller tänkt föremål
(linje, bil, fönster).

• En klass är en beskrivning av en grupp objekt med samma sorts egen-
skaper.

• Klassnamn skrivs (nästan) alltid med stor begynnelsebokstav: Line.
Om namnet best̊ar av flera ord skriver man StraightLine.

• En klass kan ärva av en annan klass, t.ex. för representera ett mer
specialiserat fall. (Exempel: Cirkel och Kvadrat är tv̊a sorters Form.)
Kommande föreläsningar handlar mer om arv.

• Objekt har vissa attribut som representeras av instansvariabler.

• Objekt kan handhas p̊a olika sätt som representeras av instansmetoder.

• Exempel: en linje p̊a ett papper eller p̊a en datorskärm. Den kan ka-
raktäriseras av en startpunkt och en slutpunkt. Den kan ocks̊a ka-
raktäriseras av en startpunkt, en längd och en vinkel.
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• Hur den karaktäriseras är ett viktigt val för den som konstruerar klas-
sen. Men för den som använder den är det ointressant exakt hur den
är karaktäriserad. Det viktiga är vad man kan göra med den: vilka
metoder som är definierade och vad de gör.

public class Line {

private double x0, y0, length, angle;

public double startX() { return x0;}

public double startY() { return y0;}

public double endX() { return x0 + length*Math.cos(angle); }

public double endY() { return y0 + length*Math.sin(angle); }

public double getLength() { return length; }

public void setLength(double l) { length = l; }

public void move(double dx, double dy)

{ x0 += dx; y0 += dy; }

public void rotate (double alpha) { angle += alpha; }

}

kontra

public class Line {

private double x0, y0, x1, y1;

public double startX() { return x0;}

public double startY() { return y0;}

public double endX() { return x1; }

public double endY() { return y1; }

public double getLength() {

return Math.sqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)); }

public void setLength(double l) { /* yuck */ }

public void move(double dx, double dy) {

x0 += dx; y0 += dy;

x1 += dx; y1 += dy; }

public void rotate (double alpha) { /* yuck */ }

}
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• En variabel som är deklarerad i en klass (utanför n̊agon metod) är en
instansvariabel och finns s̊a länge motsvarande objekt finns. Om den
är deklarerad static är den däremot en klassvariabel och finns den s̊a
länge programmet exekveras.

• En enkel instans- eller klassvariabel blir initialiserad till 0 om inget
annat anges.

• Om dessa variabler deklareras private är de bara tillgängliga fr̊an
klassens egna metoder. public är även tillgängliga utifr̊an med punkt-
notation: objekt.variabel eller klass.variabel

• En variabel som deklareras inuti en metod (lokal variabel) är bara
tillgänglig inuti denna metod (och bara efter deklarationen) eller inuti
det block där den deklareras.

• En variabel som deklareras final kan inte tilldelas n̊agot nytt värde
efter den initierats.

• instansvariablerna i v̊art exempel är private. Vilka de är och vilka
värden de har är ointressant för utomst̊aende. Metoderna är däremot
public och kan fritt användas av utomst̊aende. Detta kallas inkapsling
(encapsulation).

• Om vi inser att det vore bättre med start- och slutpunkt kan vi skriva
om klassen utan att ändra sättet man använder metoderna.

Metoder – ett stort exempel

/** Denna klass representerar en tidpunkt.

Vid utskrift visas sekunder om inget annat anges */

public class Tidpunkt {

// Instansvariabler

private int t, m, s;

private boolean visaSek = true;

// Konstruktorer

/** Default-konstruktor ger tidpunkten 0:0:0 */

public Tidpunkt() {}
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/** Konstruktor för specificerad tidpunkt */

public Tidpunkt(int tim, int min, int sek) {

set(tim, min, sek);

}

/** Konstruktor för specificerad timme och minut. Vid

utskrift visas ej sekunder för objektet */

public Tidpunkt(int tim, int min) {

this(tim, min, 0);

visaSek = false;

}

/** Sätt tidpunkt (h, m, s) för detta objekt */

public void set(int tim, int min, int sek) {

// Kontrollera att tiden är OK.

if ( tim >= 0 && tim < 24 &&

min >= 0 && min < 60 &&

sek >= 0 && sek < 60 ) {

t = tim;

m = min;

s = sek;

} else {

System.out.println("Felaktig tidpunkt");

}

}

/** Sätt om objektet ska visa sekunder vid utskrift. */

public void setVisaSek(boolean visa) {

visaSek = visa;

}

/** Sköter automatisk omvandling till String-objekt */

public String toString() {

String tid = t + ":" + m;

if ( visaSek ) tid += ":" + s;

return tid;

}
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/** Flytta fram tidpunkten ett antal sekunder. */

public void ticka(int sek) {

s += sek;

if ( s >= 60 ) {

m += s/60;

s = s%60;

}

if ( m >= 60 ) {

t += m/60;

m = m%60;

}

if ( t >= 24 ) t = t%24;

}

/** Flytta fram tidpunkten en sekund. */

public void ticka() {

ticka(1);

}

}

// I en annan fil (TidDemo.java):

public class TidDemo

{

public static void main(String[] arg)

{

Tidpunkt t1 = new Tidpunkt();

int a=17;

int b=8;

int c=20;

Tidpunkt t2 = new Tidpunkt(a, b, c);

t1.set(23, 59, 59);

t1.ticka();

t2.ticka(23);

System.out.println(t1);

System.out.println(t2);

}

}
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• En metod har ett huvud och en kropp

• Den som anropar en metod behöver bara känna till huvudet.

• modifierare returtyp namn(typ1 argument1, typ2 argument2, . . . )

• modifierare kan vara public eller private för att specificera vem som
f̊ar lov att anropa metoden. static om det ar en klassmetod, annars
är det en instansmetod.

• Flera metoder i samma klass kan ha samma namn s̊a länge de har
olika antal eller typer av argument (olika returtyper räcker inte). Vi
kan allts̊a definiera en metod public void ticka(int sek); som är
helt skild fr̊an public void ticka();

• Namnet samt typ och antal argument definierar metodens signatur. Vid
ett metodanrop ser kompilatorn p̊a namnet och de argument som spe-
cificeras och letar efter en metod med passande signatur i den aktuella
klassen.

• Returtypen kan vara void vilket innebär att metoden inte returnerar
n̊agot värde.

• Metodkroppen best̊ar av ett antal satser som åtskiljs med ;.

• Metodkroppen kan även inneh̊alla deklarationer av lokala variabler.

• Metodkroppen kan även inneh̊alla return-satser: return uttryck;

• Uttrycket ska vara av typen som specificeras i huvudet, eller kunna
omvandlas till den typen.

• En metod som deklareras void behöver inte ha n̊agra retursatser, men
kan ha en eller flera return;

• En metod som returnerar icke-void måste avslutas med en retursats,
men f̊ar även ha fler retursatser.

• Retursatsen avslutar metoden. Även om det finns fler satser efter re-
tursatsen exekveras inte dessa.

• De instansvariabler (och klassvariabler) som är deklarerade för klassen
är direkt tillgängliga i alla instansmetoder.
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• I klassmetoder är endast klassvariabler tillgängliga.

• Dessutom är lokalt deklarerade variabler tillgängliga. Argumenten fun-
gerar som lokala variabler som initialiseras av de värden som som anges
som argument när metoden anropas.

• Lokala variabler är lokala, inte bara för metoden, utan även för det
block de deklareras i och en ny variabel skapas varje g̊ang en deklaration
exekveras.

• Varje objekt/instans av en klass har en egen uppsättning av instan-
svariablerna som är helt oberoende av andra objekt av samma klass.
Klassvariablerna är emellertid gemensamma för alla objekt av samma
klass.

• Variabelnamn och metodnamn ges liten begynnelsebokstav av konven-
tion. Namn som inneh̊aller flera ord skrivs med vad som kallas camel-
case: someLongVariableName.
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Övningsuppgifter 1

Nedan följer n̊agra övningsuppgifter p̊a s̊adant som har tagits upp p̊a de
föreg̊aende föreläsningarna. De är inte obligatoriska men det rekommenderas
starkt att ni utför dem, särskilt om de inte upplevs som triviella.

1. Skriv en klass Count vars main-metod använder en for-loop till att
skriva ut talen 1 till 10 och deras kvadrater:
$ javac Count.java

$ java Count

1 1

2 4

...

2. Ändra klassen s̊a att programmet räknar baklänges, allts̊a börjar med
10 och slutar med 1.

3. Skapa i din klass en metod static int square(int x) som returnerar
kvadraten av argumentet x. Använd square när kvadraterna skrivs ut.

4. Än s̊a länge har Count bara statiska metoder och det skapas inget
objekt av typen Count. Det kan vi ändra p̊a:
Skapa en icke-statisk metod void countDown(int n) som räknar ner
fr̊an n till 1 och skriver ut talet och dess kvadrat. Du kan allts̊a flytta
dit koden fr̊an din tidigare main men 10 f̊ar nu ersättas med n. För att
kunna använda countDown behöver du skapa ett Count-objekt i main
och anropa dess countDown-metod.

5. Vi vill bestämma var nedräkningen skall stanna. Ändra countDown s̊a
att metoden tar ett andra argument av typen int, och l̊at det repre-
sentera det sista talet som skrivs ut. Allts̊a skall countDown(5, 3)

resultera i att programmet skriver ut
5 25

4 16

3 9

6. Om vi inte alltid vill se kvadraterna av talen kan det vara lämpligt
att använda en flagga av typen boolean. Skapa en instansvariabel med
namnet showSquare i din klass. Ändra i countDown s̊a att kvadraterna
bara skrivs ut om showSquare är sann. Testa att sätta showSquare till
true eller false.
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5 Fält (arrays) och diverse

Skansholm, 3.7-3.9, 9.1-9.2, 9.4, 9.9, 19.1, 19.4

Fält (arrays) av enkla variabler

double [] f;

f = new double [5];

int j = f.length;

f[4] = 3.2;

int i = 2;

double d = f[j - i];

int [] b = new int [2];

int [] a = { 12, i, 0, -1};

// b = { 0, 0, 0 }; // ILLEGAL

b = new int [] { 0, 0, 0 }, // OK

b = a;

b = a.clone();

• För att representera en samling av enkla variabler kan man använda
fält. (Ofta används det engelska ordet array.)

• Ett fält av flyttal deklareras double [] f;

• En fältvariabel är en referens till ett fält och är s̊aledes initierad till
null om inget annat anges.

• En fältvariabel refererar till fält av en viss typ, men inte till en speciell
storlek.

• För att skapa ett fält med fem flyttal används f = new double[5]. f
refererar nu till den nya fältet. Varje komponent i fältet initieras till 0
(default).

• Varje komponent har ett index som löper fr̊an och med 0 till och med
length-1.

• Antalet element i en vektor ges av f.length. Notera att detta inte är
en metod (jfr. length() i String-klassen).

• För att komma åt enskilda komponenter i fältet används indexering.
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• Ett fält kan initieras med en lista av uttryck: { u1, ut2, ..., utn}

En s̊adan lista är dock inget fält i sig själv.

• Fältvariabler är referenser s̊a efter tilldelningen b = a refererar b till
samma fält som a.

• a.clone() skapar ett nytt fält som är en kopia av fältet a refererar till.

• a == b är sant om och endast om a och b refererar till samma fält.

• Arrays.equals(a,b) returnerar sant om fälten som a och b refererar
till är lika (alla medlemmar är lika).

String och char-fält

char [] v1 = { ’J’, ’a’, ’v’, ’a’, ’k’, ’l’, ’a’, ’s’, ’s’ };

String s1 = new String(v1);

String s2 = new String(v1, 2, 3);

char [] v2 = s2.toCharArray();

byte [] b = s1.getBytes();

String v3 = new String(b);

• String är inte ett fält av char, men representeras internt av char [].

• String har konstruktorer som tar char [] som argument.

• String har metod toCharArray() för konvertering till char []. Den-
na metod returnerar en kopia av den interna representationen. Om
metoden hade returnerat en referens till den interna representationen
hade den kunnat ändras och String-objekt f̊ar inte ändras – det är
endast till̊atet att skapa nya String-objekt och ändra referensen som
en String-variabel är kopplad till.

• Fält kan även deklareras som int c[]; (om man ger ett index till
c f̊ar man en int. int fi[], i; gör fi till ett fält och i en int.
int [] fi, fj; gör b̊ade fi och fj till fält. Vanligtvis bör man endast
deklarera en variabel per sats för att minska risken för fel.
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Fält av referenser

String [] ss1 = new String[5];

String [] ss2 = { "Hello", new String("World") };

int i = ss2[1].length();

public static void main(String [] argv) {...}

• Ett fält av referenser f̊ar alla komponenter initierade till null.

• Om man indexerar ett fält av referenser f̊ar man en referens.

• Argumenten till main tas fr̊an kommandoraden som java startar med:

% javac Test.java

% java Test arg1 arg 2 ’arg 3’

• Gör att main startas s̊a här:

Test.main(new String[] { "arg1", "arg", "2", "arg 3" });

Flerdimensionella fält

int [][] m1;

int [][] m2 = new int [3][4];

m1 = new int [4][3];

int [][] m3 = new int[10][]

m3[0] = new int[2];

m3[1] = new int[42];

int [][] m4 = { { 1, 2, 3 }, { 11, 12, 13 }, { 21, 22 } };

m3 = m4;

int [] f = m3[2];

• En matris kan representeras av ett fält av fält.

• Ett flerdimensionellt fält behöver inte vara rektangulärt.

• En flerdimensionell fältvariabel har ingen förutbestämd storlek p̊a
fälten.
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Kopiera referenser och objekt

Line l1 = new Line();

Line l2 = new Line();

l2 = l1;

• l2 refererar nu till samma objekt som l1

• Ingen variabel refererar till det objekt som l2 ursprungligen refererade
till – systemet kommer att förstöra det objektet vid lämpligt tillfälle
och frigöra den delen av minnet till att skapa andra objekt (garbage
collection).

• Ett objekt förstörs aldrig s̊a länge det finns referenser till det.

• Hur kopierar man objekt? Om vi vill att objektet l1 ska vara likadant
som objektet l2, måste vi definiera en metod: l2.copyFrom(l1) el-
ler l2 = l1.clone() s̊a att l1 och l2 efter anropet refererar till tv̊a
separata objekt som är likadana.

• Alla klasser härleds ur en och samma superklass Objekt. (Man behöver
inte skriva class Line extends Object eftersom detta sker automa-
tiskt.)

• En referens av typen Objekt kan referera till objekt av vilken typ som
helst: Object o = l1;

• l2 = o; är förbjudet – kompilatorn kan inte vara säker p̊a att o verk-
ligen refererar till en Line.

• l2 = (Line)o; Till̊atet. Talar om för kompilatorn att vi vet att o

verkligen refererar till en Line.

Referenser som argument

static public void setZero(int [] f) {

if ( f == null ) return;

for ( int i = 0; i < f.length; ++i ) {

f[i] = 0;

}

}
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static public void noZero(int [] f) {

if ( f == null ) return;

f = new int [f.length];

}

static public int [] newZero(int [] f) {

if ( f == null ) return null;

f = new int [f.length];

return f;

}

int [] a1 = { 0, 1, 2, 3, 4 };

setZero(a1); // a1 = { 0, 0, 0, 0, 0 }

int [] a2 = { 0, 1, 2, 3, 4 };

noZero(a2); // a2 oförändrad

int [] a3 = { 0, 1, 2, 3, 4 };

a3 = newZero(a3); // a3 refererar till ny

// {0, 0, 0, 0, 0}

public class Polygon {

private int [] xs, ys; // Hörnen

// ...

public int [] getXs() {

return xs;

}

public int [] getYs() {

return ys.clone();

}

}

• Metoder som tar referenser som argument f̊ar en kopia av anroparens
referens – inte en kopia av det objekt/fält som refereras till.

• Om referensen i metoden tilldelas ett nytt objekt, refererar anroparens
referens fortfarande till sitt gamla objekt.

• En metod som returnerar en referens returnerar inte en kopia av ob-
jektet, bara en referens till det.
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• Returnera inte referenser till privata instansvariabler. Det gör private
meningslöst. Returnera kopior istället.

Rekursiva metoder

public static int sumPositiveInts(int n) {

if ( n < 0 ) return n;

if ( n == 0 ) return 0;

int partsum = sumPositiveInts(n-1);

return n + partsum;

}

• En metod kan, direkt eller indirekt, anropa sig själv.

• Alla lokala variabler (inklusive argumenten) är helt separata i varje
anrop.

• Alla lokala variabler lagras i en speciell del av minnet kallat stacken.

• Varje g̊ang en metod anropas läggs argumenten p̊a stacken och utrym-
me p̊a stacken reserveras för returvärdet. Därefter läggs alla lokala va-
riabler p̊a stacken. När en metod avslutas frigörs utrymmet p̊a stacken
till kommande metodanrop.

• Det är nödvändigt att ha ett stoppvillkor vid rekursiva anrop, annars
returnerar aldrig metoden och stacken växer tills minnet tar slut och
programmet kraschar.

Typklasser

• Till varje enkel variabeltyp finns en wrapper -klass som börjar med stor
bokstav. Double inneh̊aller information om typen double.

• Klasserna har bland annat ett antal konstanta klassvariabler (som
är static public final): Double.MAX VALUE, Integer.MIN VALUE,
Float.POSITIVE INFINITY.

• Där finns även ett antal klassmetoder, t.ex. Double.isInfinite(x)
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Läsning och skrivning

Skansholm, 5

• Att läsa (och i viss mån skriva) fr̊an (och till) filer i Java är komplicerat.

• Läs kapitlet själv och försök att först̊a.

• Input kan ges till main-metoden via kommandoraden. De kommer i en
String [].

• En String kan omvandlas till ett flyttal med
double d = Double.parseDouble(args[0]);

• P̊a samma sätt kan vi f̊a heltal med
int i = Integer.parseInt(args[1]);

• P̊a javasoft.com kan man hitta all dokumentation för alla standard-
klasser (klicka p̊a APIs).

Kommentarer och Javadoc

Skansholm, 19.1

• Allt som kommer efter // p̊a en rad ignoreras av kompilatorn. Används
för att kommentera koden.

• Allt som kommer mellan /* och */ ignoreras av kompilatorn. G̊ar ej
att nästla: /* blah /* blah */ blah */ funkar inte.

• Kommentarer som st̊ar precis före en klassdeklaration eller en metodde-
klaration och som skrivs /** blah */ har en speciell betydelse för pro-
grammet javadoc. Om koden har s̊adana kommentarer skapar javadoc
dokumentationssidor i HTML.

• Java är ett spr̊ak – använd inte onödiga kommentarer. Bra val av namn
p̊a klasser, metoder och variabler kan minska behovet av kommentarer.

• I kapitel 19.1 beskrivs hur man skriver kommentarer för att javadoc ska
fungera s̊a bra som möjligt.
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• I övrigt ska l̊anga kodavsnitt kommenteras med // för att särskilja och
beskriva distinkta delar av koden.

• Konstiga konstruktioner och trick som inte ger lättläst Java, dokumen-
teras med //-kommentarer.

Ännu viktigare: god sed

• Att skriva bra kommentarer är viktigt, men somligt är ännu viktigare:

• Indentera/formatera koden konsekvent och lättläst.

• Använd vettiga variabelnamn.

• Duplicera inte information. Använd exempelvis variabler till att h̊alla
värden p̊a konstanter i stället för att upprepa dem.

• Duplicera inte information.
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Övningsuppgifter 2

1. Skriv ett program MyClass vars main kräver ett argument fr̊an kom-
mandoraden. Om String-fältet som är argument till main inte har
längden 1 s̊a skall ett felmeddelande skrivas ut. Annars skall längden
p̊a strängen skrivas ut (l̊at oss kalla detta tal för n).

$ java MyClass

Fel antal argument!

$ java MyClass tjo hopp

Fel antal argument!

$ java MyClass abcd

4

2. Skapa ett fält av n stycken ints. Sätt deras värden till talen 1, . . . , n.
Skriv därefter ut hur stort fältet är (antalet element).

$ java MyClass abcd

4

3. Lägg därefter till kod som kvadrerar alla element i fältet. Loopa sedan
över alla elementen och skriv ut de som är jämna (utan att använda
kunskapen om att vartannat är jämnt). Ett tal x är jämnt om (x % 2)

== 0 (vilket är ekvivalent med (x & 1) == 0).

