TENTAMEN OOP 2018-01-14
ANVISNINGAR
Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade svarsbladet, övriga frågor på de vanliga svarsbladen. Du får
gärna skriva på bägge sidorna, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning ska svaren ligga
sorterade efter frågornas nummer, inte efter den ordning du besvarat dem.

BETYGSÄTTNING
Tentan består av fem frågor, och varje fråga ger max 10 poäng. Maxpoängen på tentan är således 50. Betyget
på tentan sätts enligt följande kriterier:
Fx – Minst 20 poäng på tentan. Betyget kan också ges om man får minst 25 poäng, men mindre än 8 poäng
sammanlagt på fråga 1 och 2.
E – Minst 8 poäng sammanlagt på fråga 1 och 2, samt minst 25 poäng totalt.
D – Minst 8 poäng sammanlagt på fråga 1 och 2, samt minst 30 poäng totalt.
C – Minst 8 poäng sammanlagt på fråga 1 och 2, minst 35 poäng totalt, samt ingen uppgift med 0 poäng.
B – Minst 40 poäng totalt, samt ingen uppgift med 0 poäng.
A – Minst 45 poäng totalt.

HJÄLPMEDEL
Inga hjälpmedel förutom den syntaxsammanfattning som delas ut på tentan.

Lycka till!
Lösningsförslag läggs upp i ILearn senast tre arbetsdagar efter tentatillfället.

DEL A: FLERVALSFRÅGOR OCH KODFÖRSTÅELSE
Dessa frågor besvaras på det utdelade svarsbladet, inte på något annat sätt. På detta svarsblad får du bara
skriva i de därtill avsedda fälten, ingen annanstans eftersom det delvis rättas maskinellt. Anteckningar och
liknande utanför avsedda fält kan göra att det inte kan rättas, eller att resultatet blir fel. Sådana svar kommer
inte att rättas om. Det är alltså ingen idé att skicka med anteckningar eller textuella förklaringar till dessa frågor
eftersom vi bara kommer att titta på de avsedda fälten när vi rättar.
Flervalsfrågorna besvaras genom att fylla i hela rutan för alternativet med en mörk färg, så här: , inte så här:
. Om du bara sätter ett kryss är risken att rättningsprogrammet missar att du markerat alternativet. Om du
markerar ett felaktigt alternativ och vill ta bort det så fyller du i hela den kringliggande rutan. Skulle du göra fel
två gånger på samma alternativ får du be tentavakten om ett nytt exemplar av svarsbladet och flytta över alla
dina svar till det.

Exempel: A kommer att tolkas som rätt, B och D som fel. Hur C tolkas går inte att säga.
Om frågan frågar efter ”vilken” eller ”vilket” alternativ som är rätt så finns det exakt ett alternativ som är rätt.
Skulle det av misstag från vår sida vara så att två alternativ är rätt så räcker det med att markera ett av dem,
men det är mer troligt att du missat något som avgör vilket alternativ som egentligen är rätt.
Om frågan istället frågar efter ”vilka” alternativ som är rätt så kan noll, ett, eller flera av alternativen vara rätt,
och samtliga ska vara markerade för att poäng ska ges. Man kan alltså inte få delpoäng på en sådan fråga.
FRÅGA 1 FLERVALSFRÅGOR
Denna fråga består av tio delfrågor av flervalstyp liknande de testfrågor som finns i ILearn. Varje delfråga ger
noll eller en poäng.
FRÅGA 1A
Vad blir resultatet av detta uttryck: Math.floor(Math.ceil(7.3))?
A:

7 – dvs. en int

B:

7.0 – dvs. en double

C:

8 – dvs. en int

D:

8.0 – dvs. en double

FRÅGA 1B
Om a och b är två boolska variabler, vilka kombinationer av dessa gör villkoret if( (a||b) && b ) sant?
A:

a=true; b=true;

B:

a=true; b=false;

C:

a=false; b=true;

D:

a=false; b=false;

FRÅGA 1C
Vad blir resultatet av nedanstående uttryck i Java?
18 / 5
A: 3 (en int)

B: 3.0

C: 3.6

D: 4 (en int)

FRÅGA 1D
class EttD{
private int a;
private static int b;
public void method(){
int c;

