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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
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

Eventuell bonustid från laborationer appliceras på dessa tidsgränser. Totaltiden för tentan överstiger 
dock aldrig 4 timmar.

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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Naturhistoriskt Museum
Vår civilisation har en benägenhet att vilja utforska vår historia och vår värld. Vi har gott om yrken som 
fokuserar på detta, arkeologer, historiker, bibliotekarier, vetenskapare... Summan av deras arbeten och de prylar 
som de gräver fram ur gyttjan brukar vi placera i montrar i en stor byggnad för allmänheten att ta del av. En 
sådan byggand kallar vi för ett (natur-)historiskt museum. Nedan följer ett par termer som handlar om sådana 
museum. Om du känner till naturhistoriska museum så kan du eventuellt hoppa över detta och gå rakt på 
uppgifterna.

Utställning Ett antal montrar, informationsskyltar och andra objekt som hör samman och är 
ihopsamlade till en enhet. Vanligtvis placerade i ett antal sammanhängande rum.

Planetarium En apparat som illustrerar planeternas omloppsbanor. Finns både i analoga och digitala 
former. 

Infoskärm En digital display där besökare kan lära sig om olika saker.

En paleontologisk utställning.

En antik utställning.

Ett planetarium.

En infoskärm.
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Uppgift 1 - Museumobjekt [1p]
På ett museum behövs ett nytt datorsystem för att bokföra olika objekt för utställningar. Man vill kunna
representera ett par specifika saker, men med möjlighet till att utökar till fler. Självklart är ett OOP-
system med en klasshirarki ett bra val!

Implementera klasserna i klassdiagrammet ovan.

MuseumObject skall vara en abstrakt superklass till de övriga. Varje instans av MuseumObjekt skall ha 
ett unikt id som sätts i konstruktorn. Låt första instansen som skapas få id 0, andra id 1. Låt 
MuseumObject sköta detta internt. Den som anropar konstruktorn skall inte behöva ange ett id. 
TIPS: Låt MuseumObject ha en variabel noOfObjects som håller reda på hur många MuseumObjects 
som har skapats (se klassdiagrammet ovan).

OldObject är en klass för att representera gamla grejjer (t.ex. gamla rostiga svärd, benknotor, fossiler, 
m.m.). Klassen skall lagra från vilket år som objektet är ifrån och vad det heter. Klassens 
describeYourself-metod skall skriva ut id, namn och årtal (se testprogrammet).

Exhibition är en klass för att representera en utställning. En utställning har alltid ett namn. Man kan 
lägga till godtyckligt många MuseumObject till en Exhibition. Metoden describeYourself skriver ut id 
och namn och sedan skrivs varje MuseumObject i utställningen ut. Det skall vara möjligt att en 
utställning har under-utställningar.

Det finns ett givet testprogram TestMuseumObject.java som visar hur det är tänkt att klasserna kan 
instansieras och användas. Du skall inte ändra på den befintliga koden men du får lägga till egna 
testfall.

MuseumObject
- id : int
- noOfObjects : int

+describeYourself()

OldObject
- fromYear : int
- name : String
+describeYourself()

Exhibition

- name : String
- objs : MuseumObject[]

+describeYourself()
+add(MuseumObject o)

0..*

1
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Uppgift 2 - Interaktiv Infoskärm [1p]
Även om museumet har mycket gamla saker så vill de ju självklart hänga med i de moderna tiderna. På 
70- och 80-talen började man därför sätta in TV-apparater i utställningarna som visade små filmsnuttar. 
Fr.o.m. 90-talet så utformades istället digitala presentationer i verktyget PaleoPoint som kunde rulla på 
skärmarna. Nu vill museet ersätta alla gamla presentationer med interaktiva program istället. Tanken är 
då att man ger varje ämne som beskrivs i presentationen en titeln (en nyckel) och sedan låter man 
museebesökaren skriva in (på ett tangentbord) vilket ämne som intresserar den. Programmet plockar då
fram motsvarande information och visar den på skärmen. Problemet är nu att användaren kan skriva in 
precis vad som helst. Eftersom det gamla systemet inte hade koll på detta så kraschar programmet. Ditt 
uppdrag är att göra en ny förbättrad version av klassen InfoStore.