$ java MyClass abcdefg

4

16

36

4. Ändra programmet fr̊an att skriva ut talen i fältet till att räkna ut och
skriva ut fakulteten av vart och ett av talen i fältet. Uträkningen av
fakulteten görs lämpligen i en for-loop som ersätter förra uppgiftens
jämnhetstest. Det blir nödvändigt att utföra uträkningen i doubles för
att den skall fungera upp till n̊agorlunda stora tal.

$ java MyClass abcd

1 1.0

4 24.0

9 362880.0

16 2.0922789888E13
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6 Objektorientering och arv

Skansholm, 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 3.1, 4.1-4.5, 10.1-10.5

Objektorienterad analys

• Ett datorprogram kan ses som en modell av ett verkligt eller imaginärt
system.

• Vilka objekt ska modellen best̊a av?

• Vad har objekten för attribut?

• Hur är objekten relaterade?

• Hur ska objekten grupperas?

• Designprocessen är iterativ.

• Ofta används diagram för att bygga upp modellen.

• Det finns program där man ritar diagram som producerar skal till klas-
ser som man sedan kan implementera.

Hur hittar man objekten?

• I en modell av ett verkligt system är föremål objekt.

• I en skriven beskrivning är substantiv objekt.

• Men substantiv kan även vara en egenskap hos ett objekt.

• Substantiv kan bildas utifr̊an verb och dessa kan vara objekt: jfr. sortera
och sorterare.

• Modellen best̊ar ofta av delmodeller. En kund vill kontrollera saldot p̊a
ett konto. Vad är ett konto? Ett saldo, men kanske ocks̊a en lista av
transaktioner. Vad är en transaktion? Vad är en lista?

• Förr eller senare kommer man ner till enkla datatyper. Men vi ska
försöka stanna innan dess.
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• Var lat! Försök hitta färdigskrivna klasser som passar din modell.
Använd arv för klasser som passar in konceptuellt men inte har all
funktionalitet som behövs.

• Var noga med att dela upp din modell i delmodeller, och försök använda
s̊a tydliga generella koncept som möjligt s̊a att andra kan använda dina
klasser till annat. Gör flera packages i stora projekt.

Vilka relationer kan representeras?

• känna till, ha, vara

• I Java representeras känna till och ha av samma koncept: Referens.
Det är viktigt att skilja p̊a dem. När ett objekt har ett annat objekt
s̊a betyder det att det sistnämnda objektet är en best̊andsdel i det
förstnämnda.

• Att man säger har betyder inte alltid att det är en har -relation. En
man har en maka bör omformuleras till ”En man kan vara gift med en
maka”.

• Det är viktigt att ett objekt inte lämnar ut referenser till (modifierbara)
objekt det best̊ar av (har). D̊a bryts inkapslingen.

• Är -relationer representeras med arv.

Hur interagerar objekten

• Interaktionen mellan objekt beskrivs av algoritmer.

• Algoritmer är en sekvens av steg, val mellan alternativa vägar, samt
iteration.

• Stegen är inte alltid direkt översättbara till enkla Javasatser. Men ofta
översättbara till metodanrop.

• Implementera de stora dragen först. Förfina sedan till allt mer detal-
jerade niv̊aer – stegvis förfining. Till slut är det bara enkla Javasatser
kvar.
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Arv

• Viktigaste ingrediensen i OOP.

• Beskriver är -relationer: en triangel är en form.

• Gör att vi kan skriva delar av ett program för att manipulera former,
utan att behöva veta om det är trianglar, cirklar eller n̊agot annat.
S̊adana program är enkla att utveckla och anpassa till egna behov.
Man kan lägga till egna former utan att behöva ändra delen som bara
manipulerar former.

• Nyckelord är subklass som ärver egenskaper fr̊an en basklass eller su-
perklass. Polymorfism där vi har dynamisk bindning av metoder.

• Övningen om Buffons n̊al hade kunnat använda klasserna Floor,
FloorWithCircle, FloorWithSquare.

• FloorWithCircle ärver (extends) klassen Floor.

• Alla attribut och metoder i Floor finns även i FloorWithCircle,
men FloorWithCircle har egna attribut och metoder som inte finns i
FloorWithCircle.

• FloorWithCircle är en subklass till Floor.

• Floor är en superklass eller basklass till FloorWithCircle.

• En referens till ett Floor-objekt refererar till ett ställe i minnet där
dess attribut finns.

• En referens till ett FloorWithCircle-objekt refererar till ett ställe i
minnet där dess attribut finns. Först Floor-attributen, därefter de at-
tribut som introducerats i FloorWithCircle-klassen.

• Att attributen ärvs betyder inte nödvändigtvis att attributen är till-
gängliga i subklassen. Om attributen är private är de inte tillgängliga i
subklassen. Om attributen är package-private (dvs saknar modifierare)
är de bara synliga om subklassen är i samma paket eller filkatalog. Om
attributen är protected är de synliga i subklasser men inte i andra
klasser. public attribut är alltid synliga för alla.
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• Klassvariabler (static) är inte instansvariabler. De är gemensamma
för alla objekt av den klassen. final betyder att de inte kan ändras.

• Attribut i en subklass kan ha samma namn som attribut i super-
klassen. Subklassens attribut överskuggar d̊a superklassens. Superklas-
sens attribut kan änd̊a användas i subklassen genom super.attr. Jfr.
this.attr.

BasKlass bas = new BasKlass();

SubKlass sub = new SubKlass();

bas.attr = 1; // Ändra attr i BasKlass

sub.attr = 2; // Ändra attr i SubClass

bas = sub;

bas.attr = 3; // Ändra attr i BasKlass

• En superklass kan ha flera subklasser. En subklass kan bara ha en
superklass.

• Klassen Object är superklass till alla klasser men det behöver inte
specificeras i deklarationen.

• Alla klasser kan ärvas fr̊an s̊a länge de inte deklarerats final.

Referenser till basklasser

Floor f = new Floor(100, 100);

FloorWithCircle fc = new FloorWithCircle(10, 10, 5, 5, 1);

FloorWithSquare fs = new FloorWithSquare(10, 10, 5, 5, 1);

Floor f2 = new FloorWithCircle(10, 10, 5, 5, 2);

// fc = f2; // Can’t do this!

fc = (FloorWithCircle) f2;

if ( f2 instanceof FloorWithSquare )

fs = (FloorWithSquare) f2;

• En Floor-referens kan referera till ett objekt av typen Floor eller
FloorWithCircle eller vilken annan subklass som helst till Floor. Ett
FloorWithCircle är ett Floor. Denna typomvandling är automatisk.

• En metod som tar en referens till ett Floor som argument kan anropas
med en referens till ett FloorWithCircle.
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• En FloorWithCircle-referens kan däremot inte tilldelas en referens till
Floor utan explicit typomvandling.

• Även om det är uppenbart att Floor-referensen refererar till ett
FloorWithCircle måste kompilatorn övertygas om detta genom en
explicit typomvandling.

• Om en explicit typomvandling r̊akar vara felaktig krashar programmet
när det körs.

• Man kan kolla om en basklassreferens refererar till en speciell subklass
genom operatorn instanceof. (Om man finner att man måste använda
instanceof betyder det oftast att man designat sina klasser d̊aligt.)

• Överskuggade instansvariabler är tillgängliga om man har en referens
till basklassen.

Polymorfism

Floor f = new Floor(100, 100);

FloorWithCircle fc = new FloorWithCircle(10, 10, 5, 5, 1);

FloorWithSquare fs = new FloorWithSquare(10, 10, 5, 5, 1);

Floor f2 = new FloorWithCircle(10, 10, 5, 5, 2);

System.out.println(f.getArea()); // Floor.getArea

System.out.println(fc.getArea()); // FloorWithCircle.getArea

System.out.println(f2.getArea()); // FloorWithCircle.getArea

• Även metoder kan överskuggas.

• Om en överskuggad metod anropas via en referens till en basklass kom-
mer änd̊a metoden för det objekt som verkligen refereras till anropas.

• Alla objekt inneh̊aller in referens till ett Class-objekt som beskriver
vilken klass objektet verkligen tillhör.

• Vid kompileringen registreras endast namnet p̊a metoden och vilka ar-
gument typer som den anropas med. När satsen exekveras binds denna
referens dynamiskt till metoden implementerad i den klass objektet
verkligen tillhör. Om klassen inte har en motsvarande metod, kollas
den närmaste superklassen, osv tills en metod hittas.
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• Detta är grunden i objektorienterad programmering.

• Används flitigt i grafiska Java-program. Vi kan ärva fr̊an klassen Frame

och överskugga paint-metoden. Fönsterhanteringssystemet har ingen
aning om hur v̊ar klass är implementerad, den vet bara att den ärver
fr̊an Frame. Men varje g̊ang fönstret behöver ritas om anropas änd̊a
korrekt paint-metod.

• Fr̊an en subklass kan superklassens metod anropas med hjälp av super.
Exempel: super.paint();.

• Alla instansmetoder kan överskuggas om de inte är deklarerade final.
Däremot kan static-metoder inte överskuggas eftersom de inte är
kopplade till en specifik instans.

• Överskuggade metoder kan aldrig anropas förutom fr̊an subklassens
metoder genom super.

Initiering av objekt

• Instansvariabler initieras direkt när ett objekt skapas med new. Om de-
klarationen har en tilldelning evalueras uttrycket i tilldelningen när ob-
jektet skapas. Om ingen tilldelning är specificerad ges variabeln värdet
null, 0, 0.0 eller false.

• Ommer komplicerade initieringar önskas kan en eller flera konstruktorer
definieras.

• En konstruktor är en metod som har samma namn som klassen själv.
Den f̊ar inte vara static och f̊ar inte deklareras med returvärde (inte
ens void).

• Konstruktorn anropas automatiskt när ett objekt skapas med new.

• Precis som för vanliga metoder kan man ha flera konstruktorer (med
samma namn) men med olika typ av, eller antal parametrar.

• Vilken konstruktor som anropas beror p̊a hur new-uttrycket ser ut.

• Om (och bara om) man inte definierar n̊agon egen konstruktor definie-
ras automatiskt en default-konstruktor som inte tar n̊agra argument
och inte gör n̊agot.
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• En konstruktor kan anropa andra metoder.

• En konstruktor kan anropa andra konstruktorer.

public FloorWithSquare(double xmax, double ymax,

double x, double y, double s) {

super(xmax, ymax);

x0 = x;

y0 = y;

side = s;

}

public FloorWithSquare(double xmax, double ymax, double s) {

this(xmax, ymax, xmax/2, ymax/2, s);

}

• När konstruktorn för en subklass anropas händer följande: Först de-
faultinitialiseras alla instansvariabler i klassen. Därefter anropas kon-
struktorn för superklassen. Sen sätts alla instansvariabler till sina ini-
tieringsuttryck. Slutligen exekveras själva konstruktorkroppen.

• Om inget annat anges exekveras defaultkonstruktorn för superklassen.
Om den första raden i konstruktorn är super(...); exekveras den
konstruktorn som passar argumenten istället.

• Om en klass inte definierar n̊agon explicit konstruktor genereras au-
tomatiskt en public defaultkonstruktor som inte gör n̊agot. Om en
superklass definierar en eller flera konstruktorer med argument men
inte uttryckligen n̊agon defaultkonstruktor, kommer den senare inte
att genereras automatiskt och det blir kompileringsfel om en subklass
konstruktor inte börjar med en super(...);-sats.

• En konstruktor kan som första sats ange this(...); i s̊a fall exekveras
konstruktorn med motsvarande argument först (inklusive dess super-
konstruktor).

• super() och this() är inga riktiga satser utan utförs innan kon-
struktormetoden börjar exekvera.
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class A

{

public void f(double x) {

System.out.print("A");

}

}

public class B extends A

{

public void f(float x) {

System.out.print("B");

}

public static void main(String [] args) {

C c = new C();

c.f(2);

A a = new C();

a.f(2);

System.out.println();

}

}

public class C extends B

{

private void f(int x) {

System.out.print("C");

}

public static void main(String [] args) {

C c = new C();

c.f(2);

A a = new C();

a.f(2);

System.out.println();

}

}
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• För att en metod ska överskuggas måste den överskuggande metoden
ha samma signatur (samma namn och samma antal och typer av argu-
ment).

• När en metod anropas med en referens till en klass, kollar man först
om den klassen har en metod med det namnet och där argumentet som
ges är samma som de i metodens deklaration (eller kan automatiskt
omvandlas till rätt argument).

• Observera att endast metoder som har rätt synlighet testas. I main-
funktionen i B-klassen hittas inte f(int) i C-klassen eftersom den är
private, istället kallas B-klassens f(float)-metod.

• Motsvarande anrop i C-klassens main-funktion är däremot f(int) i C-
klassen, som är synlig här.

• I b̊ada main-funktionerna ger a.f(2) ett anrop till metoden f(double)

i klassen A, eftersom varken f(float) i B eller f(int) i C överskuggar
f(double).

Ordningen i en klassdefinition

Deklarationerna av variabler och metoder i en klass bör (för bästa läsbarhet)
ordnas som följer:

• klassvariabler i ordningen public, protected, private.

• instansvariabler, som nästan alltid är private eller protected. Det g̊ar
att deklarera dem public men det bryter mot inkapsling av objektens
interna tillst̊and.

• konstruktorer

• metoder, grupperade efter funktionalitet (s̊a att s̊adant som hör ihop
blir lätt att överblicka).

• main, om det är en klass som även definierar ett program.
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Övningsuppgifter 3

Den här omg̊angen övningar behandlar saker som har tagits upp p̊a
föreläsningarna de senaste g̊angerna: fält och arv. Uppgifterna handlar om
Pascals triangel.

1. Skriv en klass PascalRow som representerar en rad i Pascals triangel.
Klassen skall ha en instansvariabel row av typen int [] där värdena
i raden lagras. Klassen behöver en konstruktor som inte tar n̊agra ar-
gument och som initierar row till (en referens till) ett fält av längden
1 med inneh̊allet 1 (dvs den första raden i Pascals triangel). Se till att
row har lämplig synighet (dvs att variabeln är privat).

Testa klassen med hjälp av klassen PascalTest nedan. (Dvs skriv in
PascalTest i PascalTest.java, kompilera dem b̊ada och kör med
java PascalTest.)

public class PascalTest

{

public static void main(String [] args)

{

PascalRow p = new PascalRow();

}

}

2. Skapa i PascalRow en metod printRow() som skriver ut alla värdena
i row p̊a en rad, åtskiljda av en tab ("\t"). Lägg ocks̊a till ett anrop
till printRow i PascalTest.

3. Vi vill strax kunna komma åt att läsa talen i raderna även utifr̊an
PascalRow. Lägg därför till en metod int getValue(int index) i
PascalRow. Metoden skall returnera värdet vid den angivna positio-
nen.
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4. För att se s̊a att printRow verkligen fungerar s̊a behöver vi rader med
mer inneh̊all. Skapa därför en konstruktor som tar in referens till en
annan PascalRow och initierar v̊ar row som nästa rad i Pascals triangel.
Allts̊a: om den PascalRow som kommer som argument till konstruktorn
har en row av längden l och värden r0, ..., rl−1 s̊a skall v̊ar rad f̊a längden
l + 1 och inneh̊alla värden r0, r0 + r1, ..., rl−2 + rl−1, rl−1.

Testa den nya konstruktorn med en uppdaterad PascalTest:

public class PascalTest

{

public static void main(String [] args)

{

PascalRow p1 = new PascalRow();

PascalRow p2 = new PascalRow(p1);

PascalRow p3 = new PascalRow(p2);

PascalRow p4 = new PascalRow(p3);

PascalRow p5 = new PascalRow(p4);

p5.printRow();

}

}

Om programmet fungerar korrekt s̊a skall det skriva ut

1 4 6 4 1
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5. Det är rätt tjatigt att upprepa sig s̊a som i PascalTest ovan, och
vi vinner b̊ade flexibilitet och mindre risk för fel om vi generaliserar.
Skapa därför en ny klass PascalTriangle som har en instansvariabel
triangle som är ett fält av (referenser till) PascalRow-objekt. Gör
detta fält privat.

Konstruktorn för PascalTriangle tar ett argument: ett heltal som
anger hur många rader som triangeln skall inneh̊alla. Gör s̊a att
triangle f̊ar motsvarande storlek, och skapa de PascalRow-objekt som
behövs för att populera triangle. (Notera att skapandet av den första
triangelraden, triangle[0], är speciellt, men att det sedan inte är
n̊agon skillnad p̊a hur efterföljande rader skapas.)

För att kunna skriva ut triangeln behöver vi en ny metod. Kalla den
print() och l̊at den anropa radernas printRow i tur och ordning. (Dvs
anropa printRow hos triangle[0], triangle[1] osv.)

Testklassen blir nu betydligt kortare:

public class PascalTest

{

public static void main(String [] args)

{

PascalTriangle p = new PascalTriangle(6);

p.print();

}

}

Om programmet fungerar korrekt s̊a skall det skriva ut

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1
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6. Fibonaccitalen gömmer sig i Pascals triangel. Om man summerar ihop
det första talet p̊a rad n, det andra talet p̊a rad n−1, det tredje p̊a rad
n−2 och s̊a vidare s̊a l̊angt det g̊ar, s̊a f̊ar man det n:e fibonaccitalet. I
exemplet ovan har vi 1, 1, 1+1 = 2, 1+2 = 3, 1+3+1 = 5, 1+4+3 = 8.

Skriv en ny klass Fibonacci som ärver fr̊an PascalTriangle och
överskuggar print(). Den nya print() skall skriva ut fibonaccitalen,
uträknade som ovan. För att detta skall fungera krävs att Fibonacci
kan komma åt variabeln triangle och talen i dess rader. Ändra därför
triangle fr̊an private till protected i PascalTriangle.

Det blir en del kr̊anglande med index. Utnyttja kunskapen om att
raden triangle[0] inneh̊aller ett värde, triangle[1] tv̊a värden
och s̊a vidare. De första tre fibonaccitalen skulle allts̊a kunna skri-
vas som triangle[0].getValue(0), triangle[1].getValue(0) och
triangle[2].getValue(0) + triangle[1].getValue(1). Det ing̊ar
i din uppgift att f̊a ordning p̊a den dubbla for-loop som behövs här.

Testexempel:

public class PascalTest

{

public static void main(String [] args)

{

PascalTriangle p = new Fibonacci(10);

p.print();

}

}

Om programmet fungerar korrekt s̊a skall det skriva ut (p̊a en eller flera
rader)

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
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7 Mer om arv

Skansholm, 10.7, 10.8

Abstrakta klasser

public abstract class Shape

{

private Point position = new Point(0, 0);

protected Shape(Point pos) {

position = pos.clone();

}

public void move(double dx, double dy) {

position.move(dx, dy);

}

public abstract double area();

public Point getPosition() {

return position.clone();

}

}

• Antag att vi vill skapa ett klassbibliotek som beskriver olika 2D-former.
En naturlig basklass är Shape. Det kan finnas trianglar, rektanglar,
cirklar etc., men det finns inga objekt som bara är en form. Form är ett
abstrakt begrepp. Därför ska vi definiera Shape som en abstrakt klass.

• En klass som deklareras abstract kan aldrig instansieras – endast kon-
kreta subklasser kan instansieras.

• Alla former har en yta men en form som s̊adan har ingen yta eftersom
den inte finns. Shape-klassen bör deklarera en metod area(), men den
ska aldrig anropas. Vi deklarerar area() abstract och ger den inte
n̊agon implementation.

• En subklass måste överskugga area()-metoden om den inte själv ska
vara abstrakt.
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public class Circle extends Shape

{

private double radius;

public Circle(Point pos, double rad) {

super(pos);

radius = rad;

}

public double area() { return radius*radius*Math.PI; }

public void setRadius(double rad) { radius = rad; }

public double getRadius() { return radius; }

}

public class Rectangle extends Shape

{

private double length;

private double width;

public Rectangle(Point pos, double len, double wid) {

super(pos);

length = len;

width = wid;

}

public double area() { return length*width; }

public double getLength() { return length; }

public void setLength(double len) { length = len; }

public double getWidth() { return width; }

public void setWidth(double wid) { width = wid; }

}

public class Square extends Rectangle

{

public Square(Point pos, double side) {

super(pos, side, side);

}

}
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Point origin = new Point(0, 0);

Shape s = new Shape(origin); // Fel: Shape är abstract

Shape s = new Circle(origin, 10); // OK, Circle är en Shape

origin.move(2, -1); // Cirkeln är kvar på (0,0)

Square s = new Square(new Point(0, 0), 2.0);

Rectangle r = s;

r.setWidth(3.0); // Oops! Kvadraten är inte kvadratisk!