Frågan

}
public void method(int d){
// Vilka av variablerna a, b, c och d kan användas här?
// Markera dessa variablers namn på svarsbladet.
}
}

FRÅGA 1E
Vilka av följande kodsnuttar sätter variabeln i till 4? Det är inte säkert att alla kompilerar.
A:

int i = (int)3.7;

B:

int i = (int)4.7;

C:

int x = 4;

D:

int x = 4;

int i = ++x;

int i = x++;

FRÅGA 1F
Antag att du skriver en ny metod i en klass. Vilken skyddsnivå ska metoden ha?
A:

Ingen alls, metoder har inte skyddsnivåer

B:

public

C:

private

D:

Det går inte att säga från informationen i frågan

FRÅGA 1G
Antag att vi har två strängar deklarerade så här:
String s1 = ”ABC”;
String s2 = s1.toLowerCase();
Vilka värden har s1 och s2?
A: abc och abc

B: abc och ABC

C: ABC och abc

D: ABC och ABC

FRÅGA 1H
Vilket av följande namn, hämtade från Javas dokumentation för klassen Color, är namnet på en metod om man
följer namngivningskonventionerna?
A: ColorSpace

B: getRed

C: green

D: RED

FRÅGA 1I
Vilka av nedanstående kodsnuttar kommer att kasta ett NullPointerException om metoden anropas?
A:

private int a;

B:

public int methodA() {

private int b = 0;
public int methodB() {

return a + 1;

return b + 1;

}

C:

}

private String c;
public int methodC() {

D:

private String d = "";
public int methodD() {

return c.length();
}

FRÅGA 1J
Antag att du har en metod deklarerad så här:
int strToInt(String s){ … }
Vilken del utgör metodens signatur?
A:

int strToInt

B:

strToInt(String s)

C:

int strToInt(String s)

D:

(String s)

return d.length();
}

FRÅGA 2 KODFÖRSTÅELSE
Denna fråga består av två delfrågor där du ska komma fram till vad som skrivs ut när koden exekveras. Du skall
i dina svar vara noga med vad som skrivs på vilken rad, alltså beakta skillnaden mellan print och println.
FRÅGA 2A

for (int n = 2; n < 15; n += 4) {
switch (n % 3) {
case 1:
System.out.print(n);
case 2:
System.out.print(n);
case 3:
System.out.print(n);
}
System.out.println();
}

FRÅGA 2B

String name="BUCKY";
Cat[] cats = { new Cat(name), new Cat(name), new Cat("BUCKY") };
cats[1].setName("BILL");
for(Cat cat: cats){
cats[2].die();
System.out.println(cat);
}

public class Cat {
private String name;
private static int lifes = 9;
public Cat(String name) {
this.name = name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public void die() {
--lifes;
}
@Override
public String toString() {
return name + lifes;
}
}

DEL B: KODFRÅGOR
Denna del består av tre frågor där du själv ska skriva kod. Om inget annat sägs i själva frågan så spelar det ingen
roll för betyget hur pass effektiv en lösning är så länge den fungerar och uppfyller de krav som ställs. Däremot
ska grundläggande krav på god programmeringsstil följas – inom rimliga gränser. Förkortade namn och sent
tillkomna inskjutna rader är alltså tillåtna.
FRÅGA 3
En klassisk uppgift som finns i många böcker om testning av programvara går ut på att skriva ett program som
läser in tre heltal från användaren. De tre heltalen representerar längden på sidorna i en triangel, och när alla
tre är inlästa så ska programmet berätta om triangeln är likbent, liksidig, vare sig likbent eller liksidig, eller inte
en triangel överhuvudtaget.
En triangel är liksidig om alla tre sidorna är lika långa, och likbent om två av dem är det. Att det inte är en
triangel överhuvudtaget inträffar om någon av sidornas längd är negativt, eller om någon av sidorna är längre
än de två andra tillsammans.
Skriv detta program.
FRÅGA 4
Denna uppgift går ut på att designa och implementera en klass som representerar en timer som kan slås på och
av automatiskt vid givna tillfällen under dygnet, till exempel för att automatiskt kontrollera lampan till ett
akvarium. Du får själv designa klassens gränssnitt, men följande krav ska vara uppfyllda:
Det ska gå att läsa av om timern är på eller av.
När man skapar en instans av klassen är timern alltid av.
Man ska kunna lägga till och ta bort tillfällen under ett dygn när timern sätts på eller av. Tiden
specificeras som antal minuter från midnatt, dvs ett heltal mellan 0 och 1439.
Om timern är på när den ska sättas på, eller av när den ska slås av, så händer ingenting.
Det ska finnas en metod som anropas varje minut och tar antalet minuter sen midnatt som parameter.
Denna metod ska kontrollera om det är dags att slå av eller på timern och i så fall göra detta. Anropet
på metoden kan du helt strunta i, det ligger utanför såväl kursen som uppgiften, du ska bara skriva
metoden.
FRÅGA 5
På nästa sida finns ett klassdiagram som visar några klasser som tillsammans representerar information om en
kund. Antag att du har en ArrayList av kunder:
ArrayList<Kund> kunder = ...
Kunderna ligger osorterade i denna lista. Din uppgift är att skriva den kod som krävs för att få fram en ny
ArrayList<PostNummer> som innehåller alla Postnummer-instanser för kunderna med dubbletter
borttagna. Oavsett om vi har en eller hundra kunder som, till exempel, har postnummer 16440 i Kista, så ska
detta postnummer alltså bara förekomma en gång i den nya listan.
Du behöver inte skriva något program eller någon metod, utan det räcker med koden för att få fram den
eftersökta listan.

