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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

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
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Uppgift 1 - Kombivagn [1p]
En modern barnvagn kan kosta upp till 20.000 kr. Bortsett från alla de tillbehör man kan få med 
(dubbdäck, rattvärmare, farthållare, m.m.) så är det framförallt vilken typ av barnvagn man köper som 
avgör hur pass dyr den är. Det finns nämligen barnvagnar där man kan byta ut den övre ligg-modulen 
(som används från födseln) mot en sittmodul (som barnet kan använda när det blir lite äldre). På vissa 
modeller kan man t.o.m. koppla på det babyskydd som man annars har installerat i bilsätet. Vi kallar 
vagnar där man kan koppla på olika moduler för kombivagnar. På företaget Infantastic behövs ett nytt 
datorsystem för att representera kombivagnar. Till din hjälp har du fått följande UML (klassdiagram) 
som du skall implementera:

Klassen CarriageModule fungerar som superklass och är även den klass som skall användas för att 
representera liggmodulen. Varje sådant objekt har en vikt (t.ex 3.8 kg) och ett namn (t.ex. "NapTime 
Deluxe"). Metoden describeYourself() skall skriva ut namnet och vikten (se testprogrammet för hur 
utskrifter skall se ut). Metoden getCost() returnerar alltid 1500 (priset i kronor).

Klassen StrollerSeat representerar en sittmodul. Sådana kan kosta olika mycket och därför behöver 
sådana objekt lagra sin kostnad. Det är denna kostnad som den överskuggade metoden getCost() skall 
returnera. Metoden describeYourself() fungerar precis som superklassens metod, men priset på 
sittmodulen skall också skrivas ut.

Klassen BabyCarSeat representerar ett babyskydd (barnstol för bebis i bilen). Infantastics modellnamn 
på dessa är alltid "Baby Alcartraz". Sådana objekt kan antingen ha ISOFIX-förankring (en säkrare 
variant för fastspänning av bilsätet) eller inte, vilket behöver lagras av klassen. Metoden getCost() 
returnerar 1700 om objektet har ISOFIX-förankring och 800 annars. Metoden describeYourself() 
fungerar precis som superklassens metod, men information om ISOFIX tillkommer också.

Klassen CombiCarriage representerar hela kombivagnen och är i princip ett barnvagnschassi med en 
modul monterad ovanpå och eventuellt flera moduler till (alla tillhörande moduler skall finnas lagrade i
variabeln all). Metoden getCost() returnerar den totala kostnaden av modulerna i all plus kostnaden för 
själva chassit, vilket är 2200 kr. Denna klass behöver även getters och setters för sina instansvariabler.

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

1 1 CarriageModule
- weight : double
- name : String
+describeYourself()
+getCost() : int

BabyCarSeat
- isofix : boolean
+describeYourself()
+getCost() : int

StrollerSeat
- cost : int
+describeYourself()
+getCost() : int

CombiCarriage
- current : CarriageModule
- all : CarriageModule[]
+getCost() : int

1 1..*
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Uppgift 2 - Konstantifiera [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. Vid vissa ställen i koden skulle hon dock vilja att 
man kunde stänga av modifiering av dessa variabler genom att anropa metoden makeConstant(). Efter 
detta anrop skall inga ändringar kunna ske på variabelns värde. Det skall inte på något sätt gå att "ändra
tillbaka" så att variabeln går att modifiera igen efter att makeConstant() har anropats.

Du skall hjälpa Ciri genom att skapa klassen Constantifier 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.
• makeConstant() som inte tar några parametrar och inte returnerar något, men efter detta 

anrop skall anrop till set() inte ha någon effekt på objektet.