• En klass kan vara superklass till flera subklasser (klasshierarki). Men
en subklass kan bara ha en direkt superklass.

• En abstrakt metod måste överskuggas för att objekt ska kunna skapas.
När överskuggning väl har skett behöver nya indirekta subklasser inte
överskugga metoden (men de f̊ar göra det).

• En kvadrat är en rektangel. Men en kvadrat utökar inte en rektangel.
Den begränsar den. Arv ska inte användas i detta fall.

• Arv ska inte heller användas för att slippa skriva in lite extra kod: gör
inte Shape extends Point.

• Arv ska användas när problemet i fr̊aga faktiskt logiskt p̊abjuder det.

Interface

• En subklass kan bara ha en direkt superklass.

• Hur gör man om man vill göra en Rectangle-subklass till Shape för
att använda i ett givet formbibliotek, samtidigt som man vill använda
den i ett grafiskt bibliotek som har Drawable som basklass? Det g̊ar
inte.

• Ett interface är som en abstrakt superklass med endast publika ab-
strakta metoder.
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• En klass kan implementera flera olika interfaces. Detta görs med
ordet implements som används ungefär som extends:

// Shape.java:

public interface Shape

{

double area();

}

// Circle.java:

public class Circle implements Shape

{

// ...

public double area() { return radius*radius*Math.PI; }

}

• Ett interface kan ärva andra interfaces (extends).

• Ett interface kan inneh̊alla klasskonstanter (static final).

• Om man har ett interface MyInterface kan man ha variabler av ty-
pen referens till MyInterface. Man kan allts̊a exempelvis ha metodar-
gument som är av vilken klass som helst s̊a länge klassen implementerar
MyInterface.

• interface är ovärderligt om man vill skriva generella klasser med ge-
nerella metoder. Om man t.ex. vill skriva en generell sorteringsme-
tod, kan man kräva att klasserna den ska användas för implementerar
Comparable som inneh̊aller metoden compareTo. Vem som helst kan
sedan använda sorteringsmetoden för vilken klass som helst förutsatt
att klassen implementerar Comparable.
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8 Exceptionella händelser

Skansholm, 11

Om n̊agot kan g̊a fel s̊a gör det det

Tre sorters fel:

• Kompileringsfel. Du och datorn först̊ar varandra inte. Datorn klagar
meddetsamma.

• Exekveringsfel. N̊agonting händer under exekveringen som inte skulle
hända.

• Logiskt fel. När du översatte ditt problem till Java tänkte du lite fel
och därför blir resultatet fel även om programmet fungerar tekniskt
perfekt. Kan upptäckas vid provkörning – men inte alltid.

Hur hanterar man exekveringsfel?

• Antag att du implementerar en metod och inser att för vissa argument
(eller vissa värden p̊a instansvariablerna) kan metoden inte göra det
den ska. Vad gör man d̊a?

• Man kan returnera ett omöjligt värde: T.ex. en metod som beräknar
kvadratroten ur ett värde returnerar ett negativt värde om argumentet
är negativt. Funkar inte om metoden returnerar void. Även annars kan
det vara sv̊art att definiera ett omöjligt värde.

• Man kan sätta en felflagga. Ett objekt kan t.ex. ha en variabel static
boolean error som sätts till true om n̊agot g̊ar snett. Vad händer om
ingen kollar den variabeln?

• Man kan anropa en metod som signallerar felet. Kanske skriver ut ett
meddelande. Informativt men hjälper inte riktigt.

• Ge upp och krascha programmet.

• Generera (kasta) en exceptionell händelse (undantagsobjekt). Vi kan
inte göra n̊agot åt felet i den här metoden – men kanske den anropande
metoden kan göra n̊agot.
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Exception

• Om en exceptionell händelse genereras avbryts exekveringen av den
aktuella satsen.

– Om händelsen genererades inom ett try-block letas efter ett pas-
sande catch-block.

– Om ett passande catch-block finns, exekveras detta och metoden
fortsätter exekvera efter detta block.

– Om inget passande catch-block finns eller om händelsen inte ge-
nererades i ett try-block, returnerar metoden och kastar vida-
re händelsen till den anropande metoden. Ovanst̊aende villkor
tillämpas nu p̊a den anropande metoden.

• Om inte ens main-metoden kan f̊anga händelsen, kraschar programmet
och genererar en felutskrift. Där framg̊ar det var händelsen genererades
med en listning av klass, metod och rad i .java-filen i alla aktiva
metoder; en s̊a kallat stack trace.

• En exceptionell händelse är ett objekt av en klass som ärver (direkt
eller indirekt) fr̊an klassen Throwable.

• Det finns ett antal standardklasser för exceptionella händelser (se figur
11.1 sidan 409), men man kan ocks̊a skriva egna.

import java.io.*;

public class Sqrt

{

public static void main(String[] arg) {

BufferedReader input =

new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

while ( true ) {

try {

System.out.println("Give a number:");

String s = input.readLine();
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double d = Double.parseDouble(s);

double dsq = squareRoot(d);

System.out.println("The square root of " +

d + " is " + dsq);

System.exit(0);

}

catch (ArithmeticException e) {

System.out.println("Ooops! Negative numbers " +

"are not allowed.");

}

catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("Ooops! " +

"That was not really a number!.");

}

catch (Exception e) {

System.out.println("Ooops! Something went wrong:");

System.out.println("(" + e.getMessage() + ")");

}

System.out.println("Try again!");

}

}

public static double squareRoot(double d)

throws ArithmeticException {

if ( d < 0.0 )

throw new ArithmeticException(

"Argument to sqrt was negative");

return Math.sqrt(d);

}

}

• Ett try-block måste efterföljas av ett eller flera catch-block.

• Ett catch-block ser lite ut som en metoddefinition. (Som en metod
som heter catch som tar precis ett argument.)

• Om en exceptionell händelse genererats i ett try-block, provas de efter-
följande catch-metoderna en efter en tills en passande argumenttyp
hittas. D.v.s. catch-argumentet är en referens till en klass av samma
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typ som det genererade objektet eller en superklass till denna. Detta
catch-block exekveras d̊a och exekveringen fortsätter efter det sista
catch-blocket.

• Om ingen händelse genereras exekveras inget catch-block.

• Ett try-block kan efterföljas av ett finally-block. Detta block exe-
kveras alltid, oavsett om en exceptionell händelse genereras eller inte,
eller om en exceptionell händelse som genereras f̊angas eller inte.

• catch (Exception e) F̊angar alla exceptionella händelser som man
kan tänkas kunna göra n̊agot åt. (Error g̊ar sällan att göra n̊agot åt.)

• En del exceptionella händelser genereras automatiskt.

• NullPointerException genereras om man försöker anropa en metod
eller utnyttja en medlemsvariabel med en referens som är null.

• IndexOutOfBoundsException genereras om man försöker indexera ut-
anför ett fält.

• ClassCastException genereras om en olaglig explicit omvandling av
en referens görs.

• Om en metod kan generera en exceptionell händelse eller om n̊agon av
de metoder som den anropar kan generera en exceptionell händelse och
denna händelse inte f̊angas i metoden, måste detta deklareras i metod-
huvudet med en throws-deklaration. I throws deklarationen ska alla
händelseklasser (eller deras superklasser) som kan undslippa metoden
anges – annars blir det kompileringsfel. Undantagna är händelser som
är subklasser till Error (allvarliga interna fel) eller RuntimeException
(programfel som kan hända nästan var som helst).

• Basklassen Throwable har en metod getMessage() som returnerar en
sträng. Throwable har även en konstruktor som tar en sträng som
argument. Det är god sed att l̊ata alla händelseklasser ha en konstruktor
som tar en sträng som argument för meddelanden.

• Mekanismen för exceptions händelser gör att man kan tvinga den som
använder ens klasser att tänka p̊a vad som ska göras om n̊agot g̊ar
snett.
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Övningsuppgifter 4

1. Skriv ett program som skriver ut “Vad heter du?” och väntar p̊a att
användaren skriver in sitt namn. Programmet skall d̊a svara “Hej,
namn!” med det angivna namnet.

2. Lägg till en metod printVertically som skriver ut en sträng vertikalt,
allts̊a med en bokstav per rad. Använd den metoden för att skriva ut
“Hej, namn!”.

3. Gör uppgifterna 1–4 p̊a kurshemsidan,
http://home.thep.lu.se/fyta11/Java

4. Skriv en metod static String permute(String s) som returnerar
en sträng med en slumpmässig permutation av bokstäverna i strängen
s. Verifiera att den fungerar genom att skriva ut en slumpmässig per-
mutation av hela alfabetet. (Ledning: char [] är användbar.)

5. I klassen java.util.Arrays finns den statiska metoden sort som
kan användas för att sortera fält. Se s. 18 i boken. Skriv en metod
sortString som sorterar tecknen i en sträng och returnerar dem som
en ny sträng. Använd sortString för att verifiera att permutations-
metoden i förra uppgiften fungerar vid minst 1000 försök.
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9 Generisk programmering

Skansholm, 17.1

• I all sorts programmering behöver vi datastrukturer där vi samlar ob-
jekt p̊a olika sätt. Den enklaste strukturen är fält (array).

• En väldigt enkel och vanlig datastruktur är ett par.

• Om vi t.ex. har ett register där vi samlar namn och epostadresser:

public class Register

{

String[] names = {"Adam", "Berta", "Carl"};

String[] addresses = {"adam@hotmail.com",

"berta01@gmail.com",

"carl@thep.lu.se"};

public String getName(int i) { return names[i]; }

public String getAddress(int i) {return addresses[i];}

}

• Det vore praktiskt att ha en metod som returnerar b̊ade namn och
epostadress, men en metod kan bara returnera ett objekt.

• D̊a kan vi definiera en klass med ett par strängar.

public class StringPair

{

String first;

String second;

public StringPair(String first, String second)

{

this.first = first;

this.second = second;

}
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public String getFirst() { return first; }

public String getSecond() { return second; }

public void setFirst(String first)

{

this.first = first;

}

public void setSecond(String second)

{

this.second = second;

}

}

• D̊a kan vi lägga till en metod i Registerklassen

public StringPair getPerson(int i)

{

return new StringPair(names[i], addresses[i]);

}

• Det är osmidigt att behöva definiera en ny klass för varje sorts par
vi behöver. Om vi ska ha namn och ålder vill vi kanske ha en
StringIntegerPair-klass, osv.

• Alternativet är att en g̊ang för alla definiera en allmän klass för par av
objekt:

public class ObjectPair

{

Object first;

Object second;

public ObjectPair(Object first, Object second)

{

this.first = first;

this.second = second;

}
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public Object getFirst() { return first; }

public void setFirst(Object first)

{

this.first = first;

}

// och så vidare...

}

• I Register-klassen kan vi d̊a ha metoden

public ObjectPair getPerson(int i)

{

return new ObjectPair(names[i], addresses[i]);

}

• Problemet med ovanst̊aende objektpar är att vi d̊a måste använda oss
av explicit typkonvertering för att använda paret.

ObjectPair p = reg.getPerson(2);

String email = (String)p.getFirst() + " <" +

(String)p.getSecond() + ">";

(OK, alla Object omvandlas automatiskt till strängar, men ni fattar
problemet.)

• Om vi tror att vi f̊ar ett par av strängar, kan vi exempelvis inte ga-
rantera att n̊agon inte stoppat in ett par heltal. Vi f̊ar ett typkonver-
teringexception när vi kör programmet, men det kan vara sv̊art att se
var det verkliga problemet är (var n̊agon stoppade in fel saker). Helst
ska det vara s̊a att den som försöker stoppa in objekt av fel klass f̊ar
ett kompileringsfel.

• Vi vill beh̊alla möjligheten att tvinga folk att de stoppar rätt saker,
utan att behöva skriva en ny klass för varje sorts objekt.

• Lösningen p̊a det här problemet är s.k. generiska klasser.

65



• Generiska klasser beror p̊a andra klasser som inte nödvändigtvis är
kända när vi kompilerar. Vi kan definiera en klass som är ett par av
vad som helst:

public class Pair<T1, T2>

{

T1 first = null;

T2 second = null;

public Pair(T1 first, T2 second)

{

this.first = first;

this.second = second;

}

public T1 getFirst() { return first; }

public T2 getSecond() { return second; }

public void setFirst(T1 first)

{

this.first = first;

}

public void setSecond(T2 second)

{

this.second = second;

}

}

• T1 och T2 kallas typparametrar och kan representera vilka klasser som
helst. Tänk: Följande är en klassdeklaration som beror p̊a tv̊a andra
klasser, T1 och T2.

• Ett s̊adant par av strängar kan nu användas i registerklassen:

public Pair<String, String> getPerson(int i)

{

return new Pair<String, String>(names[i], addresses[i]);

}
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• Och användas enligt:

Pair<String, String> p = reg.getPerson(2);

String email = p.getFirst() +

" <" + p.getSecond() + ">";

• Samma par-klass kan d̊a användas ihop med andra klasser, t.ex.
Pair<String, Shape> och Pair<Tidpunkt, Long>.

• Pair<typ1, typ2 > kan användas som vilket annat klassnamn som
helst, t.ex. som typargument till en annan generisk klass:
Vector<Pair<String, Shape>>.

• Notera att man givetvis kan lägga in en Rectangle som det andra
elementet i Pair<String, Shape>.

• Notera ocks̊a att även om Rectangle har Shape som superklass,
s̊a betyder det inte att klassen Pair<Rectangle, Rectangle> har
Pair<Shape, Shape> som superklass. S̊aledes kan man inte skicka
Pair<Rectangle, Rectangle> till en metod som är deklarerad att
ta Pair<Shape, Shape> som argument. Den metoden hade ju annars
kunnat sätta in t.ex. ett Circle-objekt i paret.

• Generisk programmering är ganska nytt i javaspr̊aket. Det introduce-
rades i version 5.0 i standarden.

• Innan dess var alla containerklasser (som exempelvis Vector) bara con-
tainers av Object. Numera är alla containerklasser generiska.

• Man kan fortfarande använda t.ex. Vector v = new Vector() och f̊a
en lista av allmänna objekt, men man kan d̊a f̊a en kompileringsvar-
ning i stil med SomeClass.java uses unchecked or unsafe operations.
Recompile with -Xlint:unchecked for details.

• För att undvika varningen skriver man
Vector<Object> v = new Vector<Object>()

• Den stora fördelen med att ha generiska containers och klasser är att
man kan upptäcka fler fel redan vid kompileringen, fel som annars bara
hade uppkommit vid exekveringen när man gör en olaglig typomvand-
ling.

67



• Inuti en generisk klassdeklaration kan typvariablerna användas som
vilka klassnamn som helst. Dock inte i klassmetoder eller klassvariabler
(static). Följande kod är allts̊a ogiltig i v̊ar klass Pair<T1, T2>:

public static boolean equals(

Pair<T1, T2> p1, Pair<T1, T2> p2)

{

return p1.getFirst().equals(p2.getFirst()) &&

p1.getSecond().equals(p2.getSecond());

}

• Dock kan vi ha generiska metoder i klasser s̊a att följande kod ger den
önskade funktionaliteten hos det förra exemplet.

public static <U1, U2> boolean equals(

Pair<U1, U2> p1, Pair<U1, U2> p2)

{

return p1.getFirst().equals(p2.getFirst()) &&

p1.getSecond().equals(p2.getSecond());

}

• Tänk: Följande är en metoddeklaration som beror p̊a tv̊a andra klasser,
U1 och U2. Vilka dessa klasser är beror p̊a hur metoden anropas.

• Det g̊ar att begränsa vilka klasser som f̊ar lov att användas som typar-
gument. Om vi t.ex. vill ha en set-metod som tilldelar ett par objekten
fr̊an ett annat par, kan vi skriva.

public void set(Pair<T1, T2> p)

{

this.first = p.first;

this.second = p.second;

}

• Men d̊a kan vi inte uppdatera ett Pair<Shape, Shape> fr̊an ett
Pair<Rectangle, Circle>, trots att detta borde vara till̊atet.

• Istället kan vi skriva följande:
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public <U1 extends T1, U2 extends T2> void set(

Pair<U1, U2> p)

{

this.first = p.first;

this.second = p.second;

}

där U1 kan vara vilken klass som helst s̊a länge den n̊agonstans har T1
som basklass (eller implementerar interfacet T1). Likadant för U2.

• Normalt sett kan man inte anta n̊agot om de typer som används som
parametrar (förutom att de har Object som basklass). Om man vill
kunna anta n̊agot måste man använda extends.

• Alternativt kan vi använda wildcard -notation enligt följande.

public void set(Pair<? extends T1, ? extends T2> p)

{

this.first = p.first;

this.second = p.second;

}

Fr̊agetecknet symboliserar återigen vilken klass som helst.

• Wildcards kan användas lite var som helst

public static boolean equals(Pair<?, ?> p1, Pair<?, ?> p2)

{

return p1.getFirst().equals(p2.getFirst()) &&

p1.getSecond().equals(p2.getSecond());

}

• Man kan även l̊ata typargument till funktioner bero p̊a varandra.

public static <V1, V2, U1 extends V1, U2 extends V2>

void assign(Pair<V1, V2> p, U1 u1, U2 u2)

{

p.setFirst(u1);

p.setSecond(u2);

}
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• För wildcards kan man även specificera att klassen den representerar
ska vara superklass till n̊agot annat

public static <U1, U2> void assign(

Pair<? super U1, ? super U2> p, U1 u1, U2 u2)

{

p.setFirst(u1);

p.setSecond(u2);

}

• Med generiska klasser kan man skriva säkrare kod men det kan ocks̊a
bli ganska rörigt.
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10 Samlingar

Skansholm, 17.2-17.7

• Vi har redan sett olika sätt att hantera samlingar av objekt.

• Det enklaste sättet att samla objekt är med ett fält.

• Problemet med fält är att de har en fast storlek. Dessutom kan det vara
omständligt att leta i dem.

• Klassen Arrays har ett antal statiska metoder för att manipulera och
undersöka fält – b̊ade fält av enkla typer och av objekt.

• static boolean equals(f1, f2) returnerar true om fälten är lika
stora och inneh̊aller samma komponenter.

• static void fill(f, a) sätter alla element i fältet f till värdet a.

• static void sort(f) sorterar ett fält i stigande ordning. Om fältet är
ett fält av Object måste motsvarande klass implementera Comparable.

• static void sort(f, comp) Sorterar ett fält av objekt enligt den
ordning som bestäms av objektet comp av en klass som implemente-
rar Comparator (metoden int compare(Object o1, Object o2)).

• static int binarySearch(f, k) söker efter en komponent k i ett
sorterat fält.

• static List toList(f) omvandlar ett fält till en lista.

• Metoden för att kopiera fält finns av n̊agon anledning i
void System.arraycopy(Object src, int srcpos,

Object dst, int dstpos, int len)

Collection-klasser

• Alla samlingsklasser i Java är abstraherade med ett antal interfaces
som definierar vilka metoder som ska implementeras.

• För varje typ av samling finns det ocks̊a ett interface som definierar
ett objekt som används för att g̊a igenom alla element i en samling.
Collection/Iterator, List/ListIterator, Set/Iterator.
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Collection

• Java har list- och samlingsklasser i java.util.

• Alla dessa klasser implementerar interfacet Collection<T> med bl.a.
följande metoder specificerade.

• boolean add(T o)

• boolean addAll(Collection<? extends T> c)

• boolean contains(Object o)

• boolean containsAll(Collection<?> c)

• boolean remove(Object o)

• boolean removeAll(Collection<?> o)

• boolean retainAll(Collection<?> o)

• int size()

• boolean isEmpty()

• Iterator iterator()

• Object[] toArray()

• <T> T[] toArray(T[] a)

• Klassen Collections inneh̊aller ett antal statiska metoder för att fixa
och dona med Collections.

Iterator

• Iterator<T> är ett interface som abstraherar sättet man g̊ar igenom
(itererar över) alla element i en Collection.

• Iterator specificerar tre metoder:

• boolean hasNext() kollar om det finns fler element att g̊a igenom.

72



• T next() returnerar nästa element.

• void remove() tar bort det senaste objektet som returnerats med
next() fr̊an Collectionen.

public static <T> void print(Collection<T> c)

{

for(Iterator<T> i = c.iterator(); i.hasNext(); )

System.out.println(i.next());

}

List

• List<T> är ett interface som ärver av Collection.

