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SMD038 Dugga (quiz) nummer 04
måndag 2001-10-01

I dagens dugga är det 02 frågor, för godkänt krävs det 75%
rätt (dvs 7,5 av 10 poäng). Observera att det finns fyra frågor

att välja på. Ni får bara göra två av dem (gör ni fler får ni
poäng för de två frågor som ni har det minst poäng på).

Tid: 13.05 – 13.50 (45 minuter).

För alla uppgifter som ni gör kan ni använda er av de metoder, klasser och program som
ni sedan tidigare gjort (övningsuppgifterna i kursboken), det gör att ni inte behöver skriva
in samma kod som tidigare (dvs återanvänd det ni redan gjort och kan). Men om det är så
att ni gör ändringar i sådan kod då skall ni skriva hela stycket (metod, klass, eller
program). Nedanstående är ett urval av de metoder som ni skrivit:

Metoden för att byta plats på två heltal i en array:
public static void byt(int plats1, int plats2, int[] array){

int temp=array[plats1];
array[plats1]= array[plats2];
array[plats1]=temp;
}

Exempel:

int[] x = {1, 3, 7};
byt (0, 1, x);
// x = {3,1,7}

Metoden för att skriva ut en array av heltal på en rad:
public static void skrivArray(int a[]){

for (int j=0; j<a.length; j=j+1) {
System.out.print(a[j] + " ");

}
System.out.println();

}

Exempel:

int[] x = {1, 3, 7};
skrivArray(x);
// 1 3 7

Metoden för att kontrollera om en array av heltal är ordnad i stigande
ordning, dvs 1, 4, 8, … (de till höger är alltid mindre än de till vänster):
public static boolean ärOrdnad(int a[]){

for(int j=0;j<a.length-1;j++){
if(a[j+1]<a[j]){

return false;
}

}
return true;

}

Exempel:
int[] x = {1, 3, 7};
int[] y = {51, 13, 7};
boolean ordnad1, ordnad2;

ordnad1 = ärOrdnad(x);
// true
ordnad2 = ärOrdnad(y);
// false

Metoden för att sortera en array av heltal i stigande ordning, dvs om
arrayen {3, 5, 1, 2} sorteras blir arrayen {1, 2, 3, 5}:
public static void urvalssortera(int a[]){

int pos, i, max;
for(pos=a.length-1; pos>0; pos--){

max = pos;
for (i=pos-1; i>=0; i--) {
if (a[i]>a[max]) {

max=i;
}

}
byt(pos, max, a);

}
}

Exempel:

int[] x = {1, 3, 7};
int[] y = {51, 13, 7};

urvalssortera(x);
// ger x = {1,3,7}

urvalssortera(y);
// ger y = {7,13,51}
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Utdrag ur UNICODE tabellen.
Kod: decimalvärde; Tecken: motsvaras av char i Java.

Kod Tecken Kod Tecken Kod Tecken Kod Tecken
65 A 97 a … …
66 B 98 b … …
67 C 99 c Ä 196

32 SPACE 68 D 100 d Å 197
69 E 101 e … …
70 F 102 f … …
71 G 103 g Ö 214
72 H 104 h … …
73 I 105 i

... … 74 J 106 j
48 0 75 K 107 k
49 1 76 L 108 l
50 2 77 M 109 m
51 3 78 N 110 n … …
52 4 79 O 111 o ä 228
53 5 80 P 112 p å 229
54 6 81 Q 113 q … …
55 7 82 R 114 r … …
56 8 83 S 115 s ö 246
57 9 84 T 116 t … …
… … 85 U 117 u

86 V 118 v
87 W 119 w
88 X 120 x
89 Y 121 y
90 Z 122 z
… … … …

Exempel:
System.out.println((int) '0'); // 48
System.out.println((int) 'A'); // 65
System.out.println((int) 'q'); // 113
System.out.println((int) 'å'); // 229
System.out.println((int) 'ä'); // 228
System.out.println((int) 'ö'); // 246
System.out.println((int) 'Å'); // 197
System.out.println((int) 'Ä'); // 196
System.out.println((int) 'Ö'); // 214

