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Debugger

I Eclipse kan man köra sin kod i ”debug” mode.

Då kan man ”pausa”, ”stega” och se variablers värden.

● Högerklicka på en rad och sätt en break point
● Högerklicka på main-filen, och välj ”Debug as → Java 

Application”
● Eclipse erbjuder dig att öppna Debug perspective. Välj 

Switch.
● Du kan titta på variablerna värden ”Variables” till höger.
● Stega programmet med F8
● Terminera med Ctrl-F2, och tag bort eventuella break points
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In- och utmatning
Definition: En ström (en. Stream) är en 

   sekvens av data från någon källa och/eller

   till något mål.

• In och utmatning i Java utförs av strömmar

Vanliga exempel

• System.out (av klassen PrintStream) 
• Vanligen kopplad till terminalen

• System.err (av klassen PrintStream)
• Vanligen kopplad till terminalen

• System.in    (av klassen InputStream)
• Vanligen ihopkopplad med annan ström som formaterar indatat, ex. 

BufferedReader, BufferedLineReader, Scanner

   

3



In- och utmatning(2)

Exempel

// Kopplar ihop ett reader-objekt med in-ström

BufferedReader input = new BufferedReader(

                                   new  InputStreamReader(System.in));

// läser en rad och konverterar till int, förutsatt att det är möjligt.

int num = Integer.parseInt(input.readLine());

…
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In- och utmatning(3)
Scanner

En praktisk klass för att ”parsa” datat som

kommer på en ström.

// Kopplar ihop ett reader-objekt med in-ström

Scanner keyboard = new Scanner(System.in);

// läser en rad och konverterar till int

int num = keyboard.nextInt();

double d = keyboard.nextDouble();

String word = keyboard.next();  // separerat med vita tecken

String line = keyboard.nextLine();  // separerat med vita tecken

// egentligen borde man kolla att det finns data att läsa…

if (keyboard.hasNext()) {

   // ok att läsa

}
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In- och utmatning(4)
Scanner

Kan hantera alla inströmmar, och även strängar

String data = ”6 laxar i 1 lax-ask”;

Scanner scan = new Scanner(data);

scan.nextInt(); // läser 6

scan.next();    // läser ”laxar”

scan.nextInt(); // KRASCH! ”i” kan inte tolka som int!
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Formatering
• Ofta vill man snygga till sina utskrifter, eller formatera dem i tabeller och 

dylikt.

double d = 10.0/3.0; 

System.out.println(d); // 3.3333333333333335

• Metoden format i PrintStream kan hjälpa till:

System.out.format("Värdet %1.2f är bra grejor.\n", d); 

                             // Värdet 3,33 är bra grejor.

Locale.setDefault(Locale.US);

// Ändra format enl. ”lokalen”

System.out.format("The value %1.2f is indeed good.\n", d); 

                             // The value 3.33 is indeed good.
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Formatering(2)
• Formatspecificerare är på följande form:

%[flagga][bredd]typ

Typ Förklaring Flaggor Förklaring

d Heltal, decimal 
form

- Vänsterjustering

x Heltal, 
hexadecimal 
form

+ Talets tecken 
skrivs ut

f Reellt tal, 
decimalform

blankt Positivt tal 
inleder med 
blank

e Reellt tal, 
exponentform

, Siffrorna 
grupperas tre och 
tre

Fler specificerare finns, se Javas API-dokumentation
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Filer
• Hantera själva filen med klassen File.

• Filer läses som strömmar.

• För textfiler, använd FileReader resp. FileWriter.

String filename = "myfile.txt";

File file = new File(filename); // Öppnar en filström, inte en ny fil.