• I List är objekten ordnade (dock inte nödvändigtvis sorterade).

• Förutom Collection-metoder specificeras bl.a. följande:

• void add(int index, T o) lägger in ett objekt p̊a en plats i listan.
Efterföljande element knuffas fram.

• T set(int index, T o) lägger in ett objekt p̊a en plats i listan. Ob-
jektet som fanns där innan tas bort och returneras.

• T get(int k) returnerar elementet p̊a given plats.

• int indexOf(Object o) eller int lastIndexOf(Object o) returne-
rar den första eller sista plats objektet hittas p̊a.

• T remove(int k) tar bort elementet p̊a given plats och returnera en
referens till det.

Set/SortedSet

• Set<T> är ett interface som används av samlingar där objekten inte är
indexerbara.

• Det ska g̊a snabbt att sätta in och ta bort element i ett Set.

• Det kan det inte finnas tv̊a lika objekt. (Det finns inte tv̊a objekt, o1
och o2 för vilka o1.equals(o2) är sant.)
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• Med SortedSet<T> måste objekten som sätts in vara Comparable, om
inte SortedSet-objektet skapades med en referens till ett Comparator-
objekt.

Konkreta samlingsklasser

• ArrayList används istället för ett fält när man vill kunna ändra stor-
leken. Det g̊ar snabbt att lägga till objekt p̊a slutet av listan. Det g̊ar
snabbt att indexera ett element. Det tar l̊ang tid att stoppa in eller ta
bort element i mitten av listan. Det tar även l̊ang tid att leta efter ett
element i listan.

• Den underliggande representationen är ett protected-fält som har en
storlek som är lika stor eller större än själva ArrayListans storlek.

• Förutom List-metoderna finns metoder för att manipulera storleken
av det underliggande fältet.

• Vector är mycket lik ArrayList men metoderna är synchronized, s̊a
att samma Vector kan användas samtidigt av flera tr̊adar i ett fler-
tr̊adat program.

• Stack är som en Vector med specialmetoder för push och pop och
andra typiska last-in-first-out (LIFO) funktioner.

• LinkedList används om man vill snabbt kunna stoppa in eller ta bort
element mitt i listan. Indexering g̊ar l̊angsammare.

• HashSet används om man inte behöver indexera elementen och de inte
har n̊agon särskild inbördes ordning. Det g̊ar snabbt att stoppa in och
ta bort element, och det g̊ar snabbt att leta efter ett element i ett
HashSet. (Objekten i ett HashSet måste ha metoden int hashCode()

som finns i Object.)

• Alla Object har en hashCode(). Om den inte överskuggas i en sub-
klass baseras den normalt p̊a adressen i minnet där objektet är lagrat.
Notera att tv̊a likadana objekt i s̊a fall inte nödvändigtvis har samma
hashCode(), p̊a samma sätt som tv̊a likadana objekt inte ger sant för
a.equals(b).

74



• I String-klassen (och även i Double, Integer, . . . ) är hashCode() im-
plementerat s̊a att likadana objekt ger samma heltal, och a.equals(b)

är sant.

• Det är till̊atet att implementera equals() i egna klasser. Men om
denna klass ska användas i en HashSet, måste man även implemen-
tera hashCode() s̊a att om a.equals(b) s̊a är ocks̊a a.hashCode()

== b.hashCode() (Det omvända behöver inte vara sant.)

• I en HashSet finns ett antal buckets i ett fält. Varje s̊adan hink är en
lista av objekt. Om ett objekt, o, ska stoppas in i ett HashSet placeras
det i hink nummer Math.abs(o.hashCode() % nBuckets).

• Man försöker h̊alla en HashSet lagom gles. Om det är för många objekt
kommer det att ta tid att leta i de olika hinkarna. Om det är för många
hinkar, tar det extra tid när man itererar.

• När man skapar en HashSet kan man specificera hur många hinkar man
vill ha fr̊an början (16 om inget anges) och hur full den f̊ar vara innan
man dubblerar antalet hinkar (0.75 om inget anges).

• TreeSet är lite l̊angsammare p̊a att stoppa in, ta bort eller leta efter
element. Men alla element är sorterade och placeras i en balanserad
binär trädstruktur.

Avbildningar

• Map-interfacet definierar alla avbildningsklasser.

• En Map är som ett Set av nyckel/värde-par, med speciella metoder för
att returnera ett objekt givet en nyckel.

• Inuti Map-interfacet finns en inre klass Entry som implementerar ett
nyckel/värde-par.

• Map<K,V>-interfacet har metoder i stil med

– V put(K key, V value)

– V get(Object key)

– V remove(Object key)
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– void clear()

– boolean isEmpty()

– int size()

• SortedMap är analog med SortedSet.

• Man kan ta ut en Collection av alla objekt eller av alla nycklar i en Map
med values() eller keySet(). Man kan ocks̊a hämta alla nyckel/värde-
par i en Set<Map.Entry>.

• HashMap är en avbildningsklass analog med HashSet. Det är till̊atet att
ha null-objekt och null-nycklar.

• Hashtable är HashMap men med synkroniserade metoder. Hashtable
kan inte h̊alla n̊agra null-objekt eller null-nycklar.

• TreeMap är analog med TreeSet.

• Properties ärver av Hashtable och associerar par av String-objekt
med varandra.

• Ett Properties-objekt kan läsa fr̊an en InputStream där par av
strängar representeras av rader med "key=value".

• ConcurrentMap har synkroniserade metoder och specialmetoder som
lämpar sig för att användas av många olika tr̊adar.
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11 Tidskomplexitet och algoritmer

• Den största praktiska skillnaden mellan olika Collections (och, mer
allmänt, olika datastrukturer) är tidskomplexiteten för olika operatio-
ner.

• Tabellen nedan anger hur tids̊atg̊angen för n̊agra vanliga operationer
skalar med antalet element, N , i en Collection.

• Skalfaktorer och icke-ledande termer kan vara olika stora. Exempelvis
g̊ar det avsevärt l̊angsammare att stega fram i en länkad lista än i en
ArrayList. Vector är l̊angsammare än ArrayList, som tidigare nämnts.

klass lägg till sätt in ta bort index hitta iterera

ArrayList const N N const N const
Vector const N N const N const
LinkedList const const const N N const
HashSet const const const - const const
TreeSet log(N) log(N) log(N) - log(N) log(N)

HashMap const const const const const const
TreeMap log(N) log(N) log(N) log(N) log(N) log(N)

Sorteringsalgoritmer

• I de trädbaserade datastrukturerna (t.ex. TreeSet) är objekt alltid ord-
nade. Dock händer det ofta att man vill sortera oordnade Collections.
För detta finns ett antal olika metoder – sorteringsalgoritmer.

• Man behöver ganska sällan själv implementera sortering, men man
behöver först̊a hur algoritmer i allmänhet fungerar.

• Bubblesort är en enkel sorteringsalgoritm som bygger p̊a att man g̊ar
igenom en lista av element, och om tv̊a p̊a varandra följande objekt
är i fel ordning s̊a byter man plats p̊a dem. I en lista med N objekt
behöver man ta N − 1 s̊adana pass för att f̊a alla objekt till rätt plats.

• Ofta är antalet objekt som skall sorteras s̊a litet att valet av sorte-
ringsalgoritm inte spelar n̊agon större roll, men det förekommer ocks̊a
att man har miljontals objekt som ska sorteras. Sortering av miljoner
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objekt med bubblesort kräver biljoner operationer, vilket tar ordentligt
med tid även p̊a den snabbaste dator.

• Vi säger att bubblesort har komplexiteten N2, eftersom tiden det tar
att sortera ett antal objekt är växer som kvadraten av antalet objekt:
N − 1 pass g̊anger N − 1 parvisa jämförelser ger ledande termen N .

Mergesort

• Mergesort är en algoritm som är uppbyggd enligt principen att söndra
och härska (divide-and-conquer, ej att förväxla med C&C).

• Ett lista med objekt sorteras enligt följande:

– Dela upp listan i tv̊a (ungefär) lika stora listor.

– Sortera de olika listorna var för sig (rekursivt). Stoppvillkoret är
att ett lista med bara ett element redan är sorterad.

– Sammanfoga de tv̊a sorterade listorna för att skapa en ny lista.
Kopiera elementen ett i taget, hela tiden fr̊an det fält som för
tillfället har det lägsta elementet.

• Tidskomplexiteten för mergesort-algoritmen är N lnN , för det krävs
log

2
(N) uppdelningar och N steg p̊a varje niv̊a. Notera att detta inte

nödvändigtvis betyder att mergesort alltid är snabbare än bubblesort,
eftersom varje operation i mergesort kan ta längre tid än i bubblesort.
Men för sortering av tillräckligt många objekt vinner mergesort alltid.

• Ett problem med mergesort är att det hela tiden måste skapas nya
listor under sorteringen. Om man jobbar med länkade listor s̊a faller
detta sig naturligt, men med fält/vektorer s̊a behöver man allokera
nytt utrymme vilket är en relativt dyr operation. Det g̊ar dock att
effektivisera.

Quicksort

• Quicksort-algoritmen har liksom mergesort komplexiteten N lnN , men
den stora skillnaden är att sorteringen görs in-place, d.v.s. inga nya
vektorer behöver skapas.
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• Även i quicksort delar man upp sorteringsproblemet i mindre delar. I
varje steg väljer man ut ett pivot-element och byter plats p̊a de andra
s̊a att alla p̊a ena sidan är mindre och alla p̊a andra sidan är större.
Sen g̊ar man rekursivt igenom alla objekt p̊a ena och andra sidan, tills
allt är sorterat.

• Vilket element som ska väljas som pivot-element kan variera. Här har
vi valt det första i varje del av vektorn.

public class Sort

{

public static void quickSort(Comparable [] in)

{

quickSort(ret, 0, in.length);

}

private static void quickSort(Comparable [] in,

int f, int len)

{

if(len < 2) return;

// Use the first element as pivot.

int a = f + 1;

int b = f + len - 1;

while(a < b) {

while(a < b && in[a].compareTo(in[f]) <= 0) ++a;

while(a <= b && in[b].compareTo(in[f]) >= 0) --b;

if(a < b) swap(in, a, b);

}

if(in[b].compareTo(in[f]) < 0) swap(in, b, f);

quickSort(in, f, b - f);

quickSort(in, a, f + len - a);

}

// Swap two element in the given array.

private static void swap(Comparable [] in, int a, int b)

{

Comparable tmp = in[a];

in[a] = in[b];
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in[b] = tmp;

}

}

• Stoppvillkoret för rekursionen är att en delvektor med färre än tv̊a
element redan är sorterad.

• Vi använder det första objektet i en delvektor som pivotobjekt. Sen
sätter vi a till index för det första och b som index för det sista av de
övriga objekten.

• Loopa framåt fr̊an a tills ett element större än pivotobjektet hittas
och bak̊at med b tills ett element mindre än pivotobjektet hittas. Byt
plats p̊a dessa element om inte indexen passerat varandra. Upprepa
tills indexen passerat varandra.

• Om det finns lägre element än pivotobjektet, byt plats p̊a pivotobjektet
och det mindre värde som är längst fram.

• Sortera rekursivt dels den del av vektorn med de mindre objekten, dels
den del med de större objekten.

• Ett problem med quicksort är att komplexiteten för det värsta fallet
är N2, och om man alltid väljer det första objektet som pivotobjekt s̊a
inträffar värsta-fallet för en redan sorterad lista. Väljer man istället ett
mittelement som pivotobjekt, s̊a blir värsta fallet ett annat men vissa
förutbestämda ordningar kommer fortfarande att v̊alla problem.

• Om man använder slumptal för att välja pivotobjekt blir den genom-
snittliga komplexiteten N lnN för varje sekvens men det värsta fallet
(maximal otur) ger fortfarande komplexiteten N2.

Andra algoritmer

• Det finns ett stort antal namngivna algoritmer för att lösa olika
återkommande problem. Den som är intresserad av att lära sig mycket
mer bör läsa en bra bok p̊a ämnet, exempelvis Introduction to Algo-
rithms.
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• Som vi har sett är algoritmers tidskomplexitet knuten till de datastruk-
turer som algoritmerna används med. Det händer att optimal tidskom-
plexitet bara kan uppn̊as med mer specialiserade datastrukturer än de
som nämnts här, men i de flesta fall kommer man mycket l̊angt med
enbart Collections och Map.

• En viktig klass algoritmer har att göra med grafer, uppsättningar av
noder (vertex/-ices) som kopplar till varandra med b̊agar (edges) som
kan ha riktning och vikt/längd.

• En typisk grafalgoritm är Dijkstras algoritm för att finna kortaste vägen
fr̊an en nod till en annan.

• Det händer ofta att man kan välja att förbättre tidskomplexiteten till
priset av större minnes̊atg̊ang – sämre minneskomplexitet. Detta gäller
särskilt när man använder s̊a kallad dynamisk programmering som g̊ar
ut p̊a att man lägger delresultat i minnet och återanvänder dem i stället
för att räkna ut dem p̊a nytt.
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12 Grafiska komponenter

Skansholm, 6, 7

• Java har ett stort standardbibliotek för att skapa plattformsoberoende
grafiska användargränssnitt.

• Plattformsoberoendet gör att det är sv̊art att specificera i detalj hur
grafiken ska se ut. Samma GUI kan se olika ut i exempelvis Linux,
Windows och Mac OS X, medan plattformsoberoendet skall garantera
att funktionaliteten är densamma.

• Basklasserna i Javas standardbibliotek kallas AWT – Abstract Window
Toolkit och finns i paketet java.awt. Med AWT kan man man kon-
struera kompletta grafiska användargränssnitt. Det finns även klasspa-
ket som är byggda ovanp̊a AWT, s̊asom Swing som finns i paketet
javax.swing.

• Här ska vi kortfattat g̊a igenom en del av AWT och Swing.

Det första grafiska programmet.

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class Hello2 extends JFrame {

Font f;

Hello2() {

f = new Font("SansSerif", Font.BOLD, 24);

setBackground(Color.yellow);

setSize(400, 150);

}

public void paint(Graphics g) {

g.setFont(f);

g.setColor(Color.blue);

g.drawString("Hello World!", 20, 80);
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}

public static void main(String[] arg) {

Hello2 d2 = new Hello2();

d2.setVisible(true);

}

}

Vad hände nu d̊a?

• Superklassen JFrame har en konstruktor som exekveras först. Där
händer en massa saker för att bland annat registrera objektet hos Ja-
vas fönsterhanteringssystem där det startas en ny exekveringstr̊ad som
lyssnar efter händelser som genereras av förnsterhanteringssystemet.

• I Hello2() skapas ett objekt av typen Font. Superklassen informeras
om att dess bakgrund ska vara gul och att dess storlek ska vara 400x150
punkter.

• I main informeras superklassen att fönstret ska göras synligt p̊a skärm-
en.

• Sedan är main slut och den exekveringstr̊ad som anropat main avslutas.
Men Hello2-objektet finns fortfarande kvar och exekveringstr̊aden som
handhar det kör fortfarande. Därför fortsätter java- (virtual machine)
programmet att exekveras. Programmet vet att det har ett JFrame-
objekt som ska tas omhand.

• När setVisible-metoden anropades informeras fönsterhanteringssy-
stemet att objektet ska ritas upp. D̊a skapas ett Graphics-objekt och
metoden paint anropas med det som argument. Systemet anropar
paint-metoden som är deklarerad i JFrame-klassen, men eftersom den
överskuggas i Hello2-klassen anropas denna istället.

• Graphics-objektet informeras om att man vill använda Font-objektet
f för all text som ska skrivas, och att allt som ritas ska vara bl̊att.
Sedan skrivs en sträng ut med början i punkten 20, 80.

• Om fönstret skulle täckas över och bli synligt igen, måste det ritas om,
och systemet anropar paint igen.
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• Om du försöker stänga fönstret försvinner det, men objektet finns fort-
farande kvar och programmet fortsätter att köra.

• Ctrl-c avslutar programmet.

Översikt av AWT- & Swing-klasser

• Komponenter av klassen Component bygger upp grafiska gränssnitt.
En del komponenter kan användas som frist̊aende fönster (basklass
Window), medan andra används inuti fönster.

• En komponent där man kan placera andra komponenter ärver av klas-
sen Container. (JFrame ärver fr̊an Frame som ärver fr̊an Window som
ärver fr̊an Container som ärver fr̊an Component.)

• Komponenter kan inte placeras godtyckligt inuti en container. Istället
använder man sig av layouthanteringsobjekt med basklassen Layout-

Manager som definierar en strategi för hur komponenter ska placeras.

• Containers är komponenter s̊a man kan ha Container i Container.

• Alla komponenter har en paint-metod och kan generera händelser
(MouseEvent, KeyEvent). De flesta komponenter implementerar sin
egen paint-metod och lyssnar själv efter en del händelser. En Button

lyssnar exempelvis själv efter mushändelser och genererar händelser av
typen ActionEvent i sin mouseClicked-metod.

• Alla komponenter har en bakgrundsfärg, en förgrundsfärg och ett typ-
snitt som används för eventuell utskrift.

• Många komponenter kan användas som de är. Andra är till för att
användas som basklasser till egendefinierade komponenter.

Label, JLabel

• Label används för att visa en enkel text i ett fönster.

• Texten kan inte ändras direkt av användaren men programmet kan
ändra texten s̊a att indirekta ändringar är möjliga (exempelvis genom
flyttning av ett grafiskt reglage).
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• Man kan specificera hur texten ska vara justerad
Label.CENTER, Label.LEFT, etc.

• Label genererar inte själv intressanta händelser, men mushändelser kan
hanteras av lyssnare.

Button, JButton

• Button visar en text som om den satt p̊a en knapp.

• När man klickar p̊a knappen, eller om knappen har tangentbordsfokus
och man trycker p̊a mellanslagstangenten genereras en ActionEvent-
händelse.

• För att ha nytta av en Button måste man specificera ett lyssnarobjekt
(som implementerar ActionListener) med addActionListener.

• När knappen klickas anropas actionPerformed i lyssnarobjektet.

import javax.swing.*;

import java.awt.event.*;

public class QuitButton extends JButton

implements ActionListener

{

public QuitButton()

{

super("Quit");

addActionListener(this);

}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if(e.getSource() == this &&

JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Really Quit?",

"Confirm Quit", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION) ==

JOptionPane.OK_OPTION)

System.exit(0);

}

}
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TextComponent, JTextComponent

• Det finns tv̊a basklasser för inmatning av text.

• TextField och JTextField tar en rad.

• TextArea och JTextArea tar flera rader.

• B̊ada genererar TextEvent om texten förändras.

• TextField genererar även ActionEvent om man trycker p̊a enter.

• addTextListener lägger till lyssnarobjekt som implementerar Text-

Listener. Om texten ändras anropas textValueChanged hos lyssna-
ren.

• getText returnerar all text. getSelectedText returnerar bara marke-
rad text.

• Swing har även specialklasserna JPasswordField, JEditorPane och
JTextPane.

Scrollbar

• Visar ett skjutreglage.

• I konstruktorn specificerar man om det ska g̊a vertikalt eller horison-
tellt, initialvärde, min- och maxvärde, och hur tjockt reglaget ska vara.
Alla värden är heltal.

• Om man rör reglaget genereras ett AdjustmentEvent.

• För att lyssna lägger man till ett objekt som implementerar interfacet
AdjustmentListener med metoden addAdjustmentListener.

• Metoden adjustmentValueChanged anropas hos lyssnarobjektet.

• Scrollbar har bl.a. metoden getValue.

• I Swing finns klassen JSlider som genererar ChangeEvent när värdet
ändrats.
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Canvas

• Canvas är en komponent som man kan rita p̊a.

• Den används genom att man ärver fr̊an klassen och implementerar
paint-metoden.

• Canvas egen paint-metod suddar ytan genom att fylla den med bak-
grundsfärgen.

• Storleken sätts med setSize.

• I allmänhet har en del komponenter en given storlek. För andra kan
storleken ändras om storleken p̊a containern den placeras i ändras.

Panel, JPanel

• Panel och JPanel är enkla Container-klasser där man kan placera
andra komponenter (inklusive andra Paneler).

• Hur komponenter placeras i en Panel bestäms av en LayoutManager.

ScrollPane

• ScrollPane är som en Panel men kan bara inneh̊alla en komponent.

• Om storleken p̊a denna komponent är större än ScrollPane-objektet
kommer det automatiskt skjutreglage i kanterna.