Constructor Summary
String()
Initializes a newly createdString object so that it represents an empty character sequence.
String(char[] value)
Allocates a newStringso that it represents the sequence of characters currently contained in the character array argument.
String(char[] value, int offset, int count)
Allocates a newStringthat contains characters from a subarray of the character array argument.
String(StringBuffer buffer)
Allocates a new string that contains the sequence of characters currently contained in the string buffer argument.
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Method Summary (ett urval)
char charAt(int index)

Returns the character at the specified index.
int compareTo(String anotherString)

Compares two strings lexicographically.
int compareToIgnoreCase(String str)

Compares two strings lexicographically, ignoring case considerations.
Stringconcat(String str)

Concatenates the specified string to the end of this string.
static
String

copyValueOf(char[] data)
Returns a String that is equivalent to the specified character array.

static
String

copyValueOf(char[] data, int offset, int count)
Returns a String that is equivalent to the specified character array.

boolean equals(Object anObject)
Compares this string to the specified object.

boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)
Compares thisStringto another String, ignoring case considerations.

int indexOf(int ch)
Returns the index within this string of the first occurrence of the specified character.

int indexOf(int ch, int fromIndex)
Returns the index within this string of the first occurrence of the specified character, starting the search at the specified index.

int indexOf(String str)
Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring.

int indexOf(String str, int fromIndex)
Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring, starting at the specified index.

int length()
Returns the length of this string.

boolean regionMatches(boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len)
Tests if two string regions are equal.

Stringreplace(char oldChar, char newChar)
Returns a new string resulting from replacing all occurrences of oldChar in this string with newChar.

Stringsubstring(int beginIndex)
Returns a new string that is a substring of this string.

Stringsubstring(int beginIndex, int endIndex)
Returns a new string that is a substring of this string.

char[]toCharArray()
Converts this string to a new character array.

StringtoLowerCase()
Converts all of the characters in this Stringto lower case using the rules of the default locale, which is returned by
Locale.getDefault.

StringtoUpperCase()
Converts all of the characters in this Stringto upper case using the rules of the default locale, which is returned by
Locale.getDefault.

StringtoUpperCase(Locale locale)
Converts all of the characters in this Stringto upper case using the rules of the given locale.

Stringtrim()
Removes white space from both ends of this string.

compareTo
public int compareTo(String anotherString)
Compares two strings lexicographically. The comparison is based on the Unicode value of each character
in the strings. The character sequence represented by this String object is compared lexicographically to
the character sequence represented by the argument string. The result is a negative integer if this String
object lexicographically precedes the argument string. The result is a positive integer if this String object
lexicographically follows the argument string. The result is zero if the strings are equal; compareTo
returns 0 exactly when theequals(Object)method would return true.
Returns:
the value 0 if the argument string is equal to this string; a value less than 0 if this string is lexicographically
less than the string argument; and a value greater than 0 if this string is lexicographically greater than the
string argument.
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Uppgift 01 (5 poäng)

I denna uppgift skall du skapa metoder som hanterar strängar. Följande metoder behövs:

1. sortera som tar en array av sträng som argument och sedan sorterar strängarna i
bokstavsordning (ex. om arrayen innehåller {åke, jan, lehto} så blir resultatet
av sorteringen {jan, lehto, åke}).  // {åke, lehto, jan}

2. byt som tar indexen av två positioner i en array av sträng och byter plats på dessa.

3. skrivArray som tar en array av sträng som argument och skriver ut alla
förekomster i arrayen med ett mellanslag mellan varje sträng (ex. om arrayen
innehåller {åke, jan, lehto} så blir resultatet: åke jan lehto).

