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Tentaupplägg
Allmänna Tips

Läs igenom ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. 
Försök skriva saker som kan vara problem i uppgifterna. Är det något du absolut kommer att fastna 
på så kanske det är fel uppgift att ge sig på. Tiden du lägger på att noga läsa uppgifterna tjänar du in 
på att välja rätt uppgift. Kolla ibland till kommunikationsfönstret. Det kan ha kommit information 
till alla utan att ni skickat in en fråga. Om ni har problem med eclipse eller dylikt som INTE har med
uppgifterna att göra, räck upp handen så kommer en assistent. Detsamma gäller om hur man 
kopierar givna filer. Frågor om själva uppgifterna tar vi i första hand via tentasystemet. Testa ditt 
program noga innan du skickar in. Om din lösning inte är korrekt kommer du få ett 
kompletteringsmeddelande och har möjlighet att rätta den och skicka in igen. Kompletteringar måste
dock åtgärdas. Vi tolererar inte att ni spammar oss med samma lösning om och om igen.

Kommando Effekt
cp given_files/* . Kopierar alla givna filer till mappen du står
xdgopen given_files/tenta.pdf Öppnar själva tentan. Blir läsbar då tentan startar. 
eclipse & Startar eclipse.

Generella krav (gäller för alla uppgifter om inget annat anges):
• Fullständiga uppräkningar och kodduplicering skall undvikas med klasshierarkier och 

polymorfi i de fall det inte går att generalisera på andra sätt (underprogram, loopar, etc.).
• Korrekt inkapsling krävs, d.v.s. rätt synlighet på instans/klassvariabler och metoder.
• Lämpliga konstruktorer skall finnas för alla klasser.
• Instansvariabler får inte användas som globala/lokala variabler (d.v.s. använd parametrar och 

lokala variabler i första hand).
• Korrekt användning av static krävs.
• Överanvändning av instanceof och typkonverteringar kan leda till komplettering.

Betygsgränser: Tid TDDE10/11 725G90/91
1 poäng 12:00 Betyg 3 Betyg G

3 poäng 11:00 Betyg 4
3 poäng 10:40 Betyg VG
3 poäng 10:20 Betyg 5

≥4 poäng 11:00 Betyg 5
≥4 poäng 11:20 Betyg VG

OBS: Delpoäng delas inte ut på uppgifterna. För att få poäng på en uppgift måste man alltså lösa 
uppgiften helt (och enligt specifikation).
M.v.h.
/Torbjörn och Erik
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Fängelse
Om man beter sig illa hamnar man till slut i fängelse. Detta vet alla. I följande uppgifter använder vi fängelsen, 
fångar och fångvaktare som tema. Om du är bekant med dessa koncept så kan du hoppa direkt till uppgifterna.  

Här kommer en kort lista över termer som kan vara bra att känna till:

Fängelse/Anstalt En plats där personer hålls (mot sin vilja) för att avtjäna fängelsestraff som de dömts till.
Intern En "fånge" på ett fängelse. Alltså en person som har dömts för och nu avtjänar ett 

fängelsestraff.
Cell Ett rum på fängelset där en eller flera interner bor.
Rymningsförsök Det som interner försöker göra för att komma ut ur fängelset innan de avtjänat hela sitt 

straff.

Celler i ett traditionellt amerikanskt fängelse.

Interner som är ute på fängelsets ”gård”. En ritning över ett fängelse från 1800-talet.
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Uppgift 1 - Fångar [1p]
På ett fängelse har man ett datorsystem för att hålla reda på all personal och alla interner. I denna 
uppgift skall du implementera en klasshierarki för detta personalsystem. Klasshierarkin illustreras med 
följande UML-diagram. 

Klassen PrisonPerson är superklassen för alla personer i datorsystemet.
Personal på fängelset kommer representeras med denna klass. Klassen skall
lagra personens namn och vilken avdelning (eng. block) som personen finns
på. Metoden print() skall skriva ut personen, t.ex. på följande sätt:

Roger Gustavsson - block D

Klassen Inmate används för att representera interner. Interner har ett
fångnummer och en säkerhetsstatus (ett heltal mellan 1 och 9). En hög
säkerhetsstatus innebär att fången är farlig och behöver särskild hantering.
En låg säkerhetsstatus betyder att internen inte är särskild stygg och får t.ex.
vissa privilegier på fängelset. Metoden print skall, utöver det som utförs i
PrisonPerson även skriva ut de relevanta data som hör till internen, t.ex:

Prisoner 32116, security rating: 3
Roger Gustavsson - block D

Klassen MaxSecurityInmate används för att representera särskilt farliga
interner. Sådana interner har alltid säkerhetsstatus på 10 och en särskild
varning skall skrivas ut när internens printmetod anropas:

Prisoner 32116, security rating: 10
Roger Gustavsson - block D
WARNING - DANGEROUS PRISONER

Utöver detta behövs även ett sätt att hålla reda på vilka avdelningar (block) som finns på fängelset. Du 
skall därför lägga till en metod getBlocks() i klassen PrisonPerson. Informationen skall lagras som en 
sträng, t.ex. "ABCDE" betyder att fängelset har fem avdelningar, 'A' - 'E'. Det skall även vara möjligt 
att ändra detta data, alltså behövs en setBlocks(String) metod också. När detta ändras så skall det slå 
igenom för alla instanser av PrisonPerson och dess subklasser (såväl redan skapade, som framtida 
instanser).

Det finns ett testprogram i TestPrisoners.java som visar hur man skall kunna skapa instanser av 
klasserna och hur metoder skall anropas. Du bör själv lägga till kod som testar att metoderna 
getBlocks() och setBlocks(String) fungerar som det skall.

PrisonPerson
- name : String
- block : char
+ print()

Inmate
- number : int
- security : int
+ print()

MaxSecurityInmate

+ print()



2017-08-25.kl.08-12

Uppgift 2 - Fånga rymlingar [1p]
För att bättre förstå hur rymningsförsök görs och hanteras så har företaget Securitrash gjort ett 
datorprogram som simulerar detta förlopp. De har implementerat två klasser: Prison, som håller reda på
fångar och kör simuleringen, och PrisonTest som håller i instansen av Prison och kör dess metod 
simulation(). Metoden simulation låter 100 dagar förflyta (motsvarar 10 sekunder i programmet) och 
låter slumpmässigt fångar rymma. När en rymning sker så anropas metoden escape() med fångens 
nummer. I nuläget görs det dock inget mer i escape än att rymlingens nummer skrivs ut, sedan avslutas 
simuleringen. Du skall nu göra en förbättring av systemet genom att skapa en ny klass SecurerPrison, 
som ärver från Prison och förändrar beteendet hos metoden escape().

I din klass SecurerPrison skall metoden escape inte skriva ut något utan istället kasta ett undantag av 
typen EscapedPrisonerException. Undantaget skall vara av sådan typ så att det inte är krav på att fånga 
det. Ett heltal som representerar fångens nummer skall anges då undantaget instansieras.

Du skall sedan lägga till kod i PrisonTest så att undantaget faktiskt fångas. Endast undantag av denna 
nya typ skall fångas. Övriga undantag som eventuellt kan kastas skall fortfarande krascha programmet. 
När man fångar ett undantag av typen EscapedPrisonerException så skall följande skrivas ut (av 
huvudprogrammet i PrisonTest):

Prisoner number 32116 tried to escape from prison - but was caught!

Givetvis skall numret i utskriften hämtas ur själva undantagsinstansen.

Inga ändringar får göras i klassen Prison.

OBS: Det finns ett medvetet indexeringsfel i metoden simulation() i klassen Prison. Du ska inte fixa 
denna bug.

Prison
- prisoners : int[]
+simulation()
#escape(int)

SecurerPrison

#escape(int)

1 PrisonTest

EscapedPrisonerException
-number : int
+getNumber()
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Uppgift 3 - Celler [2p]
I fängelsets databas vill man representera alla celler som finns på en avdelning. Därför behövs en 
abstrakt datatyp CellBlock för att hantera detta. En CellBlock innehåller ett godtyckligt antal instanser 
av klassen Cell, en klass som kan hålla i upp till två fångar. Om man vill representera avsaknad av 
fånge så används värdet null. Cell har inga andra instansvariabler. Cell har dock metoden print() som 
skriver ut båda fångarna på en rad (såvida de inte är null). Fångarna representeras av klassen Inmate. 
Om du har gjort uppgift 1 kan du ta den klassen som den är, annars får du skapa den klassen (men du 
behöver inte ta med security-delen). ADT:n CellBlock skall ha följande operationer:

add(Cell c)
Lägger till en ny cell

void printAll()
Skriver ut en förteckning över avdelningens celler. Ett tips är att överskugga metoden toString() i 
klassen Inmate, så kan man använda '+' för strängar och instanser av inmates.