Layout och utseende

Skansholm, 8

Layout Managers

• Placeringen av komponenter inuti en Container bestäms av dess layout
manager (objekt som implementerar LayoutManager-interfacet).

• En LayoutManager tilldelas en Container med setLayout-metoden.
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• När man lägger till komponenter i en Container finns flera metoder
som alla heter add. Den enklaste tar bara en Component som argument
och komponenten läggs d̊a till sist (Hur sist är definierat beror p̊a vilken
manager som används). Alternativt kan man skicka med ett heltal eller
ett allmänt constraints-objekt. Vad dessa argument betyder beror p̊a
vilken manager som används.

• Efter att man lagt till ett antal komponenter i ett fönster kan man
använda metoden pack för att anpassa fönstrets storlek s̊a att kompo-
nenterna precis f̊ar plats.

FlowLayout

• Den enklaste layoutmanagern.

• Komponenter läggs till fr̊an höger till vänster i en rad. Om raden blir
för l̊ang, p̊abörjas en ny rad.

• Varje rad är normalt centrerad men man kan välja justering.

• Man kan ocks̊a ändra mellanrummen mellan komponenter och rader.

GridLayout

• Definierar ett rutnät av komponenter med samma höjd och samma
bredd.

• Komponenter läggs till fr̊an vänster till höger uppifr̊an och ner.

• I konstruktorn kan man specificera antalet rader och kolumner samt
mellanrummen mellan raderna respektive kolumnerna.

BorderLayout

• Har fem positioner: BorderLayout.NORTH, BorderLayout.SOUTH,
BorderLayout.WEST, BorderLayout.EAST och BorderLayout.CENTER.

• Heltalsargumentet i Container.add anger positionen.

• Man kan ocks̊a specificera mellanrummen mellan komponenterna i kon-
struktorn.
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CardLayout

• CardLayout placerar alla komponenter i en hög ovanp̊a varandra.

• När man lägger till en komponent med add måste man även specificera
ett constraint-objekt av typen String som ger ett namn till kortet.

• Man väljer kort genom att anropa CardLayouts show-metod vars ar-
gument är en referens till containern och en String som anger vilket
kort man vill visa.

GridBagLayout

• GridBagLayout är den mest flexibla och mest komplicerade layoutma-
nagern.

• Använder sig av GridBagConstraints-objekt för att specificera detal-
jerna i placeringen.

• En allmän genomg̊ang blir otymplig och det är lämpligare att kolla upp
detaljerna när man vill använda en s̊adan layoutmanager.
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13 Händelsestyrda program

Skansholm, 12

• Förr i tiden var de flesta program styrda av ett huvudprogram som an-
ropades fr̊an en terminal och som sedan styrde exekveringen enväldigt
genom att anropa diverse procedurer i en bestämd ordning.

• Med fönsterbaserade program ändrades detta. Vad som ska hända i
programmet följer inte en given sekvens utan beror p̊a vad användaren
gör med fönsterna. Programmen är vanligen händelsestyrda.

• Programmet bygger upp ett antal fönster med ett antal komponen-
ter samt definierar ett antal callback -funktioner som ska aktiveras om
användaren gör n̊agot med de olika komponenterna. Därefter g̊ar pro-
grammet in i ett vänteläge och väntar p̊a att användaren ska göra
n̊agot. D̊a reagerar det med hjälp av callback -metoderna.

• I Java genereras en händelse s̊a fort användaren gör n̊agot med fönstren
som tillhör programmet. Denna händelse skickas d̊a till en förutbestämd
metod tillhörande ett lyssnar -objekt.

• I java.util paketet finns en klass EventObject som är basklass till
alla händelser i Java.

• För Javas standardfönstersystem, AWT, finns en gemensam basklass
AWTEvent i paketet java.awt samt ett antal specialiserade händelse-
klasser i java.awt.event (se fig. 12.1 p̊a s 424 i boken).

• I EventObject finns metoden public Object getSource() som re-
turnerar en referens till det objekt som genererade händelsen. För de
mer specialiserade händelseklasserna finns ofta även andra metoder.
WindowEvent har t.ex. metoden public Window getWindow().

• För varje händelseklass finns ett lyssnarinterface som måste implemen-
teras av en klass som ska kunna lyssna efter händelser.

• Varje grafisk komponent som kan generera händelse har metoder för
att lägga till lyssnarobjekt. (Se beskrivningen av Button.)
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• I tabell 12.1 listas ett antal händelse klasser tillsammans med de
lyssnarmetoder som kan definieras för dem och vilka komponenter som
kan generera dem.

Ett exempel

import java.awt.*;

public class FloorWithCircle extends Canvas

{

// Diameter of the circle (as fraction of floor width)

private double diameter = 0.7;

/** The Needle thrown on the floor. */

private Needle needle = new Needle(30.0);

public double getXMax() {

return getSize().getWidth();

}

public double getYMax() {

return getSize().getHeight();

}

/** Paint the circle and the needle. */

public void paint(Graphics g) {

double xmax = getXMax();

double ymax = getYMax();

double d = diameter*Math.min(xmax, ymax);

g.setColor(Color.black);

g.drawOval((int)((xmax - d)*0.5), (int)((ymax - d)*0.5),

(int)d, (int)d);

needle.throwMe(this);

g.setColor(Color.red);

g.drawLine((int)needle.getHeadX(), (int)needle.getHeadY(),

(int)needle.getPointX(), (int)needle.getPointY());

}

}
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• Vi vill omvandla FloorWithCircle-klassen fr̊an första datorövningen
till n̊agot som ritas upp p̊a skärmen.

• Vi l̊ater klassen Canvas vara basklass. Detta är en grafisk komponent
(i paketet java.awt) som man enkelt kan rita p̊a.

• FloorWithCircle har en Needle.

• Canvas-klassen vet hur stor den (golvet) är, men notera att storleken
kan ändras genom att man klickar och drar i ett fönster.

• Ett Canvas-objekt kan inte visas för sig själv p̊a skärmen. Det måste
inkluderas som en komponent i ett JFrame-objekt.

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class Buffon extends JFrame

{

private FloorWithCircle floor = new FloorWithCircle();

public Buffon() {

super("Buffon");

Container c = getContentPane();

c.setLayout(new BorderLayout());

c.add(floor, BorderLayout.CENTER);

setSize(400,400);

setVisible(true);

}

public static void main(String[] args) {

new Buffon();

}

}

• Klassen Buffon ärver fr̊an JFrame (i paketet javax.swing).

• JFrame ger ett vanligt fönster (med standarddekorationer).

• JFrame har även ett Container-objekt där man kan placera olika kom-
ponenter (t.ex. ett Canvas-objekt eller en annan Container).
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• Eb LayoutManager avgör hur komponenterna placeras. Vi använder
BorderLayout och lägger v̊art FloorWithCircle-objekt i mitten
(BorderLayout.CENTER).

• Vi talar om hur stort fönstret ska vara initialt (i antal punkter p̊a
skärmen) och att det ska vara synligt.

• Om vi flyttar runt fönstret, eller ändrar dess storlek, händer det ibland
att n̊alen flyttar sig. Varje g̊ang Java tycker att fönstret behöver ritas
om, anropas paint för alla komponenterna, och n̊alen kastas.

• Om vi stänger fönstret försvinner det fr̊an skärmen, men själva objektet
är kvar och tr̊aden som kontrollerar det kör fortfarande. Därför avslutas
inte programmet.

• L̊at oss lägga till en knapp för att avsluta istället.

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

public class Buffon extends JFrame implements ActionListener

{

private FloorWithCircle floor = new FloorWithCircle();

public Buffon() {

Container c = getContentPane();

c.setLayout(new BorderLayout());

c.add(floor, BorderLayout.CENTER);

JButton quit = new JButton("Quit");

quit.addActionListener(this);

c.add(quit, BorderLayout.SOUTH);

setSize(400,400);

setVisible(true);

}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

System.exit(0);

}
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public static void main(String[] args) {

new Buffon();

}

}

• JButton ger en knapp i fönstret. Om man klickar p̊a knappen genereras
ett ActionEvent hos den komponenten.

• För att tala om för knappen vad som ska hända när den klickas
måste man ge den ett objekt av en klass som implementerar in-
terfacet ActionListener och har en metod som heter public void

actionPerformed(ActionEvent e).

• När knappen klickas anropas actionPerformed för alla objekt som
registrerats med addActionListener

• Om vi vill att programmet avslutas när fönstret stängs anropar
vi setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE ON CLOSE); i kon-
struktorn. Alternativt lägger vi till en WindowListener.

• Nu kan vi lägga till en knapp till s̊a att n̊alen bara kastas när vi vill.

JButton thrw = new JButton("Throw");

thrw.addActionListener(floor);

c.add(thrw, BorderLayout.NORTH);

• Vi l̊ater FloorWithCircle-objektet lyssna p̊a knappen, s̊a även den
klassen måste implementera ActionListener.

public class FloorWithCircle extends Canvas

implements ActionListener

// ...

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

needle.throwMe(this);

repaint();

}

• I metoden actionPerformed kastar vi n̊alen. Men vi anropar även
repaint() för att tala om för fönsterhanteringssystemet att kompo-
nenten behöver ritas om.
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• Notera att vi inte anropar paint-metoden direkt.

• Det vore trevligt att även kontrollera storleken p̊a cirkeln p̊a golvet, s̊a
vi lägger till ett skjutreglage till FloorWithCircle.

private JSlider csize = new JSlider(

JSlider.VERTICAL, 0, 100, 30);

• När positionen p̊a skjutreglaget ändras genereras ett ChangeEvent. Vi
l̊ater FloorWithCircle implementera ChangeListener och ser i kon-
struktorn till att den lyssnar p̊a skjutreglaget

public FloorWithCircle() {

csize.addChangeListener(this);

}

• ChangeListener kräver att vi har en metod:

public void stateChanged(ChangeEvent e) {

diameter = 0.01*csize.getValue();

repaint();

}

• Vi lägger även till en metod

public JSlider getCircleSlider() {

return csize;

}

• Denna metod kan sedan anropas i Buffon konstruktorn och skjutreg-
laget läggs till höger.

c.add(floor.getCircleSlider(), BorderLayout.EAST);

• P̊a samma sätt kan vi lägga till ett skjutreglage som kontrollerar n̊alens
storlek.

private JSlider nsize = new JSlider(JSlider.VERTICAL,

0, 100, 30);
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• Återigen l̊ater vi golvklassen lyssna p̊a reglaget.

public FloorWithCircle() {

csize.addChangeListener(this);

nsize.addChangeListener(this);

}

• Vi lägger även till en metod getNeedleSlider() s̊a att Buffon-
konstruktorn kan lägga detta reglage till vänster med

c.add(floor.getNeedleSlider(), BorderLayout.WEST);

• Men hur vet vi vilket reglage som ändrats när stateChanged anropas?
Vi fr̊agar helt enkelt ChangeEvent-objektet.

public void stateChanged(ChangeEvent e) {

if(e.getSource() == csize)

diameter = 0.01*csize.getValue();

else if(e.getSource() == nsize) {

needle = new Needle(nsize.getValue(),

needle.getHeadX(), needle.getHeadY(),

needle.getAngle());

}

repaint();

}

Händelseadapters och anonyma klasser

• Istället för att ändra cirkelns storlek med skjutreglaget skulle det vara
trevligt att klicka och dra i cirkeln med musen.

• Detta gör vi genom att lägga till en MouseListener och en Mouse-

MotionListener.

• Men istället för att l̊ata FloorWithCircle implementera även dessa
interfaces ska vi använda oss av adapterklasser.

• Problemet är att MouseListener specificerar många olika metoder,
men vi vill bara använda oss av en eller ett par.
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• Varje Listener-interface har en konkret Adapter-klass som implemen-
terar alla metoder i interfacet. Metoderna är emellertid tomma och gör
ingenting.

• Istället för att skapa en klass som implementerar Listener-interfacet,
kan vi ha en klass som ärver av Adapter-klassen. D̊a behöver vi bara
implementera de metoder vi vill använda.

• Vi kan dock inte l̊ata FloorWithCircle ärva b̊ade fr̊an MouseAdapter

och Canvas. Istället skapar vi ett objekt av en anonym klass enligt
följande.

public class FloorWithCircle extends Canvas

implements ActionListener, ChangeListener

{

private boolean dragging = false;

// ... övriga medlemsvariabler som innan.

public FloorWithCircle() {

csize.addChangeListener(this);

nsize.addChangeListener(this);

addMouseListener(new MouseAdapter() {

public void mousePressed(MouseEvent e) {

double xmax = getXMax();

double ymax = getYMax();

double r2 =

(xmax*0.5 - e.getX())*(xmax*0.5 - e.getX()) +

(ymax*0.5 - e.getY())*(ymax*0.5 - e.getY());

if(Math.abs(Math.sqrt(r2) -

diameter*Math.min(xmax, ymax)/2) < 3)

dragging = true;

}

public void mouseReleased(MouseEvent e) {

dragging = false;

}

});

addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {

public void mouseDragged(MouseEvent e) {

if(dragging) {
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double xmax = getXMax();

double ymax = getYMax();

double r2 =

(xmax*0.5 - e.getX())*(xmax*0.5 - e.getX()) +

(ymax*0.5 - e.getY())*(ymax*0.5 - e.getY());

diameter = Math.min(2.0*Math.sqrt(r2)/

Math.min(xmax, ymax), 1.0);

repaint();

adjustSlider();

}

}

});

}

public void adjustSlider() {

csize.setValue((int)(diameter*100.0));

}

//... övriga metoder som tidigare.

}

• Man kan skapa ett objekt av en anonym klass inifr̊an en metod i en
annan klass genom new BasKlass() { /* metoder och variabler

*/} eller new Interface() { /* metoder och variabler */}

• Ett objekt av en anonym klass har direkt tillg̊ang till variabler och
metoder för det objekt där det skapats.

• En anonym klass är ett exempel p̊a en inre klass.

• En inre klass deklareras inuti en en annan klass och har tillg̊ang till den
yttre klassens metoder och variabler, statiska och icke-statiska, privata
och publika.

• Objekt av en inre klass måste skapas inuti en icke-statisk metod i den
yttre klassen eftersom de måste vara associerade med ett objekt av den
yttre klassen.

Möss

• MouseEvent har metoder som getX och getY.
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• Eftersom möss kan ha olika antal knappar finns det ingen explicit metod
för att kolla vilken knapp som klickats. Ett klick p̊a mittenknappen är
istället ekvivalent med att klicka vänsterknappen samtidigt som Ctrl -
tangenten är nedtryckt. P̊a samma sätt är ett klick p̊a högerknappen
ekvivalent med att klicka p̊a vänsterknappen med Meta-tangenten ned-
tryckt.

• I mousePressed() kollar vi om vi klickat i närheten av cirkelns rand. I
s̊a fall sätter vi en flagga, dragging, som säger att vi kan dra iväg och
ändra cirkelns diameter.

• I mouseReleased() halar vi flaggan igen.

• Sedan implementerar vi en MouseMotionListener genom att skapa ett
objekt av en anonym klass som ärver fr̊an MouseMotionAdapter. Här
implementerar vi metoden mouseDragged som sätter en ny diameter
och anropar repaint.

• För att uppdatera skjutreglaget anropar vi ocks̊a adjustSlider().

Tangenter

public class FloorWithCircle extends Canvas

implements ActionListener, ChangeListener

{

//... som innan

public FloorWithCircle() {

// ... som innan

addKeyListener(new KeyAdapter() {

public void keyPressed(KeyEvent e) {

if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_SPACE)

throwNeedle();

}

});

}

public void throwNeedle() {

needle.throwMe(this);

repaint();
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}

// övriga metoder som innan.

}

• Istället för att klicka p̊a Throw -knappen skulle det vara trevligt att
bara behöva trycka p̊a t.ex. mellanslagstangenten.

• Vi skapar därför ett objekt av en anonym klass som ärver av
KeyAdapter, och använder den som KeyListener.

• I metoden keyPressed kollar vi att det faktiskt var mellanslagstangen-
ten som tryckts och kastar i s̊a fall n̊alen.

• Notera att vi inte hade kunnat anropa needle.throwMe(this) di-
rekt, eftersom this refererar till det anonyma objektet snarare än till
FloorWithCircle-objektet.

• KeyEvent har b̊ade metoder för att returnera vilken knapp som tryckts
(getKeyCode) och det tecken som det motsvarar (getKeyChar).

Textrutor

• Nu ska vi lägga till lite andra sätt att ändra p̊a cirkel- och n̊alstorlek.
Därför lägger vi först b̊ade ”Quit”- och ”Throw”-knapparna ovanför
golvet.

• Detta gör vi genom att skapa en ny Container i Buffon-konstruktorn:

JButton thrw = new JButton("Throw");

thrw.addActionListener(floor);

Container top = new Container();

top.setLayout(new FlowLayout());

top.add(thrw);

JButton quit = new JButton("Quit");

quit.addActionListener(this);

top.add(quit);

c.add(top, BorderLayout.NORTH);

• Vi lägger b̊ada knapparna i den nya Containern och lägger hela
Containern i det övre fältet.
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• Även den nya Containern behöver en LayoutManager. FlowLayout är
den enklaste, som bara lägger komponenterna efter varandra.

• I det nedre fältet lägger vi ocks̊a en ny Container:

Container bottom = new Container();

bottom.setLayout(new FlowLayout());

bottom.add(new JLabel("Set Needle Length"));

bottom.add(floor.getNeedleText());

c.add(bottom, BorderLayout.SOUTH);

• En JLabel är en passiv textruta där texten som ges i konstruktorn
visas.

• Nu ska vi implementera getNeedleText() i FloorWithCircle s̊a att
den returnerar ett JTextField-objekt, som är ett enkelt textfält där
användaren kan skriva in text.

• Vi lägger till en medlemsvariabel och en get-metod i FloorWithCircle:

private JTextField ntext =

new JTextField("" + needle.getLength(), 10);

public JTextField getNeedleText() {

return ntext;

}

• Texten i konstruktorn visas i textfältet fr̊an början. Heltalet talar om
hur många tecken som ska f̊a plats i fältet.

• Om man ändrar p̊a texten i fältet genereras många händelser, t.ex.
CaretEvent och InputMethodEvent, men vi vill inte att n̊agot ska
hända förrän användaren trycker p̊a returtangenten, vilket triggar ett
ActionEvent. Vi lägger därför till golvet självt som ActionListener i
konstruktorn

ntext.addActionListener(this);

och modifierar actionPerformed-metoden:
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public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if(e.getSource() == ntext) {

try {

needle = new Needle(

Double.parseDouble(ntext.getText()),

needle.getHeadX(), needle.getHeadY(),

needle.getAngle());

nsize.setValue((int)needle.getLength());

repaint();

}

catch(NumberFormatException ex) {}

}

else

throwNeedle();

}

• Vi ändrar slidern s̊a att den följer storleken. Vi kan även göra tvärt om
i stateChanged-metoden s̊a att texten i fältet ändras om n̊alen ändras
där

ntext.setText("" + (int)needle.getLength());

Dialogrutor

• Ett annat sätt att att mata information till ett program är att använda
dialogrutor.

• Vi kan lägga till en knapp i den undre Containern s̊a att när vi klickar
p̊a den kommer det upp en dialogruta som ber om en ny diameter för
cirkeln.

JButton edit = new JButton("Edit diameter");

bottom.add(edit);

edit.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

String ret = JOptionPane.showInputDialog(

floor, "Enter diameter (between zero and one)");

if(ret == null) return;
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try {

floor.setDiameter(Double.parseDouble(ret));

}

catch(Exception ex) {

JOptionPane.showMessageDialog(floor,

"\"" + ret + "\" is not a number.");

}

}

});

• Dialogrutorna hanteras av JOptionPane-klassen och fungerar helt som
vanliga grafiska komponenter.

• När en dialogruta visas l̊ases normalt den komponent fr̊an vilken den
startats.

• En dialogruta kan associeras med en speciell komponent, s̊a att rutan
hamnar nära den komponenten.

• Vi lägger till en metod i FloorWithCircle som sätter diametern och
korrigerar skjutreglaget.

public void setdiameter(double d) {

diameter = d;

repaint();

adjustSlider();

}
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14 Mer AWT och Swing

Skansholm, 14

Window

• Window är basklassen till alla grafiska komponenter som kan visas som
frist̊aende fönster p̊a skärmen.

• Window är en konkret klass men ett Window-objekt måste alltid vara
kopplat till antingen en Frame eller en Dialog.