Klassen InfoStore kan lagra ett godtyckligt antal strängar med information.  Varje sådan 
informationssträng har en nyckel. Klassen har även en operation för att lägga till ett nyckel-info-par. 
Metoden educateMeAbout(String key) tar nyckeln som parameter och letar upp motsvarande 
informationssträng. Om nyckeln inte finns så returneras null från metoden (vilket leder till ett otrevligt 
NullPointerException när detta skickas till formateringsmetoden prettyPrint()).

Du skall:
• Skapa en ny version av klassen InfoStore, SafeInfoStore, som är en wrapper till den gamla 

klassen. D.v.s. SafeInfoStore har en referens till ett objekt av typen InfoStore. (Främst för att 
slippa implementera allt igen i SafeInfoStore). Alla operationer som görs på SafeInfoStore 
delegeras till InfoStore.

• Den nya klassen skall fungera precis som tidigare, men i de fall som null hade returneras från 
metoden educateMeAbout() så skall din klass istället kasta undantaget NoSuchInfoForKey.

• Undantaget NoSuchInfoForKey skall lagra den nyckel som inte var giltig. Dessutom skall 
metoden getMessage() överskuggas så att den skriver ut ett meddelande om vilken nyckel som 
var ogiltig.

• Byt InfoStore mot SafeInfoStore i huvudprogrammet. Lägg till hantering av ditt kastade 
undantag i huvudprogrammet.

• Det skall inte vara tillåtet att anropa educateMeAbout() på SafeInfoStore utan att också fånga 
undantaget NoSuchInfoForKey. Om man försöker detta skall man få ett kompileringsfel.

Det finns ett givet huvudprogram InfoStoreMain.java som använder den gamla klassen. Du skall ändra 
huvudprogrammet enligt kraven ovan. Du skall inte ändra på klassen InfoStore.

TIPS: Fundera noga över huruvida ditt nya undantag skall ärva från Exception, eller 
RuntimeException.

OBS: Det finns ett med flit infört indexeringsfel i InfoStore (dyker upp om man skriver in 
"carboniferous"). Du skall inte korrigera eller fånga detta, det är någon annans problem.

InfoStore
- infos : String[]
- keys : String[]
+educateMeAbout(String key)

1 NoSuchInfoForKey
- key : String
+getMessage()

1
SafeInfoStore

- inner : InfoStore

+educateMeAbout(String key)
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Uppgift 3 - Förvaring i Sekvens [2p]
För att representera ett museums lagringslokal behövs en ADT som representerar en sekvens av 
förvaringslådor (given klass StorageBox). Man kan tänka sig att lådorna ligger på ett oändligt långt 
rullband som kan spolas frammåt eller bakåt. Detta medför att man kan lägga till nya lådor till höger 
eller till vänster om lådorna som redan finns på bandet. Man kan även byta ut lådor som står på bandet. 
Detta skall du representera med ADT:n Sequence. När en Sequence skapas måste en första StorageBox 
anges till konstruktorn som skall lagras på position 0. Sekvensens storlek är alltså från början 1 men 
skall kunna vara godtyckligt stort och växa i vardera änden efter behov. Följande operationer skall 
finnas för ADT:n Sequence:

addLeft(StorageBox a, StorageBox b)
Lägger till objektet a på den position som är till vänster om b. Om det redan fanns ett objekt där så 
skrivs detta över. Om b ligger längst till vänster av sekvensen så skall sekvensen utökas åt vänster. 
Om b inte finns i sekvensen skall IllegalArgumentException kastas (finns inbyggt i Java).
Exempel: Vi lägger till a till vänster om b (och b ligger på position 3), a skall alltså läggas till på 
position 2. Eftersom det redan finns en StorageBox på position 2 byts denna ut mot a.

addRight(StorageBox a, StorageBox b)
Samma som addLeft, men a läggs till till höger om b.

