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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 18:00 Betyg 3 Betyg G

3 poäng 17:00 Betyg 4
3 poäng 16:40 Betyg VG
3 poäng 16:20 Betyg 5

≥4 poäng 17:00 Betyg 5
≥4 poäng 17:20 Betyg VG

Bonustid från labbar tillkommer till dessa gränser. Tiden för betyg 3/G 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.
/Erik och Magnus



BabyBed
- color : String
- name : String
+describeYourself()
+recMinAge() : double

Crib
- BabyNest : nest
+describeYourself()
+addNest(BabyNest)
+removeNest()
+recMinAge() : double

Bassinet
- hasWheels : boolean
+describeYourself()
+recMinAge() : double

BabyNest
- minAge : double

+recMinAge() : double
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Uppgift 1 - Barnsäng [1p]
Att välja säng till ett litet nyfött barn är inte lätt. Företaget Infantastic vill därför utveckla en webtjänst 
för att guida blivande föräldrar i denna djungel. I princip finns det två val: att köpa en spjälsäng eller en
barnkorg. En barnkorg är en mindre säng, ofta lite mer portabel som barnet kan använda under de 
första tre månaderna. En spjälsäng å andra sidan är större och kan användas av barnet till upp till tre års
ålder. Ett problem med spjälsängen är dock att den är för stor för barnet i början, och man kan behöva 
en "insats" så att barnet har en mindre yta, ett s.k. babynest. Babynestet ser lite ut som en avlång 
badring och kan komma i lite olika storlekar. Babynestet kan i sig räknas som en säng och vissa 
föräldrar väljer att placera babynestet mellan sig i deras säng och låta sitt lilla barn sova däri. För att 
Infantastic skall komma igång med detta datorsystem bevöver klasserna i UML-diagrammet 
(klassdiagrammet) nedan implementeras.

Klassen BabyBed fungerar som abstrakt superklass för alla sängar. Klassen lagrar barnsängens namn 
och färg. Metoden describeYourself() skall skriva ut namnet och färgen på barnsängen. Den abstrakta 
metoden recMinAge() returnerar din minsta ålder som det är rekommenderat att använda barnsängen.

Klassen Bassinet representerar barnkorgar och ärver från BabyBed. Klassen lagrar huruvida just denna 
barnkorg har hjul eller ej. Metoden describeYourself() skall fungera som superklassens metod, men 
även skriva ut om barnkorgen har hjul. Den överskuggade metoden recMinAge() skall returnera 0.0.

Klassen Crib representerar spjälsängar och ärver från BabyBed. Klassen kan också spara upp till en 
referens till ett babynest som då ligger i spjälsängen. Metoderna addNest() och removeNest() kan 
användas för att sätta, eller nollställa referensen. Metoden describeYourself() skall fungera som 
superklassens metod men även skriva ut information om babynestet, om det finns ett sådant. Den 
överskuggade metoden recMinAge() returnerar 0.25 om det inte finns ett babynest. Om det finns ett 
babynest så skall resultatet från babynestets recMinAge() användas.

Klassen BabyNest representerar babynests och ärver från BabyBed. Klassen lagrar den minsta åldern 
som bebisar kan sova i detta babynest (som ett flyttal). Det är detta flyttal som returneras från 
recMinAge(). Metoden describeYourself() behöver inte överskuggas.

Se testprogrammet TestBabyBed.java för hur klasserna skall instansieras och hur utskrifterna från 
describeYourself()-metoderna skall se ut.

1 0..1
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Uppgift 2 - Räkna åtkomster [1p]
Ciri har skapat ett stort objektorienterat system där hon använder många av javas inbyggda strukturer, 
t.ex. ArrayList, HashMap, TreeSet o.s.v. Ofta är det primitiva data som hon vill lagra men eftersom 
java kräver en referenstyp när man använder generiska parametrar har hon blivit tvungen att använda 
klasserna Integer, Double, Boolean o.s.v. Dessa klasser kallas för wrapper-klasser eftersom de i princip
bara är de primitiva datatyperna, insvepta i objekt. Hon misstänker nu att de strukturer som hon 
använder gör väldigt många åtkomster till de data som hon lagrar. Hon skulle därför vilja ha egna 
wrapper-klasser som har metoderna readCount() och writeCount() som anger hur många gånger som 
variabeln har lästs resp. skrivits*.

Du skall hjälpa Ciri genom att skapa klassen MyWrapper som tar en generisk parameter T och lagrar en
variabel av typen T. Klassen skall ha följande metoder:

• En konstruktor som tar en parameter av typen T och sätter det lagrade värdet.
• get() som returnerar det lagrade värdet.
• set(T) som tar en parameter av typen T och sätter det lagrade värdet.
• readCount() som returnerar ett heltal (av typen int), hur många gånger som get() har 

anropats för just detta MyWrapper-objekt.
• writeCount() som returnerar ett heltal (av typen int), hur många gånger som set() har 

anropats för just detta MyWrapper-objekt.

