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● Abstrakta klasser
● Undantag (exceptions)
● Gränssnitt (Interface)
● Nästlade klasser

Föreläsningsöversikt



Problem:

• Vi har implementerat en länkad lista 
för datatypen heltal.

• Vi vill nu använda samma 
implementation igen, men den här 
gången för strängar.

• Hur löses uppgiften utan att kopiera 
all kod för varje framtida nytt 
behov? 3

public class MyListNode {
    public int data; 
    public MyListNode next;
} // Inte bra… Varför?



• Fungerar, men kräver en explicit castning (typomvandling) 
varje gång ett element ska hämtas (ofta tecken på dålig 
objektorientering)

   // Men tänk om datat inte är en sträng då?

   String data = (String) list.remove();

=> Leder ofta till många specialfall…

Alla klasser ärver ju 
från en Object…

En lösning: Använd arv och spara 
alla datatyper som en Object.

public class MyListNode {

    public Object data;
    public MyListNode next;
}
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Men de primitiva 
datatyperna (int, char, 
double) är ju inte 
klasser!

Det finns det motsvarande 
klasser: Integer, Character, 
Double. (s.k. 
”Wrapperklasser”).



Generiska klasser
Bättre lösning: Gör klassen generisk!

• Mall för klasser

• Exakta utseendet definieras först när klassen används

• Vi kan tänka på det som en parameter till klassen

public class MyListNode<E> {
    public E data;
    public MyListNode<E> next;
}

...

MyListNode<String> node = new MyListNode<String>();
...
String text = node.data; // Ingen typomvandling behövs
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Enligt kodkonventionerna
skall dessa vara enskilda 

versaler. E står för element, K 
för key, V för value o.s.v.



Generiska klasser(2)
Fördelar:

• Explicit castning undviks

• Bättre möjlighet för kompilatorn att kontrollera typer 
-> Fler buggar upptäcks vid kompilering

• Tydligare kod

• Blir ett sätt att ”tvinga” programmeraren att göra rätt
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ArrayList<Human> myHumanArr = new ArrayList<Human>();<>();

 Kompilatorn 
gissar

datatypen



Generiska klasser(3)
• Ibland uppstår behov av att begränsa vilka typer en generisk klass kan 

instansieras med (tydlighet, en viss sak måste göras med datan)

public class MyListNode<E extends Animal> {

...}

• E kan här bara anta formen av Animal och dess subklasser

• Vi kan nu anropa Animal-specifika metoder på variabler av typen E

MyListNode<Cat> node = new MyListNode<Cat>();  // Ok

// Går ej, String är inte en subklass till Animal!

MyListNode<String> node = new MyListNode<String>();  
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Jokertecken (en. wildcards)
• Ibland vet man inte exakt typ, men behöver ändå ange en
// Inte jättevackert kanske...

public void printAllAnimals(List theAnimals) {

    for (Object o : theAnimals) {

        // Är måste o typomvandlas till Animal innan vi kan anropa metoden.

        ((Animal)o).presentYourself();

    }

}

// Mycket snyggare!

public void printAllAnimals(List<? extends Animal> theAnimals) {

    for (Animal a : theAnimals) {

         a.presentYourself();

    }

} 8
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Undantag (en. Exception)
Ett typiskt ohanterat undantag

Detta kallas för en
”stack trace”



Undantag (en. Exception)(2)
public boolean lookup(String pnr) 

   for (int i = 0;  i < last;  ++i) {

        if (contents[i].getKey().equals(key)) {

            return contents[i].getValue();

        }

    }

    throw new PnrNotFoundException(”Hittade inte”  + key);

}

...

Dictionary dictionary = new MyDictionaryImpl();

try {

   boolean passed = dictionary.lookup(”880725-9505”);

} catch (PnrNotFoundException e) {

    System.out.println(e.getMessage());

}
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throws PnrNotFoundException {

MyDictionaryImpl.java

ex. Main.java



Undantag (en. Exception)(3)
Definiera undantag

public class PnrNotFoundException extends Exception {

    private String pnr;

    public PnrNotFoundException(String pnr) {

       super(”Could not find the person number ” + pnr);

       this.pnr = pnr;

    }

    public String getPnr() {

        return pnr;

    }

} 12



Undantag (en. Exception)(4)
• Anger något som hänt som ligger

utanför normal körning
• Felaktig indata

• Körfel

• Hårdvarufel

• I Java är undantag objekt
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Notera: Undantag av typen 
RuntimeException 
kräver inte throws, 
try-catch

Fundera noga på om du vill använda Exception
eller RuntimeException när du skapar undantag!



Undantag (en. Exception)(5)
Fånga undantag
NESConsole myConsole = new NESConsole(”MagnusNES”, 1986); 

try {

     myConsole.startPlaying(new NESGame(”Zelda”));

} catch (NoGameCartridgeException e) {

    myConsole.ejectCartridge();

    myConsole.blowInCartridgeSlot();

    myConsole.reinsertCartridge();

} catch (ConsoleOverheatedException e) {

    myConsole.emergencyPoweroff();

} finally {

    myGame.saveAndShutdown();

}
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Körs oavsett om 
undantag uppstått 

eller ej



Undantag (en. Exception)(5)
Hur man inte bör göra…

NESConsole myConsole = new NESConsole(”MagnusNES”, 1986); 

try {

     myConsole.startPlaying(new NESGame(”Zelda”));

} catch (Exception e) {

    // Pretend like nothing happened….