FileReader reader = new FileReader(file);

Scanner scanner = new Scanner(reader);

// Vi läser lite saker från filen

scanner.close();      // bra att stänga strömmar när 
// man är klar med dem.

scanner.nextInt();   // error, stängd ström.
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Filer (2)

Kan kasta 
FileNotFoundException

Exempel (läsa in poäng till en map)

Scanner scanner = new Scanner(new File(”points.txt”));
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
while (scanner.hasNext()) {
  String name = scanner.next();
  int points = scanner.nextInt();
  map.put(name, points);
}
System.out.println(”Magnus har ” + map.get(”Magnus”) +
                               ” poäng.”);
scanner.close();      
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format på points.txt:

Isak          20
Torbjörn    19
Magnus      5
Emma      28



Filer (3)
Exempel (Skriva till en textfil)

try {

  FileWriter writer = new FileWriter(new File("text.txt"));

  writer.write("Stuff\n");

  writer.close();

} catch (IOException ioe) {

  ioe.printStackTrace();

}
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Filer (4)
Exempel (Skriva till slutet av en textfil)

try {

  FileWriter writer = new FileWriter(new File("text.txt"), 
  true);

  writer.write("Stuff\n");

  writer.close();

} catch (IOException ioe) {

  ioe.printStackTrace();

}

     12

på text.txt efter tre 
körningar:

Stuff
Stuff
Stuff



Serialisering
• Det går att spara objekt på fil mellan körningar

• Java kan ”platta till” ett objekt till en sekvens av bytes

• Perfekt för att spara

• Använd strömmarna ObjectInputStream och ObjectOutputStream

• Kräver att klassen implementerar interfacet Serializable

• Behöver dock inte implementera några metoder.

Object readObject() // casting krävs för att vara användbart

void writeObject(Object o);

ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(

    new FileOutputStream(new File("test.dat")));

out.writeObject(new Cat("Isaac", 11)); // Om Cat är Serializable!

out.writeObject("Hejsan"); // String är Serializable 13



Serialisering (ex.)
• Man vill kunna spara/ladda ett spel.

• Enkel lösning: Låt spelets modell-objekt (och alla objekt som den består 
av) implementera Serializable.

• Nu kan vi spara ner allt på fil!
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GameModel gameModel = new GameModel();
                                 // innehåller allt data och
                                 // tillstånd för spelet.
...
// när vi vill ”spara”:
ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(
    new FileOutputStream(new File("savefile.xyz")));
out.writeObject(gameModel);



Serialisering (ex.) (2)
• Man vill kunna spara/ladda ett spel.

• Enkel lösning: Låt spelets modell-objekt (och alla objekt som den består 
av) implementera Serializable.

• Nu kan vi spara ner allt på fil!
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// när vi vill ”ladda”:
ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(
    new FileInputStream(new File("savefile.xyz")));
gameModel = (GameModel)in.readObject();



Serialisering
Inte alla klasser är Serializable :(
Ex: Color i JavaFX

Hur löser vi detta?

Wrapper klass!

+ Vi kan spara vad som helst
- Kräver intim kunskap om klassen ifråga

I våra klasser ersätter vi sedan Color med vår egen klass. 
Ex: 
private Color c;
…
somethingCoolWithColor(c);
Ersätter vi med:
private SerializableColor c;
…;
somethingCoolWithColor(c.getFXColor());



Serialisering / Wrapper (ex.)
public class SerializableColor implements Serializable
{

private static final long serialVersionUID = 6014849100107887241L; // Krävs av Serializable
private double red;

    private double green;
    private double blue;
    private double alpha;

    public SerializableColor(Color color) {
        red = color.getRed();
        green = color.getGreen();
        blue = color.getBlue();
        alpha = color.getOpacity();
    }

    public SerializableColor(double red, double green, double blue, double alpha) {
        this.red = red;
        this.green = green;
        this.blue = blue;
        this.alpha = alpha;
    }

    public Color getFXColor() {
        return new Color(red, green, blue, alpha);
    }
}



Datum och tid
• Klassen LocalDate sparar ett datum. (Formatet YYYY-MM-DD)

LocalDate date = LocalDate.now(); 

• Vi kan få ut år, månad, dag...