TENTAMEN OOP 2018-01-14
ANVISNINGAR
Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade svarsbladet, övriga frågor på de vanliga svarsbladen. Du får
gärna skriva på bägge sidorna, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning ska svaren ligga
sorterade efter frågornas nummer, inte efter den ordning du besvarat dem.

BETYGSÄTTNING
Tentan består av fem frågor, och varje fråga ger max 10 poäng. Maxpoängen på tentan är således 50. Betyget
på tentan sätts enligt följande kriterier:
Fx – Minst 20 poäng på tentan. Betyget kan också ges om man får minst 25 poäng, men mindre än 8 poäng
sammanlagt på fråga 1 och 2.
E – Minst 8 poäng sammanlagt på fråga 1 och 2, samt minst 25 poäng totalt.
D – Minst 8 poäng sammanlagt på fråga 1 och 2, samt minst 30 poäng totalt.
C – Minst 8 poäng sammanlagt på fråga 1 och 2, minst 35 poäng totalt, samt ingen uppgift med 0 poäng.
B – Minst 40 poäng totalt, samt ingen uppgift med 0 poäng.
A – Minst 45 poäng totalt.

HJÄLPMEDEL
Inga hjälpmedel förutom den syntaxsammanfattning som delas ut på tentan.

Lycka till!
Lösningsförslag läggs upp i ILearn senast tre arbetsdagar efter tentatillfället.

DEL A: FLERVALSFRÅGOR OCH KODFÖRSTÅELSE
Dessa frågor besvaras på det utdelade svarsbladet, inte på något annat sätt. På detta svarsblad får du bara
skriva i de därtill avsedda fälten, ingen annanstans eftersom det delvis rättas maskinellt. Anteckningar och
liknande utanför avsedda fält kan göra att det inte kan rättas, eller att resultatet blir fel. Sådana svar kommer
inte att rättas om. Det är alltså ingen idé att skicka med anteckningar eller textuella förklaringar till dessa frågor
eftersom vi bara kommer att titta på de avsedda fälten när vi rättar.
Flervalsfrågorna besvaras genom att fylla i hela rutan för alternativet med en mörk färg, så här: , inte så här:
. Om du bara sätter ett kryss är risken att rättningsprogrammet missar att du markerat alternativet. Om du
markerar ett felaktigt alternativ och vill ta bort det så fyller du i hela den kringliggande rutan. Skulle du göra fel
två gånger på samma alternativ får du be tentavakten om ett nytt exemplar av svarsbladet och flytta över alla
dina svar till det.