StorageBox get(int p)
Hämtar ut den StorageBox som ligger på position p. Observera att p kan (per konstruktion) vara 
negativ. Om p är en position utanför sekvensen så skall undantaget SequenceOutOfBoundsException 
kastas. Du skall skapa en klass för detta exception (ärv från RuntimeException).

int getMinPos()
returnerar positionen för den StorageBox som ligger längst till vänster.

int getMaxPos()
returnerar positionen för den StorageBox som ligger längst till höger.

int getSize()
returnerar antalet StorageBox:ar som lagras i sekvensen.

Du skall sedan göra din ADT generisk så att den kan lagra vilken datatyp som helst (inte bara 
StorageBox). Man måste givetvis bestämma sig för vilken datatyp som skall användas för hela 
Sekvensen när den deklareras. T.ex. så här:

Sequence<String> seq = new Sequence<>();

Det finns ett testprogram i filen TestSequence.java i mappen given_files. Där kan du se hur det är tänkt 
att klassen skall användas när den är helt färdig. Du skall inte ändra på den givna koden, men du får 
(bör) lägga till egna testfall så att du ser att din ADT fungerar som den skall

OBS: Se upp för kodkopiering i din klass. Särskilt mellan addLeft och addRight...
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Uppgift 4 - Planetarium [3p]
På museet har de även ett planetarium. D.v.s en modell över hur planeterna i solsystemet rör sig. De vill
nu skapa en elektronisk version av detta och har börjat implementera ett system. De har skapat klassen 
Planetarium.java som är en JFrame. Klassen ritar ut ett fönster där solsystemet animeras. Tre andra 
klasser används för att få detta att fungera: klassen SolarSystemModel och Planet används för att 
representera själva logiken och klassen SolarSystemDrawer är en grafisk komponent som använder sig 
av modellen för att rita upp solsystemet i fönstret (dessa klasser syns inte i klassdiagrammet nedan).

Nu är det upp till dig att slutföra projektet. Det som saknas är de två knapparna längst ner i fönstret. Det
skall finnas en pausknapp med vilken användaren kan pausa programmet. Pausknappen "fastnar" i 
nedtryckt läge när man har klickat på den, och hoppar tillbaka upp när man klickar på den igen 
(avpausar). Den andra knappen ("reset") återställer planetariumet till utgångsläget. För båda knapparna 
finns färdiga metoder i modellen som du kan anropa så du behöver inte lösa exakt hur den biten skall 
gå till. Det som där emot är viktigt är att du skapar bra klasser för dina knappar som hanterar 
musklickar och hur knapparna skall se ut. Din implementation skall följa UML-diagrammet ovan. Du 
skall inte använda JButton eller någon annan inbyggd knapp-typ utan skapa en egen klasshierarki där 
din superklass ärver från JComponent.

Lägg till dina knappar till det grafiska gränssnittet i klassen Planetariums konstruktor. Det finns en 
utkommenterad komponent som är tänkt att användas som panel för knapparna, använd den om du vill. 
Använd en lämplig layouthanterare för att både knapp-panelen och SolarSystemDrawer skall synas i 
fönstret. Du skall inte ändra i någon annan given klass.

TIPS: Oroa dig inte om dina knapper inte ser exakt ut som i exemplet ovan. T.ex. exakt vilka färger 
eller om texterna är centrerade är inte viktigt. Metoden swapColors är tänkt att byta förgrund och 
bakgrundsfärg hos knappen. På detta sätt kan man få knappen att se "nedtryckt" ut.

JComponent

MyButton
- name : String
- fgColor : Color
- bgColor : Color
#paintComponent(Graphics g)
#gotClicked(SolarSystemModel m)
#swapColors()

ResetButton
#gotClicked(...

PauseButton
- state : boolean
#gotClicked(...