System.out.println(date.getYear() + ", " + date.getMonth() + ", 
" + date.getDayOfMonth());

      // Skriver ut 2021, FEBRUARY, 12
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Datum och tid (2)
• Klassen LocalTime sparar en tid. (Formatet hh-mm-ss.xxx)

LocalTime time = LocalTime.now(); 

• Vi kan få ut timmar, minuter, sekunder, nanosekunder:

• System.out.println(t.getHour() + ", " + t.getMinute() + ", " + 
t.getSecond() + ", " + t.getNano());

      // Skriver ut (t.ex.) 8, 1, 39, 595000000
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Datum och tid (3)

• Klassen LocalDateTime, sparar både datum och tid.

LocalDateTime time = LocalDateTime.now(); 

• Fler klasser finns att titta på i java.time (sedan java 8).
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Men jag vill ju lagra 
både datum och tid!



Slumptal
• Klassen Random java.util kan ge slumpade tal.

Random rnd = new Random(); 

int i = rnd.nextInt();

double d = rnd.nextDouble();

Random-objektets slumptalsfrö bestäms vid instansiering, 
d.v.s. det blir ev. inte ”bra” slumptal om man instansierar 
Random varje gång.
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Filer (binära) (överkurs)
• För binära filer, använd DataInputStream resp. DataOutputStream

String filename = "myfile.dat";

DataInputStream input;

try {

    input = new DataInputStream(new FileInputStream(filename));

    while (true) {

        System.out.println(input.readInt());

    }

} catch (EOFException e) {

    System.out.println("Something went wrong while reading:");

    e.printStackTrace(); // print the details!

} finally {

    input.close(); // always close!

} 22



Exportera som jar-fil
(överkurs)

• Om man vill exportera sitt projekt för att köra någon annan stans kan man göra det 
som en jar-fil.

• Man kan t.ex. starta sitt program från kommandoraden med:

java -jar mittprogram.jar

• I Eclipse.

– Högerklicka ditt projekt, och välj export

– Välj Java, och Runnable JAR file

– Välj en launch configuration (bland dina run configurations)

– Tryck på browser och välj var filen ska sparas. Du kan sedan döpa den (det 
kommer att stå Untitled.jar när du valt mapp)

– Tryck på Finish 23



Nätverk (överkurs)
• Klasserna ServerSocket och Socket finns i java.io.
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Socket socket = new Socket("localhost", 56789);
do {
  System.out.println(socket.getInputStream().read());
} while (true);

ServerSocket listener 
                 = new ServerSocket(56789);

Socket s = listener.accept();
do {
  s.getOutputStream().write(1);
  Thread.currentThread().sleep(1000);
} while (true);

En server som låter en klient 
ansluta och som sedan skickar 
1:or med 1 sekunds mellanrum.

En klient som 
ansluter till en 

(lokal) server, tar 
emot heltal och 

skriver ut dem på 
skärmen.



Lambdauttryck (överkurs)
• I java 8 infördes lambdauttryck.

• Interface som bara innehåller en metod kan nu implementeras 
med en väldigt simpel syntax.

• Rent praktiskt blir detta som att vi kan skriva en metod som ett 
uttryck.

• Vi tar ett litet exempel…

• Generell syntax:
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(Typ param1, Typ param2, ...) -> {sats; sats;... return värde}

Man kan utelämna 
parenteserna om det

bara finns en parameter

Man kan utelämna 
typerna om man vill

Man kan utelämna 
klamrarna om kroppen är
ett uttryck som evalueras
till ett värde av returtypen.



Synlighet
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• Exempel på god programmeringssed

– Använd ”getters” och ”setters” för att komma åt 
medlemsvariabler utanför klassen

public class Movie {

   private String title;

   public void setTitle(String newTitle) {
      title = newTitle;
   }

   public String getPlate() {
      return licensePlate;
   }

} 
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