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Kursinf     



Hemsida

● Hemsidan: http://www.ida.liu.se/~TDDC77

● Imperativ och objektorienterad programmering.

● Föreläsningar, labbar, projekt, datorbaserad tenta, basgruppsarbete.

● Vi använder Java under hela kursen. 

http://www.ida.liu.se/~TDDC77


Organisation

● 14 föreläsningar under HT1 och HT2.

● 34 laborationstillfällen, 5+1 obligatoriska labbuppgifter:



Examination

● Kursmoment:
○ 6 laborationsuppgifter (HT1 och HT2). 3hp. LAB (U, G)

○ 1 programmeringsprojekt (HT2). 2hp. UPG(U,3,4,5)

○ 1 datorbaserad tenta. 1hp. DAT (U,3,4,5)

○ Basgruppsarbete kring 9 vinjetter. 2hp. BAS (U,G)

● Ett godkänt på alla moment krävs för att få slutbetyget.

● Slutbetyget bestäms av UPG och DAT.

● Examinationen sker alltid individuellt.

● Arbetet på LAB och UPG sker i grupper av två personer.



Examination-regler

● Ni får INTE lämna in kopierade, även modifierade, lösningar.

● Varje student måste kunna visa att hen förstått ALLA detaljer i lösningen. Varje 

student ska frågas individuellt under redovisning.

● Varje student ska redovisa till läraren som är ansvarig för gruppen som studenten 

har registrerat sig i på Webreg. Frågor kan ställas till nån av lärarna som finns på 

plats.

● Om någon form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till 

universitetets disciplinnämnd.

● Konsekvenserna kan bli varning eller tillfällig avstängning från studierna.



Föreläsningar

● Föreläsningarna är på plats.

● Föreläsaren löser uppgifter på varje föreläsning.

● Håll avstånd till varandra när ni är på plats. Det ska finnas en tom sittplats mellan 

varandra. 

● Det är starkt rekommenderat att vara påläst i förväg på ämnena som tas upp på 

varje föreläsning. 



Labbtillfällen

● Sker på distans via Teams. 

● Adam, Anton och Max handleder er under hela vägen.

● 4 labbuppgifter i första perioden, 2 labbuppgifter i andra perioden.

● Labbarna ska göras i ordning.

● Vi har även bokat labbsalar för varje labbtillfälle som kan användas. Handledarna 

finns dock inte på plats.

● Det är inte tillåtet att sitta bredvid varandra vid samma dator i labb-salarna. Varje 

student ska använda en separat dator.

● Det är ett krav att jobba i par. 



Teams

● Teams är kommunikationsverktyg från Microsoft.
● Teams ska användas oavsett du labbar i våra labbsalar eller hemifrån.
● Teams ska installeras på egen dator om du tänker på att labba hemifrån.
● Teams är installerad på datorerna i våra labbsalar. Du ska dock ta med egna 

hörlurar för att kunna prata med din handledare via Teams.
● Teams ska bara användas när det finns ett pågående labbtillfälle.



Webreg

● Webreg rapportering av LAB, UPG:
○ LAB: i grupper av två personer innan 2020-09-02, 

https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDC77-2020-1/LAB

○ UPG: i grupper av två personer innan 2020-09-02, 

https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDC77-2020-1/UPG

https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDC77-2020-1/LAB
https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDC77-2020-1/UPG


Frågor

● Frågor som rör vad ni lär er i kursen kan ställas till handledarna eller examinatorn.

● Övriga frågor, problem, administrativa saker osv kan ni diskutera med examinatorn.



Frågor? 



Programmering



Datorer överallt



Hårdvara VS Mjukvara
● Hårdvara är delarna som en dator består av. Till exempel, Tangentbord, Hårddisk, 

Processor, Skärm och så vidare.
● Hårdvara existerar fysiskt.
● Mjukvara är instruktioner/kommandon som exekveras av processorn, CPU. I 

andra ord, styrs datorer av mjukvara. Till exempel, Adobe Photoshop, Linux, 
Chrome och så vidare.

● Mjukvara existerar INTE fysiskt. 



Operativsystem
● Är en mjukvara.
● Ligger mellan Hårdvaran och andra mjukvaror, applikationer.
● Är ansvarig för att dela resurser, till exempel processorn, mellan olika applikationer 

som körs samtidigt.
● Är ansvarig för att köra applikationer.

Skillnaden mellan att köra och att exekvera?



Operativsystem



En vanlig dator

Sekundärminne
Till exempel, tangentbord



Minnet… 8 bits ger 1 byte



CPU...



Hämta-avkoda-kör cykeln



Maskinkod
● Förstås bara av processorn.
● Det enda språket som processorn 

förstår.
● Maskinkod är ett lågnivåspråk.



Maskinkod
Problem:
● Man måste kunna proccesorns arkitektur.
● Skrivna programmet baserat på en viss CPU kan inte köras av andra typer av CPU. 



Högnivåspråk
● Java, C++, PHP, Javascript, …
● Programmet körs inte direkt av processor:n
● Programmet omvandlas, Kompileras/tolkas, till maskinkod. Det är en skillnad när 

det kommer till Java? Vad är det?
● Det behövs inte kunna processorns detaljer för att kunna skriva ett program genom 

att använda högnivåspråk.



Interpretera/Kompilera



Olika sorters program
● Webb applikationer
● Mobil applikationer
● Desktop applikationer(Terminal-baserade och GUI-baserade program)
● Bibliotek
● Embedded program
● ...



