
SMD038 Dugga (quiz) nummer 01
måndag 2001-09-10
(lösningsförslag)

I dagens dugga är det 5 frågor, för godkänt krävs det 80% rätt och att ni försökt er på
alla frågor.

1. Vad är en klass? (1p)

Svar: En ritning. En generalisering av ett objekt. Klassen beskriver det som är
gemensamt för alla objekt.

2. Rita ett klassträd som beskriver en hierarkisk klassificering av följande djur: lejon,
hundar, krokodiler, vargar, ödlor, ormar och hyenor. Fyra nivåer kan vara lagom i
klassträdet. Tänk på att alla klasser skall vara väl valda, helst så att det av
klassnamnen framgår vilka biologiska skillnader (typer av djur, släktskap) det finns
mellan djur av olika slag. (2p)

Svar:

Däggdjur

Djur

Kräldjur

Hunddjur Kattdjur Krokodil Orm Ödla

Hund Varg Hyena Lejon

3. I ett javaprogram finns klasser som har att göra med motorcyklar. Vilka av följande
är tillåtna namn på klasserna? Vilka är lämpliga namn? (2p)
a) Motorcykel
b) En motor
c) hjul
d) BrakePedal
e) X2

Svar: Motorcykel och BrakePedal (borde kanske vara skrivet på svenska) är tillåtna
och lämpliga namn. ”En motor” är inte tillåtet eftersom namn inte får innehålla
blanktecken. Dessutom bör svenska namn inte användas. hjul är tillåtet och verkar
lämpligt, men bör skrivas med stor begynnelsebokstav. X2 är tillåtet men verkar inte
ha något med motorcyklar att göra.

4. Skriv en algoritm (alltså en strukturerad och detaljerad beskrivning av hur man gör
och vad som krävs) för nedanstående uppgift (divide and conquer), deklarera även
nödvändiga variabler (dvs ge namn till de ingredienser som behövs):
Drick kaffe med mjölk och socker (för en person) - ”Koka kaffe” (inte en
kaffeautomat) – ange alla antaganden som du gör för att lösa uppgiften. (5p)

Svar: Variabler: vattenkran, kaffekanna, spis, måttskopa, kaffekopp, socker, mjölk,
kaffesked, …
Algoritm:
• Ta fram kaffekannan
• Ta fram en kaffekopp
• Fyll koppen med vatten ur kranen
• Häll vattnet i kaffekannan
• Ställ kannan på spisen
• Sätt på spisen
• Vänta till dess vattnet kokar upp
• Mät upp ett kaffemått med kaffe och sätt det i det kokande vattnet
• Slå av spisen
• Låt det dra ett tag
• Ta fram kaffekopp och ställ på bordet
• Ta fram kaffesked och sätt den i kaffekoppen
• Ta fram socker och ställ det på bordet
• Gå till kylen
• Öppna kylen
• Ta fram mjölk och ställ paketet på bordet
• Stäng kylen
• Ta kaffekannan från spisen och gå till bordet
• Häll kaffe i kaffekoppen
• Ta en sockerbit från sockerskålen och sätt det i kaffet
• Ta mjölkpaketet och häll en skvätt mjölk i kaffet
• Ställ ned mjölkpaketet
• Lyft upp koppen
• För koppen till munnen
• Drick!



5. Beskriv alla steg i processen från det att du får en begäran att skriva ett program
som skriver ut ditt namn samt skriv det programmet. Vad krävs för respektive steg?
Vad skapas efter varje steg? Du står för närvarande i din rotkatalog men katalogen
som programmet skall vara i existerar inte, den katalogen skall heta ”mittnamn”
och ligga i katalogen ”javaprogram” (för denna del ritar du en katalogstruktur).
Välj själv miljö (Unix eller Windows) – ange alla antaganden som du gör för att lösa
uppgiften.  (5p)

Svar: Jag börjar med att skapa min katalogstruktur (jag använder mig av UNIX).
I rotkatalogen skriver jag mkdir javaprogram för att skapa en katalog för mina
javaprogram. Sedan skriver jag cd javaprogram för att gå in i den katalogen. Väl
i javaprogram skriver jag mkdir mittnamn för att skapa den katalogen för att
sedan skriva cd mittnamn för att komma in i den katalogen. I den skriver jag
följande:
janos/javaprogram/mittnamn>emacs SkrivNamn.java & för att skapa
en fil som heter SkrivNamn.java samtidigt som jag kan editera filen mha ett
program som heter emacs.

Sedan skriver jag följande programkod i filen:
/** SkrivNamn skriver ut författarens namn på skärmen.
* @author Jan-Åke Lehto
* @version 2001-09-10
*/
public class SkrivNamn {

public static void main (String[] args) {
System.out.println(”Jag heter Jan-Åke Lehto”);

} // main
} // SkrivNamn

Jag sparar filen och öppnar ett x-terminal fönster.
Går ner i katalogen mittnamn genom att skriva
cd javaprogram/mittnamn/
Väl i katalogen vill jag kompilera SkrivNamn.java, det gör jag genom att skriva
javac SkrivNamn.java, genom att göra det kompilerar jag filen och om
kompileringen lyckas skapas en ny fil SkrivNamn.class som innehåller bytecode
som jag kan köra genom att skriva java SkrivNamn. Då skall följande skrivas ut
vid prompten:
janos/javaprogram/mittnamn>Jag heter Jan-Åke
janos/javaprogram/mittnamn>

Dvs. Jag behöver en texteditor (emacs), jag behöver en javakompilator (javac) och
en javamotor (java), samt kunna skapa kataloger (mkdir) och gå ner i katalogerna
(cd).