}
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Gränssnitt
Återbesök hos ordboken

public abstract class Dictionary {

    public abstract boolean lookup(String key);

}

public class MyDictionaryImpl extends Dictionary {

    ...

}
● Hmm, en klass helt utan implementerade metoder blir ju bara ett 

gränssnitt. Finns det inte något elegantare sätt att visa det?
● Självklart!
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Gränssnitt(2)
public abstract class Dictionary {

    public abstract boolean lookup(String key);

}

public class MyDictionaryImpl extends Dictionary {

    ...

}
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Interface och arv, jämförelse

public interface Dictionary {
    public boolean lookup(String key);
}
public class MyDictionaryImpl implements Dictionary {
    ...
}



Gränssnitt(3)
Definition: Interface är en referenstyp, precis som klass, som endast 
kan innehålla konstanter och metoddeklarationer (och nästlade 
typer). Alltså: inga variabler eller implementerade metoder.

Egenskaper för interfaces

• Samtliga metoder är per automatik public abstract
-> Programmeraren slipper skriva detta
-> Går ej att definiera som protected eller private 

• Samtliga variabler är per automatik public static final (konstanter)

• En klass som implementerar ett interface måste implementera
alla dess metoder (eller lämna dem abstract)

• En klass kan implementera flera olika interfaces samtidigt
18
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Gränssnitt(4)
Med andra ord:
• Ett interface X är att betrakta som ett certifikat. För att 

en klass skall få kalla sig för en X så måste den uppfylla 
alla krav i X.

• På detta sätt kan andra (klasser) med säkerhet räkna 
med att implementation existerar.

Andra interface som vi redan känner till:
• Iterator. För att få kalla sig för en iterator, måste man 

tillhandahålla metoderna hasNext(), next() och remove().

• List. Ett gemensamt gränssnitt för olika implementationer 
av ADT:n lista.

• Collection. Ett gemensamt gränssnitt för samlingar, t.ex. 
List, Set, o.s.v.



Gränssnitt(5)
Exempel: 

public interface CertifiedDiver {

   int maximumDepth = 30;

   void knowFactsAboutBends();

   void emptyMask();

   void flushRegulator();

}

public static final
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public 
abstract

public class DivingStudent extends Student implements CertifiedDiver {…

public class CoastGuard implements CertifiedDiver, BoatDriver {…

CertifiedDiver billy = new DivingStudent();
CertifiedDiver emma = new CoastGuard();
emma.emptyMask();



Gränssnitt(6)
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CertifiedDiver instructor = hireInstructorFromClub();

instructor.knowFactsAboutBends();

DivingStudent

…

CoastGuard
…

<<interface>>
CertifiedDiver

+knowFactsAboutBends()
…

<<interface>>
BoatDriver

….

Student

+study()
+solveProblem()

…

Vi vet inte om vi hyrde in en 
dykarstudent eller 

kustbevakare. Det spelar dock 
ingen roll.

Polymorfi!



Nästlade Klasser
Man kan lägga klasser inuti andra klasser.
public class Car {

   private int miles;

   private String plate;

   private Transmission t = new Transmission();

   

   private class  Transmission {

      private char[] symbols = new char[]{'N', '1', '2', '3', '4',                            
                                        '5', '6', 'R'};

      private char current = ’N’;

      public void putIntoGear(char newGear) { … }

   }

}

22Transmission är nu en 
”medlem” i Car-klassen
och de kan komma åt  
varandras instansvariabler.



Nästlade Klasser (2)
public class Car {

   private int miles;

   private String plate;

   

   private class Transmission {

      private char[] symbols = new char[]{'N', '1', '2',                   
                                 '3', '4', '5', '6', 'R'};

      private char current = ’N’;

      public void putIntoGear(char newGear) { … }

   }

}
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● Kan deklareras public, private, 
protected eller package private.

● Kan deklareras static. Då får 
den inre klassen ej tillgång till 
den yttre instansens variabler.

● Icke-statiska nästlade klasser 
kallas också för ”inre klasser”.

● Om man bara behöver en klass 
inuti en metod så kan man 
faktiskt deklarera en klass där. 
Då blir det en s.k. lokal klass.



Nästlade Klasser (3)
Skuggning

24

● Om samma namn fins i både inre och yttre klassen 
så kommer endast det inre namnet finnas 
tillgängligt när man står där inne.

● T.ex. kommer this  referera till den inre instansen.
● Man kan då använda syntaxen:

● OuterClass.this



Nästlade Klasser (4)
public class Car {

   private int miles;

   private String plate;

   

   private class Transmission {

      private char[] symbols = new char[]{'N', '1', '2',                   
                                 '3', '4', '5', '6', 'R'};

      private char current = ’N’;

      public void putIntoGear(char newGear) { … }

   }

}
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● Varför vill man göra detta?
● Logiskt sätt att gruppera 

objekt som (starkt) hör ihop.
● Ytterligare ett sätt att få 

inkapsling.
● Kan leda till bättre läslighet 

och lättare underhåll.

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html
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