Inmate findMate(Inmate p)
Söker igenom hela avdelningen och returnerar den fånge som är i samma Cell som fånge p. Här får 
man vara försiktig eftersom detta kan leda till att man returnerar null. Observera att det inte skall spela 
någon roll om man söker på cellens första, eller andra fånge.

Följande kodsnutt illustrerar hur man skulle kunna använda ADT:n CellBlock:
CellBlock block = new CellBlock();
Inmate roger = new Inmate(32416);
block.add(new Cell(roger, new Inmate(6891));
block.add(new Cell(new Inmate(51552), null));
block.add(new Cell(null, null));
Inmate baddie = new Inmate(12345);
block.add(new Cell(null, baddie);

block.findMate(roger).print() // skall skriva ut "Prisoner 6891"

block.printAll(); // bör skriva ut fyra rader med fångar
//block.findMate(baddie).print() // Kastar NullPointerException!

Du skall sedan göra din ADT generisk så att den kan lagra vilken datatyp som helst (inte bara fångar). 
Man måste givetvis bestämma sig för vilken datatyp som skall användas för hela CellBlock:en när den 
deklareras. T.ex. så här:
CellBlock<String> block = new CellBlock<>();
Detta medför att metoden findMate kommer ta en parameter av datatypen som angavs vid 
deklarationen. Metoden returnerar ett värde av samma datatyp.

Det finns ett testprogram i filen TestCellBlock.java i mappen given_files. Där kan du se hur det är tänkt
att klassen skall användas när den är helt färdig.
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Uppgift 4 - Fångens dilemma[3p*]
På ett fängelse i ett fjärran land har man ett intressant system för att få par av fångar att vittna mot 
varandra. Man förhör fångarna separat och ger dem två val, att antingen vittna (svika) sin kompanjon, 
eller förbli tyst (vara lojal). Beroende på hur båda agerar så får detta olika följder. Antag att vi har fånge
A och fånge B, vi kan då använda följande tabell för att se hur långa straff de båda får.

   Fånge A    Lojal                      Sviker
Fånge B       
Lojal         Båda får 1 år.             B får 3 år, A går fri.
Sviker        A får 3 år, B går fri.     Båda får 2 år.

En intressant aspekt av detta scenario är att oavsett vilket alternativ som A tror att B kommer att ta, så 
lönar det sig för A att svika B. Men samma sak gäller ju för B. Alltså kommer båda svika, men då hade 
det ju varit bättre om båda varit lojala! Minst sagt ett dilemma... Riktigt intressant blir det om man 
utsätter fångar för detta upprepade gånger. Vilken är den bästa strategin för att minimera sitt straff? 
Alltid svika, alltid vara lojal, eller någonstans mitt emellan?

Du skall i denna uppgift implementera klasser för att simulera att man kör detta förlopp många gånger. 
Det finns ett givet huvudprogram som skapar en uppsättning med fyra fångar som alla har olika 
strategier för dilemmat. Huvudprogrammet parar slumpvis ihop dessa. Efter många omgångar skriver 
programmet ut "ställningen" d.v.s. hur fångarna ligger till i antalet straffår. Du behöver implementera 
resten av klasserna. Det skall finnas en klass för fånge (använd Inmate-klassen från uppgift 1, eller 
skapa en ny). Strategierna för hur man gör i dilemmat skall vara separata klasser. Du har följande 
UML-diagram till din hjälp:

En Strategy-instans skall ges som parameter till Inmate-klassens konstruktor. Klassen Inmates metod 
isLoyal använder sig av Strategy-instansen för att avgöra om man är lojal eller ej. Klasserna 
AlwaysBetray och AlwaysLoyal returnerar alltid falskt respektive sant från sina isLoyal-metoder. 
Klassen RandomBetray slumpar ett reellt tal i intervallet [0 1] och returnerar sant om talet är mindre än 
instansvariabeln chance värde. Se simulate-metoden i DilemmaSimulator för mer ledning till hur 
klasserna skall instansieras och användas. DilemmaSimulator.java skall inte ändras.

* Om du istället gör Strategy till en abstrakt klass är denna uppgift värd endast 2 poäng.

1
<<interface>>

Strategy

+isLoyal()

Inmate
- strat : Strategy
- number : String
+isLoyal() : Boolean
+getStrategy() : Strategy

4 1 1

AlwaysBetray
+isLoyal()

AlwaysLoyal
+isLoyal()

RandomBetray
- chance : double
+isLoyal()

DilemmaSimulator
+simulate()