Användningsexempel (finns även på TestConstantifier.java):
Constantifier<Integer> i = new Constantifier<Integer>(7);
System.out.println("Skapade ett heltal med värdet: " + i.get());
i.set(10);
System.out.println("Tilldelade i värdet: " + i.get());
i.makeConstant();
i.set(20);
System.out.println("Försökte sätta i till 20, nu är i: " + i.get());

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

for (Constantifier<String> w : words) {
    w.set("XXXX");
}

for (Constantifier<String> w : words) {  // Borde bli:
    System.out.println(w.get());   // XXXX       
}                                  // svejsan
                                   // XXXX
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Uppgift 3 - Blöjtårta [2p]
Företaget POOPTown har lanserat en ny service i deras babyaffärer,
specialdesignade blöjtårtor! Dessa kan ges bort i present till blivande
föräldrar, så att de själva slipper köpa första tidens blöjor. Se bilden till
höger för att få en uppfattning. POOPTown erbjuder olika typer av
blöjtårtor. Man kan få en simpel blöjtårta med endast ett lager med
(ihoprullade) blöjor, eller så kan man få en blöjtårta med flera lager. Det
finns i princip ingen gräns för hur många lager man kan beställa. De
behöver nu ett datorsystem så att kunder kan välja vilken typ av tårta de
vill ha.

Skapa en klasshirarki för att representera sådana blöjtårtor. Du behöver
tre klasser DiaperCake, SimpleDiaperCake och MultilayerDiaperCake. 

DiaperCake är superklassen och lagrar ett antal blöjor. Det skall finnas
en abstrakt metod getTotalDiapers() som skall anropas av den som vill
veta hur många blöjor totalt som tårtan består av. Metoden getDiapers()
returnerar värdet i instansvariabeln diapers och skall inte vara åtkomlig
utanför klasshirarkin.

SimpleDiaperCake är klassen för enkla blöjtårtor med endast ett lager. Metoden getTotalDiapers() 
returnerar då endast det som finns i superklassens instansvariabel diapers.

MultiLayerDiaperCake är klassen för att representera mer avancerade blöjtårtor. Sådana objekt har en 
inre instans av DiaperCake (som då antingen kan vara en SimpleDiaperCake, eller en ny 
MultiLayerDiaperCake). Metoden getTotalDiapers() skall returnera summan av alla blöjor i lagren.

I övrigt skall klasserna följa klassdiagrammet. Du behöver inte fler metoder i än de som syns i UML:en
(bortsätt från konstruktorer).

TIPS:  Se testprogrammet TestDiaperCake.java för hur blöjtårtor instansieras och används.

DiaperCake
- diapers : int
+getTotalDiapers() : int
#getDiapers() : int

MultiLayerDiaperCake
- upperLevel : DiaperCake

+getTotalDiapers() : int

1

1

SimpleDiaperCake

+getTotalDiapers() : int



2019-03-18.kl.08-12

Uppgift 4 - Bebisregister [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):

Du skall implementera klasserna i diagrammet ovan. BabyTracker är en klass för att representera 
bebisregistret, och det aldrig skall finnas mer än en instans av klassen. Klassen håller reda på den enda 
instansen som en klassvariabel. Klassens konstruktor är privat och kan bara anropas av klassen själv. 
En utomstående klass kan komma åt den enda instansen genom att anropa metoden getInstance() som 
instansierar klassen om klassvariabeln instance skulle vara null. Bebisregistret har en mängd av bebisar.
Man kan göra tillägg till mängden bebisar med metoden addBaby(). Metoden getBabies() returnerar 
hela mängden.

Baby är klassen för att representera en bebis. Klassens konstruktor skall ta tre parametrar, efternamnet 
på barnets biologiska moder, efternamnet på barnets andra förälder och det nya (hela) namnet på 
barnet. De två sistnämda parametrarna får vara null. Om barnets nya namn är null så skall 
instansvariabeln properName sättas till false (true annars) och ett temporärt namn genereras genom att 
ta den biologiska moderns efternamn 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 "Andersson#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. Klassen behöver eventuellt även getters.

Skriv sedan ett testprogram som instansierar klassen Baby på de olika sätt som klassen klarar av. 
Slutligen skall ditt testprogram skriva ut alla babisar som någonsin skapats.

1

1

Baby
- birthMother : String
- parent2 : String
- babyName : String
- properName : boolean
+ Baby(String, String, String)
+ hasProperName()

BabyTracker
- instance : BabyTracker
- babies : Baby[]
- BabyTracker()  // Konstruktor
+getInstance() : BabyTracker
+addBaby(Baby)
+getBabies() : Baby[]

1 1..*

BabyNoNameException
- namelessBaby : Baby
+getBaby() : Baby