• Alla Window-objekt är osynliga när de först skapas. För att visa dem
anropar man setVisible(true). Detta gör det enkelt att h̊alla ett
fönsterobjekt dolt tills layouten av dess inneh̊all är färdigbyggd.

• Ett Window har ingen menyrad eller ens en ram.

• Ett Window kan generera händelser av klassen WindowEvent.

• En lyssnare måste implementera WindowListener, med många meto-
der: windowActivated och windowDeactivated anropas när fönstret
f̊ar/förlorar fokus, windowClosing när användaren försöker stänga
fönstret, windowClosed när fönstret stängs, windowIconified och
windowDeiconified vid (av)ikonifiering samt windowOpened när
fönstret först visas.

Frame, JFrame

• Frame är ett Window som är ett riktigt fönster med ram och allt.

• Även om man klickar p̊a stängningsknappen p̊a ramen försvinner inte
fönstret automatiskt. För att göra det måste fönsterlyssnaren anropa
dispose i windowClosing-metoden.

• i JFrame funkar detta automatiskt – dock avslutas inte programmet.

• En Frame kan ha en menyrad.

• Om inget annat anges placeras ett nytt fönster längst upp till vänster
p̊a skärmen. Detta kan ändras med setLocation(Point p).
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Ett exempel: Dialog

public class ConfirmDialog extends Dialog

implements ActionListener

{

private boolean okClicked;

Button okButton = new Button("OK");

Button cancelButton = new Button("Cancel");

public ConfirmDialog(Frame frame, String question) {

super(frame, "Confirm", true);

okButton.addActionListener(this);

cancelButton.addActionListener(this);

setLayout(new FlowLayout());

add(new Label(question));

add(okButton);

add(cancelButton);

pack();

}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if(e.getSource() == okButton) okClicked = true;

dispose();

}

public boolean ok() {

return okClicked;

}

}

// ...

ConfirmDialog cd = new ConfirmDialog(frame,

"Do you really want to quit?");

cd.show();

if(cd.ok()) System.exit(0);

• En Dialog ser ut som en vanlig Frame men kan inte ha n̊agon menyrad.
Den har normalt sett inte heller samma ram som en Frame.
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• En Dialog måste tillhöra en befintlig Frame.

• En Dialog kan vara modal, vilket innebär att den Frame som den är
associerad med är l̊ast s̊a länge dialog fönstret öppnas.

• Precis som för Frame är det vanligast att man skapar en egen klass som
ärver av Dialog.

• Normalt sett lägger man till knappar och när n̊agon trycks anropas
dispose().

• Typisk användning är för meddelanden som Do you want to Quit?.

• I konstruktorn specificerar man om dialogen ska vara modal eller inte.

• Om en Dialog är modal returnerar inte show()-metoden förrän dialo-
gen stängs med dispose() eller setVisible(false).

• I klassen JOptionPane finns statiska metoder som enkelt skapar färdig-
designade dialogrutor: showMessageDialog, showOptionDialog,
showInputDialog, etc.

FileDialog, JFileChooser

FileDialog fd = new FileDialog(frame, "Öppna Fil:");

fd.show();

String file = fd.getDirectory() + "/" + fd.getFile();

• FileDialog är en modal Dialog som väljer ett filnamn.

• Om man gör setVisible(true) väntar den aktuella tr̊aden tills
n̊agon klickat OK eller Cancel. Därefter kan man fr̊aga objektet om
getFile() och getDirectory().

• Det g̊ar att ange en initial fil och katalog med setFile() och
setDirectory().
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MenuBar

• En Frame kan ha en menyrad med rullgardiner.

• En MenuBar kan ha flera menyer. De placeras av add(Menu m) fr̊an
vänster till höger. Man kan även placera en meny längst till höger med
setHelpMenu.

Menu

Följande kodsnutt skulle kunna finnas i konstruktorn för en klass om ärver
fr̊an Frame:

MenuBar mbar = new MenuBar();

Menu menu = new Menu("File", true);

MenuItem mi1 = new MenuItem("Open",

new MenuShortcut(KeyEvent.VK_O));

mi1.addActionListener(this);

MenuItem mi2 = new MenuItem("Save",

new MenuShortcut(KeyEvent.VK_S));

mi2.addActionListener(this);

menu.add(mi1);

menu.addSeparator();

menu.add(mi2);

mbar.add(menu);

mi2.setEnabled(false);

setMenuBar(mb);

• En Menu best̊ar av ett eller flera MenuItem.

• Man kan lägga till ett MenuItemmed add, eller sätta in ett med insert.

• add("text") är ekvivalent med add(new MenuItem("text")).

• addSeparator lägger in en linje för att visuellt gruppera alternativen

• En Menu är själv ett MenuItem s̊a att man enkelt kan bygga underme-
nyer.

• Alternativen blir numrerade och kan hämtas med getItem(int i)

• En meny kan rivas av om man specificerar det i konstruktorn.
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MenuItem

• Ett MenuItem best̊ar av en textrad.

• Om man väljer ett menyalternativ genereras ett ActionEvent.

• För att ha nytta av ett MenuItem måste man specificera en Action-

Listener.

• Man kan stänga av ett menyalternativ med enable(false). Alterna-
tivet visas d̊a fortfarande i menyn, men är skuggat.

• CheckboxMenuItem är ett MenuItem som kan vara p̊a eller av. Om det
väljs skiftar det fr̊an p̊a till av eller vice versa. Oavsett vilket genereras
ett ActionEvent. Man kollar om det är p̊a eller av med getState().

MenuShortcut

• Man kan associera en MenuShortcut med en MenuItem. P̊a s̊a sätt kan
man välja ett menyalternativ med en tangenttryckning.

• Knapptryckningen specificeras med ett heltal som definieras i klassen
KeyEvent.

• Genvägen aktiveras bara om man samtidigt trycker p̊a Ctrl -tangenten.

• Om man vill kan man i konstruktorn ocks̊a kräva att shift-tangenten
är nedtryckt.

108



15 Lite av varje

Kommentarer

• I större projekt bör metoder och klasser föreg̊as av kommentarer med
/** ... */ s̊a att snygg html-dokumentation kan produceras med
javadoc.

• Inuti dessa kommentarer kan man använda en del html-kod som javadoc
skickar vidare till html-dokumentet. Man kan dock inte använda html-
kod som ändrar p̊a dokumentets struktur.

• Exempel <i>kursiv text</i>, <b>fet text</b>,
<a href="http://www.sun.com">länkad text</a>.

• Man kan även använda speciella etiketter som tolkas och behandlas av
javadoc som producerar lämplig html-kod.

• Rader som börjar med @etikett tolkas p̊a ett visst sätt:

– @author följt av författarens namn

– @version följt av ett versionsnummer

– @see följt av ett klass namn ger en länk till den klassens dokumen-
tation. Klassnamnet kan åtföljas av #metodnamn eller #attribut
för länk till lämpligt ställe i klassens dokumentation.

– @param följt av ett parameternamn och en beskrivning.

– @return följt av en beskrivning av metodens returvärde.

– @exception eller @throws följt av klassnamn och beskrivning.

Förenklad for-sats

• Det finns en speciell förenklad for-sats om man vill loopa över alla
element i ett fält eller i en Collection.

• Om vi har ett fält av typen String[] kan vi antingen skriva en vanlig
for-sats
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for ( int i = 0; i < arr.length; ++i )

String s = arr[i];

// Gör något med s

}

eller använda en förenklad version som gör exakt samma sak

for ( String s : arr ) {

// Gör något med s

}

• Detta g̊ar att göra med alla sorters fält.

• Dessutom kan vi ha en förenklad loop över alla element i en Collection

av t.ex. Shape-objekt. Istället för den vanliga

for ( Iterator<Shape> it = shapeVector.iterator();

it.hasNext(); ) {

Shape s = it.next();

// Gör något med s

}

kan vi göra exakt samma sak med

for ( Shape s : shapeVector ) {

// Gör något med s

}

• Detta g̊ar att göra med alla objekt som implementerar interfacet
Iterable<T> som är ett superinterface till Collection<T>.

varargs

• En metod kan deklareras med ett vararg-argument specificerat med ...

public double sumall(double ... a) {

double sum = 0.0;

for ( double d : a ) sum += d;

return sum;

}
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• Inuti metoden fungerar argumentet som ett vanligt fält. Metoden kan
ocks̊a anropas med ett fält, men dessutom kan den anropas med ett
obegränsat antal argument av den angivna typen.

sum = sumall(1, 2.93);

sum = sumall(sum, 3.14, 6.1e-12, 77);

• En metod med ett vararg-argument kan även inneh̊alla andra vanliga
argument, men vararg-argumentet måste alltid st̊a sist.

• Standardexemplet är printf metoden i PrintWriter

printf(String format, Object ... args);

• Observera att om en enkel typ ges till en funktion som tar ett objekt
som argument, omvandlas argumentet automatiskt till motsvarande
wrapperklass

System.out.printf("%d %f\n$", 42, Math.PI);

är ekvivalent med

System.out.printf("%d %f\n$", new Integer(42),

new Double(Math.PI));

Uppräkningar

• I klassen BorderLayout fanns det konstanter definierade som används
för att indikera var man vill lägga till en komponent.

• Dessa är deklarerade enligt

public static final String EAST;

public static final String WEST;

public static final String CENTER;

public static final String NORTH;

public static final String SOUTH;

och används i add funktionen för en container
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c.add(comp, BorderLayout.SOUTH);

• I princip skulle vi kunna ge en sträng istället, om vi hade vetat vilka
strängar som faktiskt används

c.add(comp, "South");

• Men vilka strängar som används är egentligen inte viktigt. Det finns
fem positioner och inga andra. Vi borde inte f̊a lov att ge strängen
"SouthEast".

• Problem som dessa löses bäst med hjälp av uppräkningsklasser, enu-
merations, deklarerade enligt

public enum Position { EAST, WEST, CENTER, NORTH, SOUTH }

• En s̊adan uppräkningsklass fungerar ungefär som en klass deklarerad
enligt

public class Position {

public static final Position EAST = new Position();

public static final Position WEST = new Position();

public static final Position CENTER = new Position();

public static final Position NORTH = new Position();

public static final Position SOUTH = new Position();

private Position() {};

}

dvs. det g̊ar inte att skapa ett nytt objekt av Position, man kan bara
använda de statiska som redan finns i klassen.

• Om man deklarerar en metod place(Object o, Position pos), kan
man därför vara säker p̊a att pos är ett av de statiska objekten (eller
null). Vi kan kolla vilket argument som givits genom

if ( pos == Position.EAST ) { /* ... */ }

dvs. vi behöver inte använda equals().
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• De till̊atna värdena i en enum är ordnade i den ordning de är deklare-
rade, och interfacet Comparable är automatiskt implementerat s̊a att
vi kan använda compareTo.

• Det g̊ar ocks̊a att specificera explicita värden t.ex. med heltal eller
strängar.

public enum Position {

CENTER("Center"), WEST("West"), NORTH("North"),

EAST("East"), SOUTH("South");

public final String val;

private Position(String v) { val = v; }

}

• EnumSet är en specialcontainer för uppräkningstyper. EnumMap är en
specialavbildning där uppräkningstyper används som nycklar.
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Instuderingsfr̊agor

• Vad är satser och vad kan de best̊a av?

• Var kan satser finnas?

• Vilka är de tv̊a huvudtyperna av variabler?

• Vilka enkla variabeltyper finns och vad skiljer dem åt?

• P̊a vilka ställen kan man skapa en variabel och vad skiljer de olika
möjligheterna åt?

• Hur deklarerar man en variabel?

• Hur länge lever en variabel?

• Vad kan ett uttryck best̊a av?

• Vilken typ har ett jämförelseuttryck?

• Vad finns det för olika jämförelseoperatorer?

• Vilka är de aritmetiska operatorerna?

• Vilka operatorer kan ändra värdet p̊a en variabel?

• Ungefär hur är prioritetsordningen hos operatorerna?

• Hur stora tal ryms i en int?

• Vad händer om resultatet av en beräkning inte ryms i typen som
används?

• Hur kan typer omvandlas implicit och explicit?

• Hur utför man n̊agonting villkorligt?

• Hur utför man n̊agonting ett visst antal g̊anger?

• Hur utför man n̊agonting tills ett villkor är uppfyllt?

• Hur utför man olika saker beroende p̊a värdet hos ett uttryck?
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• Hur räknar man ut kvadratroten ur ett tal?

• Hur skriver man ut en textsträng och ett tal?

• Vad är fält (arrays) och hur skapar man dem?

• Hur skapar man ett nytt fält med ett visst inneh̊all?

• Hur f̊ar man reda p̊a storleken hos ett fält?

• Vad finns det för möjligheter om man vill ändra storleken hos ett fält?

• Hur kommer man åt elementen i ett fält?

• Vad händer om man försöker komma åt ett element utanför fältets
storlek?

• Vad är en klass?

• Hur skapar man ett objekt av en viss klass?

• Hur lagrar man en referens till ett objekt i en variabel?

• Hur skapar man en egen klass?

• Vad betyder det att en variabel deklareras i klassdefinitionen?

• Antag att du skapar klassen Bok. Hur gör du för att sätta värdet hos
en instansvariabel när ett Bok-objekt skapas?

• Vad gör en konstruktor och hur anropar man den?

• Om man inte skriver en konstruktor i en klass, vad händer d̊a?

• Vad händer med default-konstruktorn om man skriver en konstruktor
som tar argument?

• Om klassen Bok skall ha en metod som tar ett heltal som argument,
hur deklareras den metoden?

• Vad är konventionerna för namngivning av klasser, metoder och vari-
abler?

• Vad är en statisk metod?
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• Hur anropar man en statisk metod?

• Hur anropar man en icke-statisk metod?

• Vad skiljer en statisk och en icke-statisk variabel i en klass?

• Vad kan en metod returnera och hur använder man returvärdet?

• Vad kan man skicka som argument till en metod och hur kan metoden
förändra de saker som skickats som argument?

• Hur är relationen mellan den lokala variabeln x i metoden metodA och
den lokala variabeln x i metoden metodB?

• Vad menas med att en klass ärver av en annan klass?

• Hur anges arv i koden?

• Vad är överskuggning av metoder?

• Vad är polymorfism?

• Hur fungerar konstruktorer ihop med arv?

• Om man vill anropa en viss konstruktor hos superklassen, hur gör man
d̊a?

• Om man överskuggat en metod men vill anropa superklassens imple-
mentation av metoden, hur gör man?

• Vad menas med en abstrakt klass och vad är s̊adana till för?

• Hur deklarerar man en abstrakt klass?

• Vad är ett interface och hur deklarerar man det?

• Hur är förh̊allandet mellan typen hos en referensvariabel och typen hos
det objekt variabeln refererar till?

• Kan en referensvariabel skapas som en referens till en abstrakt klass?
Till ett interface?

• Vad händer med ett objekt som det inte finns n̊agra referenser till?
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• Vad är speciellt med en (icke-statisk) klass som deklareras inuti en
annan klass?

• Hur skapar man en anonym klass?

• När kan man ha användning för anonyma klasser?

• Vad är private, protected och public?

• Hur fungerar de med interfaces?

• Hur fungerar de ihop med arv och överskuggning?

• Varför bör instansvariabler vara private eller protected?

• Hur gör man vanligen för att ändra instansvariabler fr̊an utanför klas-
sen?

• I vilka situationer kan man r̊aka ut för exceptions?

• Vilka möjligheter finns om man vill anropa en metod som kan kasta
exceptions (utöver RuntimeExceptions)?

• Hur f̊angar man exceptions?

• Hur skriver man en metod som kastar exceptions?

• Vad är generisk programmering?

• Vilka fördelar har det att Container-klasserna använder generisk pro-
grammering?

• Vilka fördelar har ArrayList över vanliga fält?

• Vilka är de viktigaste egenskaperna hos Set?

• Hur skapar man ett program med ett fönster med knappar och andra
grafiska komponenter?

• Hur hanterar man knapptryckningar och annan input i ett grafiskt
program?

• Hur kan man använda Adapters och anonyma klasser till detta?
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16 Strömmar och filer (kursivt)

• Input och output i Java bygger till stor del p̊a strömmar.

• De flesta klasser är definierade i java.io.*.

• En ström förmedlar sekventiell data fr̊an en källa till ett mål.

• Man kan koppla olika strömmar till varandra.

• Det finns tv̊a sorters strömmar: en som förmedlar bytes (InputStream,
OutputStream) och en som förmedlar chars (Reader, Writer).

• Nästan alla metoder i alla strömklasser kan generera IOException.

Inströmmar

• Basklassen för alla input byte-strömmar är InputStream.

• En InputStream måste antingen vara kopplad till en källa eller till en
annan InputStream.

• InputStream är en abstrakt klass. Det finns tv̊a grupper av sub-
klasser, en som associerar strömmen med en källa t.ex. en fil
(FileInputStream) eller ett byte[]-fält (ByteArrayInputStream). En
annan grupp implementerar olika metoder för att läsa ut olika sorters
data fr̊an strömment t.ex. primitiva typer (DataInputStream) eller ob-
jekt (ObjectInputStream).

• Alla InputStream-klasser har följande metoder:

– int read() läser ut en byte fr̊an strömmen men returnerar den
som en int.

– int read(byte [] b, int off, int len) läser in len bytes i
fältet b p̊a positionerna b[off] t.o.m. b[off+len-1]. Det krävs
att b.length >= off+len. Metoden returnerar det antal bytes
som lästs in eller -1 om det inte fanns n̊agot kvar att läsa.

– int read(byte [] b) är ekvivalent med
read(b, 0, b.length).

– void close().
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• Reader klassen är basklass till alla teckenströmmar. Den är i det
närmaste identisk med InputStream men hanterar char istället för
byte.

• Precis som för InputStream finns det en grupp subklasser som associ-
erar en ström med en källa (t.ex. FileReader och CharArrayReader),
och en grupp som implementerar olika metoder för att läsa ut tecken
(t.ex. BufferedReader och LineNumberReader).

• Reader har ocks̊a en int read() metod som läser en char fr̊an en
ström och returnerar den som en int.

• Man kan koppla en Reader-ström till en InputStream med klassen
InputStreamReader. (Men inte tvärtom.)

FileReader och FileInputStream

• Kopplar en ström till en given fil.

• Kan skapas med ett givet filnamn eller ett File- eller FileDescrip-

tor-objekt.

• FileDescriptor är en representation av operativsystemets uppfatt-
ning av vad en fil är. Man kan komma åt en FileReaders File-

Descriptor med getFD().

• Filen kan även vara en filkatalog.

• En FileReader motsvarar en InputStreamReader som är kopplad till
en FileInputStream.

• finalize() är implementerad s̊a filen stängs automatiskt om inga fler
referenser finns till den.

ByteArrayReader, StringReader och CharArrayInputStream

• Kopplar en ström till ett byte- respektive char-fält.

• Konstruktorn tar ett fält som argument alternativt tillsammans med
en startposition och det antal element som ska användas.

• Det finns även en StringReader som kopplar en Reader till en String.

119



PipedReader och PipedInputStream

• kopplar en in-ström till en ut-ström av typen PipedOutputStream re-
spektive PipedWriter.

• P̊a detta viset kan man skriva till en ström i en del av programmet och
läsa fr̊an den i en annan del. (Som klassen Queue)

• Antag att v̊ar gamla Producent istället för att skriva till en Queue,
istället skriver till en ström, och att v̊ar Konsument läste fr̊an en ström.

PipedOutputStream out = new PipedOutputStream();

PipedInputStream in = new PipedInputStream(out);

Producent p1 = new Producent("Ole", 5, out);

Producent p2 = new Producent("Dole", 7, out);

Producent p3 = new Producent("Doff", 9, out);

Konsument k1 = new Konsument(4, in);

Konsument k2 = new Konsument(8, in);

p1.aktivitet.start();

p2.aktivitet.start();

p3.aktivitet.start();

k1.aktivitet.start();

k2.aktivitet.start();

• Producentklassen kan givetvis koppla en PrintWriter till sin
OutputStream, och Konsumentklassen kan koppla en Scanner till sin
InputStream.

Andra källor

• Ett objekt av klassen java.net.URL representerar en nätverkskoppling
till en specificerad resurs enligt en URL (Uniform Resource Loca-
tor). Fr̊an ett s̊adant objekt kan man producera en InputStream med
openStream().