Exempel: A kommer att tolkas som rätt, B och D som fel. Hur C tolkas går inte att säga.
Om frågan frågar efter ”vilken” eller ”vilket” alternativ som är rätt så finns det exakt ett alternativ som är rätt.
Skulle det av misstag från vår sida vara så att två alternativ är rätt så räcker det med att markera ett av dem,
men det är mer troligt att du missat något som avgör vilket alternativ som egentligen är rätt.
Om frågan istället frågar efter ”vilka” alternativ som är rätt så kan noll, ett, eller flera av alternativen vara rätt,
och samtliga ska vara markerade för att poäng ska ges. Man kan alltså inte få delpoäng på en sådan fråga.
FRÅGA 1 FLERVALSFRÅGOR
Denna fråga består av tio delfrågor av flervalstyp liknande de testfrågor som finns i ILearn. Varje delfråga ger
noll eller en poäng.
FRÅGA 1A
Vad blir resultatet av detta uttryck: Math.floor(Math.ceil(7.3))?
A:

7 – dvs. en int

B:

7.0 – dvs. en double

C:

8 – dvs. en int

D:

8.0 – dvs. en double

floor och ceil returnerar bägge ett flyttal. De finns med i syntaxsammanfattningen.
FRÅGA 1B
Om a och b är två boolska variabler, vilka kombinationer av dessa gör villkoret if( (a||b) && b ) sant?
A:

a=true; b=true;

B:

a=true; b=false;

C:

a=false; b=true;

D:

a=false; b=false;

b måste vara sann, annars kan inte andra delen av villkoret vara sant. Den första felen av villkoret säger att
minst en av a eller b måste vara sann.

FRÅGA 1C
Vad blir resultatet av nedanstående uttryck i Java?
18 / 5
A: 3 (en int)

B: 3.0

C: 3.6

D: 4 (en int)

Heltalsdivision eftersom både täljare och nämnare är heltal.
FRÅGA 1D
class EttD{
private int a;
private static int b;
public void method(){
int c;

Frågan

}
public void method(int d){
// Vilka av variablerna a, b, c och d kan användas här?
// Markera dessa variablers namn på svarsbladet.
}
}
Alla variabler deklarerade på klassnivå är synliga i en instansmetod plus lokala variabler och parametrar till
metoden. Däremot inte variabler deklarerade i en annan metod. Svaret blir därför a, b och d. Hade metoden
varit statisk hade a inte varit synlig.
FRÅGA 1E
Vilka av följande kodsnuttar sätter variabeln i till 4? Det är inte säkert att alla kompilerar.
A:

int i = (int)3.7;

B:

int i = (int)4.7;

C:

int x = 4;

D:

int x = 4;

int i = ++x;

int i = x++;

Explicit typomvandling avrundar inte utan klipper.
FRÅGA 1F
Antag att du skriver en ny metod i en klass. Vilken skyddsnivå ska metoden ha?
A:

Ingen alls, metoder har inte skyddsnivåer

B:

public

C:

private

D:

Det går inte att säga från informationen i frågan

Variabler på klassnivå ska normalt vara privata. Det finns ingen motsvarande regel för metoder, utan där måste
man alltid fundera på om det är lämpligt att metoden kan anropas av andra klasser eller inte. Frågan säger
inget om vilken metod det rör sig om.
FRÅGA 1G
Antag att vi har två strängar deklarerade så här:
String s1 = ”ABC”;
String s2 = s1.toLowerCase();
Vilka värden har s1 och s2?
A: abc och abc

B: abc och ABC

C: ABC och abc

D: ABC och ABC

Strängar i Java ändras inte när man anropar metoder som toLowerCase. Det som händer är att en ny sträng
skapas och returneras.
FRÅGA 1H
Vilket av följande namn, hämtade från Javas dokumentation för klassen Color, är namnet på en metod om man
följer namngivningskonventionerna?
A: ColorSpace

B: getRed

C: green

D: RED

green och RED är bägge konstanter för färgerna med samma namn. green hade möjligen kunnat vara en
metod, men namnet är inte i verbform, och frågan säger ”vilket”.

FRÅGA 1I
Vilka av nedanstående kodsnuttar kommer att kasta ett NullPointerException om metoden anropas?
A:

private int a;

B:

public int methodA() {

private int b = 0;
public int methodB() {

return a + 1;

return b + 1;

}

C:

}

private String c;
public int methodC() {

D:

private String d = "";
public int methodD() {

return c.length();
}

return d.length();
}

Du kan inte sätta en int till null. Variabeln a i det första exemplet får värdet 0 automatiskt när den skapas.
FRÅGA 1J
Antag att du har en metod deklarerad så här:
int strToInt(String s){ … }
Vilken del utgör metodens signatur?
A:

int strToInt

B:

strToInt(String s)

C:

int strToInt(String s)

D:

(String s)

Signaturen för en metod är det som kompilatorn använder för att skilja olika metoder åt när de anropas.
Returtypen är inte en del av signaturen.

