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Uppgift 1: Sant eller falskt

Vilka av följande p̊ast̊aende om Java är korrekta?

a. Varje klass beskriver minst ett objekt. falskt Man behöver inte skapa n̊agot
objekt av en klass. En klass kan t.ex. bara ha statiska metoder som används
av andra objekt och behöver inte instansieras. En abstrakt klass f̊ar man inte
skapa objekt av.

b. Flera referensvariabler kan referera till samma objekt. sant
c. En klass kan ha flera subklasser. sant
d. En klass kan ha flera superklasser. falskt
e. En klass kan implementera flera gränssnitt (interfaces). sant
f. Ett interface kan ärva fr̊an ett annat interface. sant
g. En abstrakt klass kan inte ha en annan abstrakt klass som superklass. falskt
h. En abstrakt klass som implementerar ett interface behöver inte implementera

alla metoder i interfacet. sant
i. Alla metoder i en klass kan kommas åt fr̊an dess subklass. falskt private

metoder kan t.ex. inte kommas åt.
j. Varje g̊ang man deklarerar en referensvariabel till en klass måste man ocks̊a

skapa en instans av klassen s̊a att referensvariabeln har n̊agot att referera till.
falskt En referens variabel kan ha värdet null och refererar d̊a inte till n̊agot
objekt.

k. Det är inte till̊atet att deklarera en referensvariabel till en abstrakt klass. falskt
däremot kan man inte skapa ett objekt av en abstrakt klass.

l. En referensvariabel till klassen Object kan referera till objekt av vilken klass
som helst. sant eftersom alla klasser ärver av Object.

m. En metod i en subklass kan inte anropas fr̊an en metod i dess superklass. falskt
Om en metod i superklassen är överskuggad i subklassen och this refererar till
ett objekt av subklassen anropas den överskuggade metoden automatiskt.

n. En lokal variabel av enkel typ som deklareras i en metod kan inte ändras utanför
den metoden. sant

o. Ett objekt som skapas i en metod kan inte ändras utanför den metoden. falskt
det g̊ar t.ex. att ge en referens till objektet till en annan metod (Motsvarande
kan man inte göra med en lokal variabel av en enkel typ.)

p. En referens av typen Collection<String> kan referera till ett objekt av typen
Vector<String>. sant

q. En referens av typen Vector<Object> kan referera till ett objekt av typen
Vector<String>. falskt

r. Ett objekt av typen Vector<Object> kan inneh̊alla referenser till objekt av
typen String. sant
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Uppgift 2: Palindrom

Ett palindrom är en text som kan läsas b̊ade fram- och baklänges och änd̊a utläsas
som samma sak. Sirap i Paris, Abba, ö och Ni talar bra latin är n̊agra exem-
pel. Notera att man bortser fr̊an mellanslag, skiljetecken och skillnaden mellan
stora och små bokstäver. Skriv en metod som tar ett String objekt som argu-
ment och returnerar true om det inneh̊aller ett palindrom och false annars. Meto-
den ska anta att alla mellanslag och skiljetecken är borttagna och att alla stora
bokstäver är ersatta med små. Om s̊a inte är fallet ska ett exception av typen
PalindromeException (se nedan) generaras. Ovanst̊aende exempel skulle allts̊a
presenteras som "sirapiparis", "abba", "ö" och "nitalarbralatin". Följande
metoder i klasserna String och Character kan vara bra att känna till.
Se svar p̊a nästa uppgift.

Uppgift 3: Mer palindrom

Antag att metoden du skrev i förra uppgiften finns i en klass Palindrom. Skriv en
huvud (main) metod till klassen som för varje argument skriver ut om strängen är ett
palindrom eller inte. Notera att du måste ta bort alla mellanslag och skiljetecken samt
omvandla alla stora bokstäver till små. (Se t.ex. String klassen i förra uppgiften.)
Här är ett exempel p̊a hur programmet bör fungera:

public class Palindrom {

public static boolean isPalindrome(String s) throws PalindromeException {

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

if ( !Character.isLetter(s.charAt(i)) ||

!Character.isLowerCase(s.charAt(i)) )

throw new PalindromeException();

for ( int i = 0; i < s.length()/2; ++i )

if ( s.charAt(i) != s.charAt(s.length() - 1 - i ) ) return false;

return true;

}

public static void main(String [] args) {

for ( String arg: args ) {

String s = arg.toLowerCase();

String stripped = "";

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

if ( Character.isLetter(s.charAt(i)) )

stripped += s.charAt(i);

try {

if ( isPalindrome(stripped) )

System.out.println("\"" + arg + "\" är ett palindrom");

else

System.out.println("\"" + arg + "\" är inte ett palindrom");

}

catch (PalindromeException ex) {

System.out.println("Could not properly parse " + arg);

}

}

}

}
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Uppgift 4: Smile!

Skriv en ny klass kallad SmileLabel som ärver fr̊an standardklassen java.awt.Label

men har en förutbestämd text: Smile!. Konstuera klassen s̊a att om man trycker
ner musknappen p̊a texten, s̊a ändras den till smiley symbolen :-). När man släpper
musknappen ska texten Smile! komma tillbaka. SmileLabel ska fungera s̊a att
Smile klassen nedan, utan ändringar, ger ett fönster med tv̊a oberoende Smile!

texter som var och en för sig omvandlas till smiley symboler när man trycker p̊a dem.
Nedan beskrivs n̊agra metoder i ett antal klasser och interface som kan vara till nytta.

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class SmileLabel extends Label

implements MouseListener{

public SmileLabel() {

super("Smile!");

addMouseListener(this);

}

public void mousePressed(MouseEvent e) {

setText(":-)");

}

public void mouseReleased(MouseEvent e) {

setText("Smile!");

}

public void mouseClicked (MouseEvent e) {}

public void mouseEntered (MouseEvent e) {}

public void mouseExited (MouseEvent e) {}

}
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