• Ett objekt av klassen Socket representerar en direkt koppling till en
specificerad port p̊a en specificerad nätverksansluten dator. Fr̊an ett
s̊adant objekt kan man producera en InputStream med getInput-

Stream().
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BufferedReader och BufferedInputStream

• Strömmar läser typiskt en byte eller char i taget vilket kan vara ganska
ineffektivt om man läser fr̊an en fil.

• BufferedInputStream och BufferedReader kopplas till en annan in-
ström och läser in flera bytes eller chars åt g̊angen till en intern buffert.
Att läsa ut en i taget g̊ar sedan blixtsnabbt.

• BufferedReader implementerar metoden String readLine().

LineNumberReader

• ärver fr̊an BufferedReader och h̊aller reda p̊a radbrottstecken i ström-
men.

• int getLineNumber() returnerar numret p̊a den rad som just lästs ut.

• void setLineNumber(int) tilldelar ett nummer till den rad som just
lästs ut.

• Med mark() kan man markera ett ställe i strömmen dit man kan hoppa
tillbaka vid en senare tidpunkt med reset(). Dock måste man indikera
med en heltalsparameter till mark hur stor buffer man vill ha (i antal
tecken).

PushbackReader och PushbackInputStream

• Har metoder för att lägga tillbaka saker och ting som man läst ut fr̊an
den strömobjektet är kopplat till.

• För att stoppa tillbaka saker använder man unread()-metoderna.

• unread p̊averkar inte den strömobjektet är kopplat till utan data sparas
i en intern buffer.

SequenceInputStream

• En SequenceInputStream kopplar ihop tv̊a eller flera InputStream s̊a
att dessa läses i tur och ordning.

• När en ström tar slut börjar man automatiskt läsa fr̊an nästa.
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Scanner

• För att underlätta läsandet av enkla data typer fr̊an en textström
(Reader), kan man koppla den till en Scanner.

• Scanner har speciella metoder för att läsa heltal, flyttal, t.ex.
nextBoolean(), nextDouble(), nextLong().

• En Scanner delar upp den text som den läser fr̊an en ström i ord eller
tokens, enligt ett specificerat avgränsnings mönster.

• Om inget annat anges är detta mönster " \t\n\r\f", dvs. all white-
space som räknas som avgränsare. Man kan ange egna avgränsare med
useDelimiter(), där man antingen kan ge en sträng med alla tecken
som ska vara avgränsare, eller specificera ett mer komplicerat Pattern
(som representerar ett regular expression1).

• För varje ”next”-metod som omvandlar nästa token till en lämplig typ,
finns även en ”hasNext”-metod som kollar om nästa token faktiskt g̊ar
att omvandla till den önskade typen:

import java.util.*;

public class TestScan

{

public static void main(String [] args) {

Scanner scan = new Scanner(System.in);

while(scan.hasNext()) {

if(scan.hasNextDouble())

System.out.println(

scan.nextDouble() + " is double");

else

System.out.println(scan.next() +

" is not double");

}

}

}

1Läs v̊ar kurs i perlprogrammering om du vill lära dig on regular expressions.
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• En Scanner kan kopplas direkt till en fil (representerat av ett File-
objekt), eller direkt till en sträng:

double pi = new Scanner("3.14159").nextDouble();

pi = Double.parseDouble("3.14159");

FilterReader och FilterInputStream

• Normalt sett kopplar man ihop en ström som man läser ut sin data p̊a
lämpligast sätt fr̊an till en ström som är kopplad till en källa.

• Men man kan även lägga en ström emellan för att filtrera data p̊a n̊agot
sätt.

• FilterInputStream och FilterReader är abstrakta klasser som man
kan använda som basklasser om man vill tillverka ett filter av n̊agot
slag.

import java.io.*;

public class ToLowerCaseReader extends FilterReader

{

public ToLowerCaseReader(Reader r) {

super(r);

}

public int read() throws IOException {

int i = in.read();

if ( i == -1 ) return i;

return Character.toLowerCase((char)i);

}

public int read(char [] buff, int off, int len)

throws IOException {

int n = in.read(buff, off, len);

for ( int i = off; i < off + n; ++i )

buff[i] = Character.toLowerCase(buff[i]);

return n;

}

}
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try {

BufferedReader r = new BufferedReader(

new ToLowerCaseReader(new FileReader("file.txt")));

String s;

while((s = r.readLine()) != null)

System.out.println(s);

} catch ( /* ... */ ) { /* ... */ }

Utströmmar

Writer och OutputStream

• Definieras helt analogt med InputStream och Reader.

• Har write metoder:

– void write(int) skriver ut en byte eller char.

– void write(byte [], int off, int len) skriver ut en del av
ett byte- (eller char-) fält.

– void write(byte []) skriver ut ett helt byte- (eller char-) fält.

– Writer har även write(String) och
write(String, int off, int len).

• Om en ut-ström har en inre buffer kan denna tvingas ut till strömmens
slutmål genom att anropa flush().

• void close().

• Precis som för InputStream och Reader finns det tv̊a grupper av
strömmar som ärver fr̊an OutputStream och Writer. En grupp som
kopplar en ström till ett slutmål, t.ex. FileWriter och CharArray-

Writer och en grupp som implementerar olika sätt att överföra intern
data till strömmen t.ex. PrintWriter och ObjectOutputStream.

• Man kan koppla en Writer till en OutputStream med klassen Output-

StreamWriter.
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FileWriter och FileOutputStream

• Kopplar en ut-ström till en fil.

• Filen anges i konstruktorn som ett File eller FileDescriptor object,
eller med dess namn.

• En fil som öppnas töms innan n̊agot skrivs i den, s̊a till vida inte ett
andra append argument till konstruktorn sätts till true.

• finalize() är implementerad s̊a filen stängs automatiskt om inga fler
referenser finns till den.

CharArrayWriter, StringWriter och ByteArrayOutputStream

• Kopplar en ström till ett fält eller till en String.

• Fältet eller Stringen är intern men kan kopieras ut genom toByte-

Array(), toCharArray() och toString().

• Man kan ocks̊a komma åt det interna byte-eller char-fältet genom att
ärva fr̊an klassen och manipulera fältet som är protected och kallas
buf.

PipedWriter och PipedOutputStream

BufferedWriter och BufferedOutputStream

• Skriver till en intern buffert som inte skrivs ut till slutmålet förrän den
är full eller flush() anropas. Detta för att öka effektiviteten.

PrintWriter

• Implementerar print() och println() metoder för alla enkla varia-
beltyper.

• Metoderna genererar inte IOException, istället returnerar
checkError() true om n̊agot har g̊att snett.
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Spr̊akkonventioner och formattering

• När man skriver ut ett reellt tal med print() skrivs det normalt ut
med en decimalpunkt och med tre decimaler.

• Men i Sverige använder vi oftast decimalkomma, och ibland vill man
ha fler eller färre decimaler.

• För att beskriva vilket land och vilket spr̊ak man vill använda utnyttjar
man Locale-objekt (i java.util).

• Med statiska metoder i Locale-klassen kan man sätta default Locale-
objekt.

• För att skapa ett Locale-objekt anger man ett spr̊ak och ett land med
hjälp av standardkoder givna av teckensträngar. Koden för svenska är
"sv" och för Sverige "SE".

• Det krävs att motsvarande Locale-beskrivning är tillgänglig p̊a datorn.

• De statiska metoderna getISOCountries() och getISOLanguages()

returnerar de koder som är definierade. Men alla dess koder behöver inte
finnas tillgängliga p̊a din dator. För att lista tillgängliga Locale kan
man använda den statiska metoden getAvailableLocales() i klassen
java.text.NumberFormat.

NumberFormat

Locale l = new Locale("sv", "SE");

NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(l);

System.out.println(nf.format(3.14159));

// 3,142

nf.setMaximumFractionDigits(10);

System.out.println(nf.format(3.14159));

// 3,14159

System.out.println(nf.format(3));

// 3

nf.setMinimumIntegerDigits(2);

System.out.println(nf.format(3));

// 03
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System.out.println(nf.format(3.14159));

// 03,14159

System.out.println(nf.format(3333333.14159));

// 3 333 333,14159

nf.setGroupingUsed(false);

System.out.println(nf.format(3333333.14159));

// 3333333,14159

float pi = 3.14f;

System.out.println(nf.format(pi));

// 03,1400001049

• Används för att formatera flyttal och heltal.

• Man skapar ett NumberFormat-objekt genom att anropa
NumberFormat.getInstance() som ger ett NumberFormat-objekt fr̊an
default Locale-objektet. Alternativt kan man ge ett Locale-objekt som
argument.

• För att formatera ett tal använder man metoden format.

• Det g̊ar att modifiera uppförandet med

• setMaximumFractionDigits()

• setMinimumFractionDigits()

• setMaximumIntegerDigits()

• setMinimumIntegerDigits()

• setGroupingUsed()

printf

• I PrintWriter finns även metoden printf som försöker efterlikna det
sättet man skriver ut saker i spr̊aket C.

• Som argument tar metoden en formatsträng som talar om hur de ef-
terföljande argumenten ska skrivas ut.

• Alternativt kan ett Locale-object ges som argument före formaterings-
strängen.
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• Notera att antalet argument inte är bestämt p̊a förhand (s.k. varargs
behandlas i sista kapitlet)

• printf-metoden skriver ut formatsträngen som den är. Dock finns spe-
cialtecknet % som talar om att här ska vi istället skriva ut ett av ef-
terföljande argument:

%[argument_index$][flags][width][.precision]conversion

– conversion talar om hur argumentet ska formateras (t.ex. e ger
ett flyttal, d ger heltal och s ger en sträng).

– argument_index talar om vilket av de följande argumenten som
ska formateras. Om detta utelämnas antas nästa argument.

– flags betyder olika för olika format.

– width ger hur många tecken som ska fyllas upp.

– precision används för flyttal.

• Följande exempel skriver ut
The values are 3.141593 and 42

System.out.printf(

"The values are %2$10.6f and %10d\n", 42, Math.PI);

• I String klassen finns den statiska metoden format för att skapa en
textsträng enligt givet format p̊a samma sätt som i printf.

• B̊ade format och printf använder internt klassen Formatter. I doku-
mentationen för denna klass presenteras alla möjliga formatteringsko-
der.

Binära strömmar

• Att skriva ut data representerade av tecken är inte alltid vad man vill.
Ibland vill man spara data p̊a ett effektivt sätt utan att det behöver
vara läsbart för en människa, bara för ett annat, eller kanske samma,
program.
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• Det finns tv̊a par strömklasser som hanterar in- och utmatning av binär
data. Ett par hanterar enkla typer och ett par hanterar objekt.

• Olika datorer lagrar data p̊a olika sätt. Man talar om big-endian och
little-endian beroende p̊a om den minst signifikanta eller mest signifi-
kanta biten i en byte eller byten i ett word kommer först: 5 = 00000101
eller 10100000. Jämför svenska datum: 08.11.26 (big-endian), europeis-
ka: 26.11.08 (little-endian) och amerikanska: 11/26/08 (middle-endian).
De binära strömmarna i Java är först̊as plattformsoberoende.

DataInputStream och DataOutputStream

• Skriver/läser enkla variabeltyper till/fr̊an en OutputStream/Input-
Stream.

• Metoderna heter writeLong, writeDouble, readInt, readDouble etc.

ObjectInputStream och ObjectOutputStream

import java.io.*;

public class Person implements Serializable

{

private String name;

private String address;

private transient int hash;

// ...

public int hashCode() {

return hash;

}

private void setHashCode() {

hash = name.hashCode() + address.hashCode();

}

private void readObject(ObjectInputStream in)

throws IOException, ClassNotFoundException {

in.defaultReadObject();
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setHashCode();

}

// ...

}

• Skriver/läser objekt till/fr̊an en OutputStream/InputStream.

• Objekten måste vara av klasser som implementerar interfacet Serial-
izable.

• Serializable är ett lite magiskt interface som inte specificerar n̊agra
metoder som måste överskuggas.

• När ett objekt skrivs ut, skrivs alla instansvariabler ut, även om de är
referenser till andra objekt. Likadant när det läses in.

• Om man inte vill att en instansvariabel ska skrivas/läsas kan man de-
klarera den transient.

• Man skriver ut med void writeObject(Object o) och läser in med
Object readObject() (Här måste det till en explicit typomvandling
om man vet vilken klass objektet är).

• writeLong, writeDouble, readInt, readDouble etc. finns ocks̊a med.

• Om man vill kan man specificera en metod som automatiskt anropas
innan instansvariablerna skrivs ut. Den ska deklareras
private void writeObject(ObjectOutputStream out)

throws IOException

I den metoden kan man göra justeringar som kan behövas. I slutet
måste man göra out.defaultWriteObject();.

• P̊a samma sätt kan man definiera en metod som anropas efter att in-
stansvariabler har lästs in
private void readObject(ObjectInputStream in)

throws IOException, ClassNotFoundException

Först anropar man in.defaultReadObject(), varefter man kan juste-
ra objektet efter behov.
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RandomAccessFile

• Man behöver inte alltid skriva och läsa via strömmar. Det finns även
direktaccess-filer.

• Här kan man hoppa framåt och bak̊at lite hur som helst och skriva och
läsa binärrepresentationer av enkla datatyper här och var i filen.

• Konstruktorn till RandomAccessFile tar tv̊a argument. Det första är
ett filnamn eller ett File-objekt. Det andra är en String som kan vara
"r" (om filen bara ska läsas fr̊an) eller "rw" (om filen även ska skrivas
till).

• Metoderna för att skriva och läsa heter writeLong, writeDouble,
readInt, readDouble etc.

• För att ta reda p̊a var man är i filen för tillfället använder man
getFilePointer().

• Filens storlek ges av length(). Storleken kan ändras med
setLength().

• Man flyttar omkring i filen med seek(int pos) med
0 <= pos < length()

File

• Klassen File representerar en fil eller en katalog p̊a ett s̊a plattform-
soberoende sätt som möjligt.

• En fil har ett namn getName() som är filens namn i den katalog den
ligger i.

• En fils fullständiga namn med hela sökvägen fr̊an rotkatalogen f̊ar man
med getPath().

• Man skapar ett File-objekt genom att ge en String med ett namn
som kan vara ett relativt filnamn (relativt den aktuella katalogen) eller
ett absolut filnamn med hela sökvägen specificerat.

• new File(otherFile, namn") skapar en fil i katalogen representerad
av otherFile.
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• En fil med det givna namnet behöver inte existera när man skapar ett
File-objekt. Man kan skapa filen i efterhand med createNewFile()

eller mkdir().

• Om File-objektet motsvarar en katalog (isDirectory()) kan man f̊a
tillg̊ang till de filer som finns där med listFiles().

• Katalognamnen i en sökväg separeras med File.separator (/ i Unix,
\ i Windows och : p̊a en Mac (OS9 och tidigare. OSX är Unix.)).

• Du kan inte använda File i en Applet av säkerhetsskäl.
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17 Nätverkskommunikation (kursivt)

• Vi har sett hur olika tr̊adar kan kommunicera med varandra med ström-
mar (PipedInputStream och PipedOutputStream).

• Man kan även kommunicera mellan olika program p̊a samma dator eller
mellan program p̊a olika datorer.

• För att kommunicera med en annan dator använder sig programmet
av en Socket som är kopplad till en port som är kopplad till internet.

• En port är en abstrakt kommunikationskanal till internet. Den finns
bara en sladd ut till internet, men den är logiskt uppdelad p̊a 216 =
65536 olika portar.

• En del portar är standardiserade för att användas för viss sorts kom-
munikation: port 80 används för http kommunikation, 22 används för
secure shell, 21 för ftp, etc. Portar med nummer upp till 1023 är re-
serverade för välkända kommuniktationssorter, portarna 1024–49151
(0x0400–0xBFFF) är reserverade för ändamål med officiell tilldelning,
medan portarna 49152–65535 (0xC000–0xFFFF) kan användas fritt.

• För att kommunicera med ett program p̊a en annan dator måste man
kunna datorns internet adress samt komma överens om vilken port som
ska användas.

• Flera Sockets kan använda samma port samtidigt.

URL-förbindelser

• Det enklaste sättet att hämta information fr̊an nätet är genom en
URL(Uniform Resource Locator)-förbindelse.

• En URL bestäms av en sökväg som har fyra komponenter:
protokoll://internet-adress[:port]/sökväg[?query][#reference]
t.ex. http://home.thep.lu.se/~bjorn/fyta11/Java/

• protokollet anger vilket sätt kommunikationen ska ske p̊a. Detta
bestämmer ocks̊a vilken port som ska användas, men man kan även
specificera en speciell port.
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• Det som konmmuniceras är en sekvens av bitar. Ett protokoll är en
överenskommelse som definierar dels hur bitarna ska tolkas, dels hur
man ska organisera kommunikationen.

• För att läsa informationen fr̊an en URL använder man metoden open-

Stream() som returnerar en InputStream som man sedan kan koppla
vidare till t.ex. en Reader som man sedan läser ifr̊an som vanligt.

• Man kan även skriva till en URL-förbindelse, men det är ovanligt. Det
är vanligare att man skapar en ny URL-förbindelse där man skickar
information i query delen av sökvägen.

Datagram

• Det enklaste sättet att skicka data till ett program p̊a en annan dator
är med ett datagrampaket.

• Ett datagram är som ett brev, man behöver ange en adress och en mot-
tagare (port) och man kan aldrig vara riktigt säker p̊a att det kommer
fram. Om man skickar flera, vet man inte i vilken ordning de kommer
fram.

• Själva meddelandet representeras av ett fält av bytes.

• Adressen representeras av ett InetAddress-objekt.

• InetAddress har inga publika konstruktorer, utan man ska-
par objekt med de statiska metoderna getByName(String name),
getByAddress(byte [] addr) eller getLocalHost().

• För att skicka ett datagram behöver man skapa en DatagramSocket.
I konstruktorn behöver man inte ange n̊agot – den väljer d̊a själv en
tillgänglig port p̊a den lokala datorn.

• Själva meddelandet representeras av ett DatagramPacket. I konstruk-
torn anger man ett fält av bytes, hur många bytes som ska skickas, en
InetAddress och ett portnummer p̊a datorn man ska skicka till.

• För att läsa ett datagram måste man skapa en DatagramSocket med
ett givet portnummer.
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• Om man sedan anropar receive(DatagramPacket) väntar program-
met tills ett datagram anländer.

public void sendMessage(String message, String address,

int port) throws UnknownHostException,

SocketException, IOException {

byte [] field = message.getBytes();

InetAddress ia = InetAddress.getByName(address);

DatagramPacket packet =

new DatagramPacket(field, field.length, ia, port);

DatagramSocket sock = new DatagramSocket();

sock.send(packet);

}

public String getMessage(int port) throws

SocketException, IOException {

byte [] data = new byte[1024];

DatagramPacket packet =

new DatagramPacket(data, data.length);

DatagramSocket sock = new DatagramSocket(port);

sock.receive(packet);

System.out.println("Received message from " +

packet.getAddress().getHostName());

return new String(packet.getData(), 0, packet.getLength());

}

Uppkopplade förbindelser

• Ofta vill man ha en mer fast förbindelse mellan tv̊a program. Den
typiska situationen är att man har en server -dator som har en databas
av n̊agot slag, och flera klient-datorer som kopplar upp sig till servern
och gör transaktioner med databasen.

• Klientprogrammet skapar en Socket som ansluter till serverdatorn p̊a
en i förväg överenskommen port.

• Socket konstruktorn behöver en InetAddress och ett portnummer.
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• Fr̊an en öppnad Socket kan man sedan f̊a tillg̊ang till en InputStream

(med getInputStream()) och en OuptutStream

(med getOutputStream()) med vilka man sedan kan kommunicera
med servern p̊a ett enkelt sätt.

• Servern lyssnar p̊a den förutbestämda porten med en ServerSocket.
När n̊agon försöker ansluta sig, skapar den en ny socket och startar en
tr̊ad som sköter kommunikationen med klienten varefter den fortsätter
lyssna efter fler anslutningar.

• Tr̊aden som hanterar kommunikationen skapar in- och utströmmar och
börjar prata med klienten.

Applets och kommunikation

• I en applet f̊ar man inte tillg̊ang till det lokala filsystemet. Man f̊ar
heller inte skapa uppkopplingar vart som helst och hur som helst.

• Man f̊ar skapa uppkopplingar till den server appletten laddades ned
fr̊an. getCodeBase().getHost()

• I en applet kan man även f̊a fram information om dokumentet den
startades fr̊an. P̊a s̊a sätt kan man även ladda ner andra sidor fr̊an
nätet, även s̊adana som inte kommer fr̊an samma server.
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18 Aktiva objekt (kursivt)

• Operativsystem har flera processer som exekveras samtidigt.