Användningsexempel (finns även på TestMyWrapper.java):
MyWrapper<Integer> i = new MyWrapper<Integer>(7);
System.out.println("Skapade ett heltal med värdet: " + i.get());
i.set(10);
System.out.println("Tilldelade i värdet: " + i.get());
i.set(i.get() + 1);
System.out.println("Ökade i med 1, nu är i: " + i.get());
System.out.println("Vi har nu läst variabeln i " + 
                   i.readCount() + " ggr, och skrivit till den " +
                   i.writeCount() + " ggr.");

List<MyWrapper<String>> words = new ArrayList<>();
words.add(new MyWrapper<String>("Hejsan!"));
words.add(new MyWrapper<String>("svejsan"));
words.add(new MyWrapper<String>("elvisp"));

for (MyWrapper<String> w : words) {
    for (MyWrapper<String> w2 : words) {
        System.out.println(w.get() + " - " + w2.get());
    }
}

System.out.println("Åtkomster till första ordet: " +
                   words.get(0).readCount());

* Att läsa en variabel innebär att titta på och använda värdet i den. Att skriva till en variabel innebär att tilldela den.
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Uppgift 3 - Leksakståg [2p]

Företaget Toys'Wr'Us har lanserat en ny leksak för små barn, ett hypermodernt leksakståg! Desvärr har 
leksaksmakarna upptäckt att tåget kanske har lite farliga egenskaper och de håller nu på att bygga ett 
simuleringssystem för tåget och dess tillbehör.

Du skall i denna uppgift skapa en klasshirarki för att representera tåget. Det som är lite intressant med 
dessa tåg är att de skapas baklänges. För att skapa hela tåget skall den som anropar, anropa 
konstruktorn för en passagerarvagn (Coach) med ett heltal. Heltalet anger hur många passagerarvagnar 
som finns innan loket (i bilden ovan är detta heltal 2). Det enda sätten att skapa tåget skall alltså vara:

ToyTrain myTrain = new Coach(5);  // Tåg med fem vagnar och lok på slutet.
ToyTrain short = new Engine(); // "Tåg" med bara ett lok

Klassen ToyTrain är superklass. Det skall finnas en publik abstrakt metod print() som man kan anropa 
för att skriva ut hela tåget (se TestToyTrain.java för utskriftsformat).

Klassen Coach representerar en passagerarvagn och ärver från ToyTrain. Skall instansieras med ett 
positivt heltal som är vagnens numrering från vänster (passagerarvagnen närmst loket blir nr 1). Den 
överskuggade metoden print skriver ut passagerarvagnens nummer och resten av tåget.

Klassen Engine representerar ett lok. Den överskuggade metoden print skriver ut loket ("Engine").

TIPS: För att skapa tåget i bilden så anropas Coach(2), som i sin tur anropar Coach(1) som sedan 
anropar Engine(). Generellt kan man alltså säga, om heltalet är 1 skall ett lok skapas, annars så anropar 
man Coach med ett vagnnummer som är ett lägre än det man fick in till konstruktorn.

ToyTrain

+print()

Coach
- number : int
- nextCar : ToyTrain
+print()

Engine

+print()
1

1

vagn 2            vagn1                 lok
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Uppgift 4 - Bebisfabrik [3p]
Skatteverket har länge haft problem med att hålla reda på alla bebisar som föds i sverige. Du har nu fått
i uppgift att göra ett superbra OO-system för att lösa detta. Tanken är att ha en klass som håller reda på 
ett (och endast ett) register över alla bebisar. Bebisar skall föras in i registret oavsett var i Sverige de 
föds eller hur de föds. Du har kommit en bit på vägen och gjort följande UML-diagram (klassdiagram):

Pilarna mellan Baby och BabyFactory är associationspilar. Du skall implementera klasserna i 
diagrammet ovan. BabyTracker är en klass för att representera bebisregistret. Klassen håller reda på en 
samling bebisar som en klassvariabel. Man kan göra tillägg till mängden bebisar med metoden 
addBaby(). Metoden getBabies() returnerar hela mängden. Man skall inte behöva instansiera klassen 
för att anropa de publika metoderna

Baby är klassen för att representera en bebis. Klassens konstruktor skall ta tre parametrar, För- och 
efternamnet på barnets biologiska moder, och det nya (hela) namnet på barnet. Den sistnämda 
parametern får vara null. Om barnets nya namn är null så skall ett temporärt namn genereras genom att
ta den biologiska moderns efternamn, förnamn och ett löpnummer. Löpnumret fås genom att ta antalet 
barn som för närvarande finns i bebisregistret plus ett. Det första barnet som föds (under det nya 
systemet) kan t.ex. heta "AnderssonSara#1". Därefter skall barnet läggas till i barnregistret. Slutligen 
skall ett BabyNoNameException kastas om ett temporärnamn genererades. Undantag av denna nya typ 
skall lagra barnet och vara av den typ som måste fångas i java, eftersom det är viktigt att föräldrarna 
verkligen förstår att barnet behöver ett namn.

Slutligen skall du skapa en klass BabyFactory som har två klassmetoder för att underlätta för att skapa 
barn. Metoderna tar olika antal sträng-parametrar och instansierar sedan Baby-klassen med dessa 
och/eller null. Bebisobjektet skall returneras. Eventuella undantag av typen BabyNoNameException 
som kastas skall fångas och ignoreras av metoden som skapar bebisar utan riktiga namn.

Skapa till sist ett testprogram som anropar metoderna i BabyFactory, samt instansierar Baby-klassen 
direkt på de två sätt som beskrivs ovan. Slutligen skall ditt testprogram skriva ut alla babisar.

1

1

Baby
- motherFirstName : String
- motherLastName : String
- babyName : String
+ Baby(String, String, String)
+ getBabyName(): String

BabyFactory

+makeUnnamedBaby(String, String) : Baby
+makeBaby(String, String, String) : Baby

BabyTracker
- babies : Baby[]

+addBaby(Baby)
+getBabies() : Baby[]
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BabyNoNameException
- namelessBaby : Baby
+getBaby() : Baby