FRÅGA 2 KODFÖRSTÅELSE
Denna fråga består av två delfrågor där du ska komma fram till vad som skrivs ut när koden exekveras. Du skall
i dina svar vara noga med vad som skrivs på vilken rad, alltså beakta skillnaden mellan print och println.
FRÅGA 2A

for (int n = 2; n < 15; n += 4) {
switch (n % 3) {
case 1:
System.out.print(n);
case 2:
System.out.print(n);
case 3:
System.out.print(n);
}
System.out.println();
}
SVAR

22
101010
1414
HUR MAN FÅR FRAM SVA RET
Variabeln n kommer att ha värdena 2, 6, 10 och 14.
2%3 är 2, så vi går in i switch-satsen på case 2 och skriver ut värdet på n (2). Eftersom det inte finns något break
så faller vi igenom till case 3 och skriver ut värdet på n (2) en gång till. Eftersom vi använde print och inte
println så kommer de bägge tvåorna på samma rad. Efter switch-satsen så bryter vi raden.
6%3 är 0. Eftersom det inte finns något sådant fall i switch-satsen, och inget default, så hoppas switch-satsen
över och vi går direkt till att bryta den (tomma) raden vi står på.
De två sista varven är samma som det första med 10%3=1 och 14%3=2.

FRÅGA 2B

String name="BUCKY";
Cat[] cats = { new Cat(name), new Cat(name), new Cat("BUCKY") };
cats[1].setName("BILL");
for(Cat cat: cats){
cats[2].die();
System.out.println(cat);
}

public class Cat {
private String name;
private static int lifes = 9;
public Cat(String name) {
this.name = name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public void die() {
--lifes;
}
@Override
public String toString() {
return name + lifes;
}
}

SVAR

BUCKY8
BILL7
BUCKY6
HUR MAN FÅR FRAM SVA RET
Det finns tre katter i arrayen, så när vi skriver ut arrayens innehåll med System.out.println kommer vi att få tre
rader. Varje katt skrivs ut som namn och antal liv.
Namnen sparas i en instansvariabel, så varje katt har sitt eget namn. Från början heter alla tre katterna BUCKY,
men katten på index 1 byter namn till BILL. Detta påverkar ingen annan katt eftersom det som byts ut är den
andra kattens referens, inte innehållet i strängen. Om det hade varit innehållet i strängen som ändrades så
hade även den första kattens namn ändrats.
Katternas liv sparas i en statisk variabel, så alla katter delar på totalt nio liv från början. När metoden die
anropas i loopen ändras alltså antalet liv för samtliga katter.

DEL B: KODFRÅGOR
Denna del består av tre frågor där du själv ska skriva kod. Om inget annat sägs i själva frågan så spelar det ingen
roll för betyget hur pass effektiv en lösning är så länge den fungerar och uppfyller de krav som ställs. Däremot
ska grundläggande krav på god programmeringsstil följas – inom rimliga gränser. Förkortade namn och sent
tillkomna inskjutna rader är alltså tillåtna.
FRÅGA 3
En klassisk uppgift som finns i många böcker om testning av programvara går ut på att skriva ett program som
läser in tre heltal från användaren. De tre heltalen representerar längden på sidorna i en triangel, och när alla
tre är inlästa så ska programmet berätta om triangeln är likbent, liksidig, vare sig likbent eller liksidig, eller inte
en triangel överhuvudtaget.
En triangel är liksidig om alla tre sidorna är lika långa, och likbent om två av dem är det. Att det inte är en
triangel överhuvudtaget inträffar om någon av sidornas längd är negativt, eller om någon av sidorna är längre
än de två andra tillsammans.
Skriv detta program.
LÖSNINGSFÖRSLAG VERSION 1: VILLKOREN DIREKT I IF-SATSERNA
import java.util.Scanner;
public class Triangle1 {
public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
System.out.print("Sida a:");
int a = scan.nextInt();
System.out.print("Sida b:");
int b = scan.nextInt();
System.out.print("Sida c:");
int c = scan.nextInt();
// Tentafrågan sa mindre än noll, men en sida som är noll är antagligen
// också fel. Det spelar ingen roll vilket av dessa du har använt.
// Vi måste dock kolla detta villkor först eftersom programmet annars
// skulle anse att en triangel med sidorna -1, -1 och -1 är liksidig.
if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || a + b < c || a + c < b || b + c < a) {
System.out.println("Inte en triangel");
} else if (a == b && b == c) {
System.out.println("En liksidig triangel");
} else if (a == b || a == c || b == c) {
System.out.println("En likbent triangel");
} else {
System.out.println("Vare sig liksidig eller likbent");
}