• Flera program kör i olika fönster, och man flyttar fokus mellan dem
genom att t.ex. klicka i fönstret.

• Det finns även program som kör i bakgrunden och operativsystemet
växlar automatiskt mellan dem och det program du använder.

• Även i ett separat program kan man (i vissa programspr̊ak) ha flera
olika tr̊adar som exekveras parallellt. Java är ett av de f̊a programspr̊ak
där denna möjlighet finns implementerad p̊a ett plattformsoberoende
sätt.

• Man kan p̊a s̊a sätt ha flera aktiva objekt i ett program. Dessa exekveras
var för sig självständigt.

• Alla program har minst en tr̊ad – den som exekverar main.

• Parallella program är nödvändiga när man gör realtidsprogrammering.
Ett exempel är ett autopilot program i ett flygplan. Där ligger olika
tr̊adar och lyssnar p̊a input fr̊an olika givare och sensorer, och om n̊agon
av dessa rapporterar n̊agot som innebär en kurskorrigering, meddelas
andra tr̊adar som styr roder och hastighet etc.

• Nästan alla nya datorer har idag processorer med tv̊a eller fyra kärnor.
För att utnyttja den kapaciteten i ett och samma program behöver man
använda sig av tr̊adar.

• Även fönstersystemet i Java bygger p̊a tr̊adar. När vi skapar en Frame

och sedan avslutar main-metoden ligger tr̊aden för fönstret kvar och
exekverar efter att main-tr̊aden avslutats.

Tr̊adar

• Aktiva objekt kan antingen vara tr̊adar i sig själva, eller ha en tr̊ad
som styr exekveringen. Det senare är enklast.

• Klasser som har tr̊adar måste implementera interfacet Runnable. Detta
gör att man måste implementera metoden public void run().
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• Antag att vi vill ha ett objekt som, oberoende av vad vad programmet
gör i övrigt, regelbundet skriver ut en given text i terminalfönstret.

public class Skrivare implements Runnable

{

public Thread aktivitet = new Thread(this);

private String text;

private long intervall;

public Skrivare(String txt, long tid) {

text = txt + " ";

intervall = tid*1000;

}

public void run() {

while(!Thread.interrupted()) {

try {

Thread.sleep(intervall);

}

catch(InterruptedException e) {

break;

}

System.out.print(text);

}

System.out.println();

}

public static void main(String[] args) {

Skrivare s1 = new Skrivare("hello", 3);

Skrivare s2 = new Skrivare("world", 5);

s1.aktivitet.start();

s2.aktivitet.start();

try {

Thread.sleep(60000);

}

catch(InterruptedException e) {}

s1.aktivitet.interrupt();

s2.aktivitet.interrupt();
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}

}

• new Thread(obj) skapar en ny tr̊ad som styr exekveringen av ett givet
objekt. Men tr̊aden startar inte exekveringen förrän start() anropats
för tr̊aden. start() sätter ig̊ang exekveringen och anropar objektets
run()-metod.

• För att stoppa exekveringen av en tr̊ad anropar man dess interrupt()-
metod. Dock är det inte säkert att tr̊aden slutar omedelbart. Istället
sätts en flagga som gör att metoden interrupted() returnerar true
istället för false. Om objektet som har tr̊aden h̊aller p̊a att exekvera
tr̊adens sleep-metod avbryts den omedelbart genom att generera ett
undantagsobjekt av klassen InterruptedException

• Inuti ett aktivt objekt kan man anropa statiska metoder hos Thread.
Dessa är p̊averkar dock inte hela programmet utan endast den aktuella
tr̊aden: Thread.sleep() är ekvivalent med aktivitet.sleep().

• Om man vill vänta tills en tr̊ad avslutat sin exekvering använder man
tr̊adens join()-metod. Exekveringen av en tr̊ad väntar d̊a tills den
andra tr̊aden avslutat sin exekvering (eller tills en max väntetid g̊att
ut). Om den anropande tr̊aden skulle bli avbruten medan den väntar
genereras ett InterruptedException.

• När flera tr̊adar exekveras samtidigt fördelas tiden mellan dem n̊agor-
lunda jämt. Men man kan ändra en tr̊ads prioritet s̊a att den exekveras
lite mer eller mindre än andra tr̊adar.

Synkronisering av tr̊adar

• Vad händer om metoder hos ett objekt anropas av tv̊a olika tr̊adar
samtidigt?

class Konto

{

private double saldo;

public void /* synchronized */ transaktion(double belopp) {
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saldo = saldo + belopp;

if(saldo < 0) System.out.println("Varning!");

}

// ...

}

public static void main(String[] args) {

Konto konto = new Konto();

// ...

GiroHanterare giro = new GiroHanterare(konto);

Bankomat banko = new Bankomat(konto);

// ...

}

• Antag att banko börjar genomföra en transaktion av ett uttag
p̊a 500 kronor för kontot där det finns 1000 kronor. Anropet till
transaktion() blir avbrutet just när saldo + belopp räknats ut
(500) men innan saldo tilldelats det nya beloppet.

• Nu exekveras istället en transaktion fr̊an giro-tr̊aden som sätter in
10000 p̊a kontot. Hela anropet till transaktion genomförs och saldot är
nu 11000.

• Nu återupptas den avbrutna banko-tr̊aden och slutför sin tilldelning av
500 till saldot. Saldot för kontot är nu s̊aledes 500 trots att det skulle
varit 10500.

• Om en metod deklareras synchronized l̊ases objektet för vilken det an-
ropas s̊a länge en tr̊ad exekverar metoden. Under den tiden kan ingen
annan tr̊ad exekvera n̊agon synchronized metod (vare sig den anropa-
de metoden eller n̊agon annan synchronized metod) för det objektet.
Istället försätts dessa metodanrop i vänteläge.

• Om en statisk metod som deklarerats synchronized anropas kan ingen
annan tr̊ad exekvera n̊agon synchronized metod för n̊agot objekt av
den klassen.

• Synkroniserade tr̊adar är nödvändiga, men kan orsaka onödigt l̊anga
väntetider för tr̊adar som borde göra nyttigare saker. För att undvika
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detta är det brukligt att använda buffertar.

public class Producent implements Runnable

{

public Thread aktivitet = new Thread(this);

private String text;

private long intervall;

private Queue q;

public Producent(String txt, long tid, Queue k) {

text = txt;

intervall = tid*1000;

q = k;

}

public void run() {

while(XThread.delay(intervall))

q.putlast(text);

}

}

• XThread finns beskriven i kapitel 12.2.

• delay anropar helt enkelt Thread.sleep och returnerar true om den
sovit gott, och false om den blivit avbruten.

public class Konsument implements Runnable

{

public Thread aktivitet = new Thread(this);

private long intervall;

private Queue q;

public Konsument(long tid, Queue k) {

intervall = tid*1000;

q = k;

}

public void run() {

while(XThread.delay(intervall))
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System.out.println(((String)q.getFirst()) + " ");

}

}

public class Test

{

public static void main(String [] args) {

Queue q = new Queue();

Producent p1 = new Producent("Ole", 5, q);

Producent p2 = new Producent("Dole", 7, q);

Producent p3 = new Producent("Doff", 9, q);

Konsument k1 = new Konsument(4, q);

Konsument k2 = new Konsument(8, q);

p1.aktivitet.start();

p2.aktivitet.start();

p3.aktivitet.start();

k1.aktivitet.start();

k2.aktivitet.start();

XThread.delay(60000);

System.out.println("Antal objekt i kön: " + q.size());

System.exit(0);

}

}

public class Queue extends Vector

{

public synchronized void putLast(Object obj) {

addElement(obj);

notify();

}

public synchronized Object getFirst() {

while ( isEmpty() ) {

try {

wait()

}

catch ( InterruptedException e ) {

return null;
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}

}

Object obj = elementAt(0);

removeElementAt(0);

return obj;

}

}

• Queue ärver fr̊an Vector som är en standardklass som implementerar
en dynamisk vektor (till skillnad fr̊an ett vanligt fält som har fixerad
storlek).

• Producent-objekten lägger in saker i kön med putLast() och
Konsument-objekt tar ut dem med getFirst() (behöver egentligen inte
omvandla Object till String) och och skriver ut dem.

• Om det inte finns n̊agra objekt i kön när getFirst() anropas anropas
wait() som försätter den anropande tr̊aden i vänteläge samtidigt som
l̊aset p̊a köobjektet tas bort temporärt s̊a att andra synchronized

metoder kan anropas. wait() avbryts om n̊agon annan tr̊ad anropar
notify().

• notify() och wait() är definierade för Object och är s̊aledes
tillgänglig för alla objekt.
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19 Rekursiva strukturer (kursivt)

Rekursiv lista

• Antag att vi vill göra en lista med objekt sorterade enligt en nyckel.

• Objekten kan vara av vilken klass som helst (Object). Nyckeln ska
implementera interfacet Comparable.

• Vi kan definiera en lista som ett nyckel/objekt-par samt en lista in-
neh̊allande objekt med högre nycklar. En lista kan ocks̊a vara tom (har
null objekt, null nyckel och null resterande lista).

public class List

{

private Comparable key;

private Object data;

private List tail;

/** Skapar en ny lista med givna objekt, nyckel och

svanslistan */

public List(Comparable key, Object data, List tail){

this.key = key;

this.data = data;

this.tail = tail;

}

/** Skapar en tom lista */

public List() { this(null, null, null); }

/** Returnerar true om listan är tom */

public boolean isEmpty(){ return key == null; }

/** Sätter in objektet data i registret med nyckeln key */

public List insert(Comparable key, Object data){

// Om listan är tom, sätt in först i listan

if(isEmpty())

return new List(key, data, this);

// Finns nyckeln redan, strunta i insättning
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if(key.compareTo(this.key) == 0)

return this;

// Har vi funnit insättningspositionen, sätt in

if(key.compareTo(this.key) < 0)

return new List(key, data, this);

// Annars letar vi vidare

tail = tail.insert(key, data);

return this;

}

/** Raderar objektet med nyckeln key ur registret */

public List delete(Comparable key){

// Slutet av listan nådd utan träff

if(isEmpty())

return this;

// Rätt nyckel funnen?

if(key.compareTo(this.key) == 0)

return tail;

// Fortsätt leta om posten kan finnas i svansen

if(key.compareTo(this.key)<0)

tail = tail.delete(key);

return this;

}

/** Söker efter ett element. Det första element som

matchar elem returneras. Hittas inget matchande

element returneras null */

public Object find(Comparable key);

/** Ger antalet objekt som finns lagrade i registret */

public int getSize();

/** Returnerar en lista över alla objekt i registret */

public Object[] toArray();

private void putInList(Object [] v, int pos);

}
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public class AnimalABC

{

// Den interna listan.

private List theList = new List();

/** Lägg till ett djur i listan */

public void insert(String letter, String animal) {

theList = theList.insert(letter, animal);

}

/** Returnera djuret med den givna bokstaven */

public String find(String letter) {

return (String)theList.find(letter);

}

/** Ta bort djuret med den givna bokstaven */

public void remove(String letter) {

theList = theList.remove(letter);

}

}

• Detta är inte det enda sättet att definiera en rekursiv liststruktur. Men
det är ganska kul.

• Om vi lägger till n̊agot i listan kan vi f̊a en ny lista tillbaka. (tail =

tail.insert(key, data);).

• Om det objekt som sätts in kommer före alla andra, skapas en ny lista
med den gamla listan som svans.

• När vi tar bort n̊agot fr̊an listan kan vi även d̊a f̊a en ny lista tillbaks.
Om nyckeln som ska tas bort finns överst i listan ska vi i fortsättningen
ha dess svans som lista.

• Hur många element finns det i en lista? Tv̊a fall: om det är en tom
lista är antalet element noll. Annars är antalet element ett plus antalet
element i svanslistan.
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• Hur f̊ar jag reda p̊a vilket objekt som finns för en given nyckel? Tre
fall: Antingen är det samma nyckel som för denna (this) lista, i s̊a
fall returnerar vi helt enkelt objektet. Om nyckeln kommer före denna
nyckel s̊a vet vi att det inte finns n̊agot s̊adant element i svanslistan
allts̊a returnerar vi null. Om nyckeln kommer efter denna nyckel, ber
vi svanslistan att hitta objektet. Om detta är en tom lista returnerar
vi först̊as null.

• Hur kan man extrahera ett fält med alla objekt i listan? Till detta
behöver vi tv̊a metoder:
toArray() och putInArray(Object[] v, int pos). Den första ska-
par ett fält med en lämplig storlek och säger åt sig själv att stoppa
in sitt objekt i det fältet p̊a plats noll. En lista som blivit ombedd att
stoppa in sitt objekt p̊a plats pos i ett fält, gör detta och ber sin svans-
lista att stoppa in sitt objekt p̊a plats pos+1. En tom lista gör först̊as
ingenting.

Binära sökträd

• Ett binärt sökträd är som en länkad lista med tv̊a svansar. I den vänstra
svansen har vi bara värden som är lägre och i den högra finns värden
som är högre.

• Varje nod har en nyckel och ett objekt samt tv̊a svansar.

• En nod kan vara tom. En s̊adan har inget objekt, ingen nyckel och inga
svansar. Det g̊ar att implementera ett träd utan tomma noder, men det
blir mer komplicerat.

class TreeNode {

Comparable key = null;

Object obj = null;

TreeNode left = null;

TreeNode right = null;

public boolean empty() {

return key == null;

}
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public void insert(Comparable k, Object o) {

if ( empty() ) {

key = k;

obj = o;

left = new TreeNode();

right = new TreeNode();

return;

}

if ( k.compareTo(key) < 0 )

left.insert(k, o);

else if ( k.compareTo(key) > 0 )

right.insert(k, o);

}

public int size() {

if ( empty() ) return 0;

return left.size() + right.size() + 1;

}

public Object find(Comparable k) {

if ( empty() ) return null;

if ( k.compareTo(key) < 0 )

return left.find(k);

else if ( k.compareTo(key) > 0 )

return right.find(k);

return obj;

}

public TreeNode findLeftmost() {

return left.empty()? this: left.findLeftmost();

}

public TreeNode erase(Comparable k) {

if ( empty() ) return this;

if ( k.compareTo(key) < 0 )

left = left.erase(k);

else if ( k.compareTo(key) > 0 )
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right = right.erase(k);

else {

if ( left.empty() ) return right;

if ( right.empty() ) return left;

right.findLeftmost().left = left;

return right;

}

return this;

}

public int fillOrdered(Object [] arr, int n) {

if ( empty() ) return n;

n = left.fillOrdered(arr, n);

arr[n++] = obj;

return right.fillOrdered(arr, n);

}

public int fillPreOrdered(Object [] arr, int n) {

if ( empty() ) return n;

arr[n++] = obj;

n = left.fillPreOrdered(arr, n);

return right.fillPreOrdered(arr, n);

}

}

Insert

• Insert tar en nyckel och ett objekt som argument och behöver till skill-
nad fr̊an v̊ar länkade lista inte returnera en ny lista.

• Om noden är tom sätter man in nyckeln och objektet och lägger till
tv̊a tomma listor som svansar.

• Om noden inte är tom finns tre alternativ:

– Om nyckeln är samma som för denna nod gör vi ingenting – vi
kan bara lagra ett objekt per nyckel. Alternativt ersätter vi in
objektet.
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– Om nyckeln är större än denna nods nyckel anropar vi insert
rekursivt för högerträdet.

– Om nyckeln är mindre än denna nods nyckel anropar vi insert
rekursivt för vänsterträdet.

• Vi lägger bara till nya objekt i slutet av trädet (p̊a ett löv) och behöver
aldrig lägga in noder i mitten.

Storleken

• Om denna nod är tom är storleken noll.

• Annars är storleken ett plus storlekarna p̊a de tv̊a svansarna.

Hitta

• Om man ska returnera ett objekt som är lagrat för en given nyckel finns
fyra alternativ:

– Om noden är tom returneras null.

– Om nyckeln är den samma som för denna noden, returneras ob-
jektet.

– Om nyckeln är större än för denna nod, returneras resultatet fr̊an
ett rekursivt anrop för högernoden.

– Om nyckeln är mindre än för denna nod, returneras resultatet fr̊an
ett rekursivt anrop för vänsternoden.

Ta bort

• När man tar bort ett objekt givet en nyckel är det möjligt att man
måste ta bort en nod mitt i trädet, därför använder vi oss av tekniken
där returvärdet är den nya noden.

• Om noden är tom returneras noden själv – d.v.s. trädet förblir
oförändrat.

• Om nyckeln är större än denna nods nyckel ersätts högersvansen med
den nod som returneras fr̊an ett rekursivt anrop till högernoden.
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• Om nyckeln är mindre än denna nods nyckel ersätts vänstersvansen
med den nod som returneras fr̊an ett rekursivt anrop till vänsternoden.

• Om nyckeln är samma som för denna nod finns fyra alternativ:

– Om b̊ada svansarna är tomma returneras en tom nod.

– Om vänsternoden är tom men inte högernoden returneras
högernoden.

– Om högernoden är tom men inte vänsternoden returneras vänster-
noden.

– Om ingen av svansarna är tomma måste man förs ta reda p̊a noden
med den minsta nyckeln i högerträdet. Nyckeln och objektet fr̊an
den noden kopieras kopieras till den aktuella noden. Därefter ber
man högernoden att ta bort objektet med den nya nyckeln. P̊a
detta sätt är fortfarande alla nycklar i högerträdet större än för
denna nod.

Extrahera en lista med ordnade objekt

• Den rekursiva funktionen f̊ar ett fält med en lämplig storlek och ett in-
dex som talar om var nästa objekt ska sättas in. Funktionen returnerar
indexet till det första elementet efter de som redan skrivits till fältet.

• För den rekursiva metoden finns tv̊a alternativ:

– Om noden är tom görs ingenting och den angivna positionen re-
turneras.

– Om noden inte är tom anropas metoden rekursivt för
vänsternoden, objektet placeras i fältet p̊a den plats som retur-
neras, sedan returneras returvärdet för ett rekursivt anrop till
högernoden.

Extrahera en lista med oordnade objekt.

• Om man lägger in alla objekt i ordning kommer trädet att bli helt skevt
vilket givetvis inte är lämpligt.
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• Om man vill läsa ut objekten p̊a disk och sedan vill läsa tillbaka dem
igen är det därför bäst att extrahera objekten i niv̊agrupperad pre-order
snarare än i sorterad in-order.

• Skillnaden mot det ordnade fallet är att man lägger till objektet i en
nod först, innan man lägger till svansarna.

• Det finns algoritmer för att skapa vägda binära träd för vilka det kvittar
vilken ordning man lägger in objekten i.

public class TreeMap {

TreeNode root = new TreeNode();

public int size() {

return root.size();

}

public void insert(Comparable k, Object o) {

root.insert(k, o);

}

public Object find(Comparable k) {

return root.find(k);

}

public void erase(Comparable k) {

root = root.erase(k);

}

public Object [] toArray() {

Object [] arr = new Object[root.size()];

root.fillPreOrdered(arr, 0);

return arr;

}

public Object [] toOrderedArray() {

Object [] arr = new Object[root.size()];

root.fillOrdered(arr, 0);
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return arr;

}

public static void main(String [] args) {

TreeMap map = new TreeMap();

for ( int i = 0; i < args.length; ++i )

map.insert(args[i], args[i]);

map.erase("r");

System.out.println("Sorted");

Object [] arr = map.toOrderedArray();

for ( int i = 0; i < arr.length; ++i )

System.out.println(arr[i]);

System.out.println("Unsorted");

arr = map.toArray();

for ( int i = 0; i < arr.length; ++i )

System.out.println(arr[i]);

}

}

• TreeMap är en enkel associativ container som internt använder
TreeNode.

• Alla anrop är skickar bara vidare till TreeNode-objektet i roten av
trädstrukturen.

• I princip behövs inte TreeMap-klassen, men den gör att ingen kan kom-
ma år TreeNode-objekten och manipulera dem s̊a att trädstrukturen
blir inkonsistent.

• Den stora skillnaden mellan ett binärt träd och en länkad lista är hur
l̊ang tid operationerna tar. I ett vägt binärt träd behöver man högst
log

2
N steg för att hitta en nyckel, jämfört med en länkad lista där det

tar som mest N steg.
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