● Analysera din uppgift och försök hitta en lösning i ett språk som du kan, t.ex. 
Svenska! 

● Översätt din lösning till programkod, t.ex. Java. 
● Försök inte att lösa allt på en gång. 



Att bryta ner en uppgift i små steg 

Låt användaren skriva in två heltal x och y. Vi vill räkna upp skillnadens absoluta värde (dvs, |x - y|) och skriva ut 
resultatet. 

1. Fråga användaren efter ett heltal 
2. Läs in heltalet x 
3. Fråga användaren efter ett heltal 
4. Läs in heltalet y 
5. Om x är större än y, räkna upp (x - y) 
6. Om y är större än x, räkna upp (y - x) 
7. Skriv ut resultatet



Flowchart Diagram

Används för att skissa/grafiskt presentera algoritmer.



Flowchart



          Development Kit(JDK)



Kompilera och köra programmet
1. Skapa Hej.java, skriv programmet och spara filen till slut.
2. Kompilera med javac Hej.java 
3. Rätta fel och repetera tills du lyckas kompilera ditt program. 
4. Kör programmet med java Hej 



Kompilatorer och JVMer



Java Virtuell Maskin
● En virtuell maskin är en mjukvara som simulerar en dator.
● Java Virtuell Maskin är en simulerad dator som förstår och exekverar Bytecode.
● OS sitter mellan JVM och hårdvaran. 

En bra artikel om JVM:
https://www.javaworld.com/article/3272244/core-java/what-is-the-jvm-introducing-the-java-virtual-machine.h
tml

https://www.javaworld.com/article/3272244/core-java/what-is-the-jvm-introducing-the-java-virtual-machine.html
https://www.javaworld.com/article/3272244/core-java/what-is-the-jvm-introducing-the-java-virtual-machine.html


JDK( Java Development Kit)
● JDK är en kit/mapp som innehåller verktyg föt att:

○ Kompilera
○ Köra 
○ Debugga
○ Övervaka Java virtuella maskiner
○ Generera dokumentation

● Innehåller bibliotek för att utföra grundläggande uppgifter. Till exempel:
○ Utmaning, Inmatning
○ Matematiska beräkningar
○ Processera filer

● Innehåller JVM





JDK https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/index.html

https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/index.html


Att jobba med hemkatalogen
● Hemifrån under windows/mac/linux: 

○ Du kan använda Thinlinc för att logga in på ditt konto på universitet 
○ läs mer om thinlinc på IDA genom att klicka här. 

● Hemifrån under windows/mac/linux: 
○ Du kan också använda en ssh klient istället för thinlinc. 
○ klicka här för mer information.

● I labbsalarna har ni tillgång till hemkatalogen automatiskt utan att behöva använda 
något ytterligare verktyg.

https://www.ida.liu.se/~TDDC76/UPP_Course_Mtrl/tools/thinlinc/index.sv.shtml
https://www.ida.liu.se/divisions/sas/groups/upp/info/lang/ssh/index.sv.shtml


          

Linux



Linux
● Operativsystem är en mjukvara som ligger mellan hårdvaran och användaren. 
● Varje dator behöver ett operativsystem så den kan användas.
● Linux är ett operativsystem gjort av Linus Torvalds.
● Det är olika företag som släpper olika distributioner av Linux så som Ubuntu, 

Redhat, Suse, Arch osv



Linux-distributioner



Linux
● Linux-distributioner är lika förutom detaljer om installation, paketering och 

konfiguration. Standard gränssnitt är också olika i olika distributioner. 
● “Kernel” som är kärnprogramvaran är samma i olika distributioner.



Linux-kernel



Linux-terminalen

● De flesta operativsystem innehåller ett program där man kan skriva 
kommandon att exekveras.

● I Linux och Mac OSX kallas det för “Terminal” eller “Shell”
● I Windows kallas det för “Command prompt”.



Linux-terminalen



Linux-terminalen

● Vissa kommandon är bara ord som förstås av terminalen. Sådana kommandon 
kallas för “interna/imbyggda kommandon” eller på engelska “internal/built-in 
commands”. Till exempel, pwd, cd, exec, logout osv

● De flesta kommandona är program/applikationer som ligger på hårddisken och kan 
köras i terminalen. Sådana kommandon kallas för “externa kommandon” eller på 
engelska “external commands”. 

● Externa kommandon ligger mest i /bin, /sbin, /usr/sbin mappar. 
● Varje Java program som vi utvecklar i kursen exekveras i terminalen som ett 

externt kommando.



          



Git
● Git är ett versionshateringsprogram gjort av Linus Torvalds.

○ “Versionshantering innebär att tidigare versioner av dokument, 
källkodsfiler, program eller webbsidor kan återskapas, och ändringar 
gjorda i dessa tidigare versioner kan spåras.”

○ Med hjälp av Git kan man dela kod med andra.
○ Med hjälp av Git kan man ha en backup på sin kod.
○ Med hjälp av Git kan flera utvecklare jobba på samma projekt.

● Git är ett program som ska först laddas ner och installeras:
https://git-scm.com/downloads

https://git-scm.com/downloads


Git 



Git 

clone



Git 
Local Version Control Systems vs Centralized Version Control Systems vs 

Distributed Version Control Systems

https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control

https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control


Gitlab 
● Gitlab är en hemsida som tillhandahåller repo-hanterare.
● Vi använder gitlab.liu.se i kursen.
● Det är inte tillåtet att använda Github.



Tack för att ni lyssnade!