scan.close();
}
}

LÖSNINGSFÖRSLAG VERSION 1: METODER
Föregående lösning är helt okej. Uppgiften är inte stor, och även om åtminstone det första villkoret är långt så
är det inte speciellt komplicerat. Man skulle dock kunna tänka sig att man la villkorskontrollerna i metoder
istället. Även inläsningskoden skulle kunna flyttas till metoder. Den här koden är längre, men main-metoden är
enklare att förstå, åtminstone om man kan de engelska orden för likbent och liksidig. (Som jag var tvungen att
slå upp…)
import java.util.Scanner;
public class Triangle2 {
private static Scanner scan = new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args) {
int a = readSide("a");
int b = readSide("b");
int c = readSide("c");
if (isNotATriangle(a, b, c)) {
System.out.println("Inte en triangel");
} else if (isEquilateral(a, b, c)) {
System.out.println("En liksidig triangel");
} else if (isIsosceles(a, b, c)) {
System.out.println("En liksbent triangel");
} else {
System.out.println("Vare sig liksidig eller likbent");
}
scan.close();
}
private static int readSide(String sideName) {
System.out.print("Sida " + sideName + ": ");
return scan.nextInt();
}

private static boolean isNotATriangle(int a, int b, int c) {
return hasNegativeSide(a, b, c) || hasTooLongSide(a, b, c);
}
private static boolean hasNegativeSide(int a, int b, int c) {
return a <= 0 || b <= 0 || c <= 0;
}
private static boolean hasTooLongSide(int a, int b, int c) {
return a + b < c || a + c < b || b + c < a;
}
// Liksidig
private static boolean isEquilateral(int a, int b, int c) {
return a == b && b == c;
}
// Likbent
private static boolean isIsosceles(int a, int b, int c) {
return a == b || a == c || b == c;
}
}
VARIANTER
När jag gick runt och svarade på frågor på tentan såg jag några som gjorde en triangelklass vilket naturligtvis är
helt okej. Konstruktorn kan då ta sidorna som parametrar och spara dessa i instansvariabler, och metoderna för
att kontrollera vilken typ av triangel det är blir publika instansmetoder utan parametrar. Observera dock att det
inte finns något i frågan som kräver detta.
FRÅGA 4
Denna uppgift går ut på att designa och implementera en klass som representerar en timer som kan slås på och
av automatiskt vid givna tillfällen under dygnet, till exempel för att automatiskt kontrollera lampan till ett
akvarium. Du får själv designa klassens gränssnitt, men följande krav ska vara uppfyllda:
Det ska gå att läsa av om timern är på eller av.
När man skapar en instans av klassen är timern alltid av.
Man ska kunna lägga till och ta bort tillfällen under ett dygn när timern sätts på eller av. Tiden
specificeras som antal minuter från midnatt, dvs ett heltal mellan 0 och 1439.
Om timern är på när den ska sättas på, eller av när den ska slås av, så händer ingenting.
Det ska finnas en metod som anropas varje minut och tar antalet minuter sen midnatt som parameter.
Denna metod ska kontrollera om det är dags att slå av eller på timern och i så fall göra detta. Anropet
på metoden kan du helt strunta i, det ligger utanför såväl kursen som uppgiften, du ska bara skriva
metoden.

MÅNGA LÖSNINGAR
Den här frågan kan lösas på många olika sätt, men kärnpunkten handlar om hur man sparar information om när
timern ska slås på och av. Här ges två lösningsförslag baserade på vad som gåtts igenom på kursen. Den första
sparar kommandona i en array, och använder en enum för att bestämma vad som ska hända. Den andra
lösningen sparar kommandot som en boolean tillsammans med tiden i ett objekt av en hjälpklass. Objekten
läggs sedan i en ArrayList som gås igenom i en loop.
Ingen av lösningsförslagen innehåller någon inläsning från användaren. Uppgiften var att skriva en klass som
representerar timern, inte gränssnittet mot användaren.
ARRAY-VERSIONEN
public enum TimerCommand1 {
ON, OFF, DO_NOTHING
}
public class Timer1 {
// false från början per default
private boolean on;
// Alla platser i arrayen är null från början, så vi måste fylla den med
// DO_NOTHING i konstruktorn
private TimerCommand1[] commands = new TimerCommand1[1440];
public Timer1() {
for (int i = 0; i < commands.length; i++) {
commands[i] = TimerCommand1.DO_NOTHING;
}
}
public boolean isOn() {
return on;
}
// Inte det bästa namnet på metoden kanske. Metoden tar dock hand om
// både att lägga till och ta bort tider när något ska hända.
public void setCommand(int time, TimerCommand1 command) {
commands[time] = command;
}
// Satte denna till private eftersom det kändes som en metod som bara ska
// anropas internt i timern
private void tick(int time) {
switch (commands[time]) {
case ON:
on = true;

break;
case OFF:
on = false;
break;
}
}
}

ARRAYLIST-VERSIONEN
public class TimerCommand2 {
private int time;
private boolean turnOn;
public TimerCommand2(int time, boolean turnOn) {
this.time = time;
this.turnOn = turnOn;
}
public int getTime() {
return time;
}
public boolean isTurnOn() {
return turnOn;
}
}
import java.util.ArrayList;
public class Timer2 {
// false från början per default
private boolean on;
private ArrayList<TimerCommand2> commands = new ArrayList<>();
public boolean isOn() {
return on;
}
// Alla metoderna nedan har ett behov av att kunna hitta en tid som
// existerar i listan.
private TimerCommand2 getCommand(int time) {

for (TimerCommand2 command : commands) {
if (command.getTime() == time) {
return command;
}
}
return null;
}
public void commandCommand(int time, boolean turnOn) {
// Om det redan finns ett kommando för den givna tiden så plockar vi
// bort det.
removeCommand(time);
commands.add(new TimerCommand2(time, turnOn));
}
public void removeCommand(int time) {
TimerCommand2 command = getCommand(time);
// Strängt taget är inte if-satsen nödvändig här eftersom remove inte
// gör något om man försöker ta bort ett element som inte finns. Däremot
// är det onödigt att leta igenom listan en gång till efter ett element
// vi vet inte finns i listan.
if (command != null) {
commands.remove(command);
}
}
private void tick(int time) {
TimerCommand2 command = getCommand(time);
if (command != null) {
on = command.isTurnOn();
}
}
}

FRÅGA 5
På nästa sida finns ett klassdiagram som visar några klasser som tillsammans representerar information om en
kund. Antag att du har en ArrayList av kunder:
ArrayList<Kund> kunder = ...
Kunderna ligger osorterade i denna lista. Din uppgift är att skriva den kod som krävs för att få fram en ny
ArrayList<PostNummer> som innehåller alla Postnummer-instanser för kunderna med dubbletter
borttagna. Oavsett om vi har en eller hundra kunder som, till exempel, har postnummer 16440 i Kista, så ska
detta postnummer alltså bara förekomma en gång i den nya listan.

Du behöver inte skriva något program eller någon metod, utan det räcker med koden för att få fram den
eftersökta listan.

LÖSNINGSFÖRLAG
ArrayList<PostNummer> unikaPostnummer = new ArrayList<>();
for (Kund k : kunder) {
PostNummer pn = k.adress().postnummer();
if (!unikaPostnummer.contains(pn)) {
unikaPostnummer.add(pn);
}
}
Ovanstående kräver att PostNummer-klassen har en equals-metod, vilket syns i klassdiagrammet att den har.
Självklart går det att söka igenom listan själv också, på samma sätt som getCommand i föregående uppgift
gjorde.