Lösningsförslag:

public static void sortera(String[] s) {
int pos, i, max;
for (pos=s.length-1;pos>0; pos--) {

max=pos;
for (i=pos-1; i>=0; i--)

// if (s[i].compareTo(s[max]) < 0) max=i;
// ovan gör sortering ö till a
if (s[i].compareTo(s[max]) > 0) max=i;

byt (pos, max, s); // sortera a till ö
} // for

} // sortera
public static void byt(int i, int j, String[] s) {

String temp = s[i];

s[i] = s[j];
s[j] = temp;

} // byt
public static void skrivArray(String[] s) {

for (int i =0; i<s.length; i++) {
System.out.print(s[i]+" ");

} // for

System.out.println();
} // skrivArray
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Uppgift 02 (5 poäng)

I denna uppgift skall du skriva två metoder som tittar på de individuella tecknen i
strängar. Följande metoder behövs (ni får gärna använda er av egna hjälpmetoder):

1. ärBokstav som tar ett tecken som argument och returnerar true om tecknet är en
bokstav (a till ö; eller A till Ö; dvs om tecknet är en stor eller liten bokstav), i annat
fall false.

2. (a) antalVokaler som räknar antalet vokaler som finns i strängen som den tar
som argument. Ex. om strängen är ”Vokabulär” så skall antalVokaler returnera
talet 4 (eftersom vokalerna är: o,a,u,ä).
(b) antalKonsonanter som räknar antalet konsonanter som finns i strängen som
den tar som argument. Ex. om strängen är ”Vokabulär” så skall
antalKonsonanter returnera talet 5 (eftersom konsonanterna är: V,k,b,l,r).

Lösningsförslag:

public boolean ärBokstav (char ch) {
return ( (ch >= 'a' && ch <= 'z') ||

(ch >= 'A' && ch <= 'Z')  ||
(ch == 'å') || (ch == 'ä') ||
(ch == 'ö') || (ch == 'Ö') ||
(ch == 'Å') || (ch == 'Ä') );

} // ärBokstav

public int antalVokaler (String str) {
// public int antalKonsonanter (String str) {

int antal = 0;
String stmp = str.toUpperCase(); // gör str till STORA
for (int index=0; index < stmp.length(); index++)
if ( ärBokstav(stmp.charAt(index)) )

// kolla att tecknet är en bokstav
if ( ärVokal(stmp.charAt(index)) ) // vokal?

//(b) if (!ärVokal(stmp.charAt(index))) //konsonant?
antal = antal + 1;

return antal;
} // antalVokaler antalKonsonanter

public boolean ärVokal (char ch) {
// hjälpmetod förutsätter en stor bokstav för att fungera

return ( (c == 'A') || (c == 'E') || (c == 'I')
|| (c == 'O') || (c == 'U') || (c == 'Y')
|| (c == 'Å') || (c == 'Ä') || (c == 'Ö') );

} // ärVokal
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Uppgift 03 (5 poäng)

(3a) I denna uppgift ska en klass för att representera personer skapas. Observera att för
full poäng ska ni följa god objektorienteringssed vad gäller åtkomst av variabler och
metoder (dvs alla instansvariabler ska vara privata).
Skapa en klass Person. Varje person har följande egenskaper: förnamn, efternamn och
telefonnummer. När en person skapas anges förnamn, efternamn och telefonnummer.
När detta är gjort så skall det finnas möjlighet att få ut en persons telefonnummer och
namn, och ändra telefonnumret. Implementera de metoder som behövs för detta.

Lösningsförslag:

public class Person{
private String förnamn;
private String efternamn;
private int telefonnr;

public Person(String förn, String efternamn, int
telefonnr){

förnamn = förn;
this.efternamn = efternamn;
this.telefonnr = telefonnr;

}

int telefon(){
return telefonnr;

}

void ändraTelnr(int nyttnr){
telefonnr=nyttnr;

}

String eNamn(){
return efternamn;

}

String fNamn(){
return förnamn;

}

String namn(){
return förnamn+" "+efternamn;

}
}
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Uppgift 03 (5 poäng)

(3b) I denna uppgift ska en klass för att representera frukter skapas. Observera att för full
poängska ni följa god objektorienterings-sed vad gäller åtkomst av variabler ochmetoder
(dvs alla instansvariabler ska vara privata).
Skapa en klassFrukt. Varje frukt har följande egenskaper: namn, vikt, ochsmak. När en
frukt skapasanges namn , vikt och smak.
Implementera de metoder sombehövs för att kunnaäta en frukt ( får till resultat att vikten
minskar), och för att frukten ska kunna ruttna ( får till resultatatt den börjar smaka dåligt).

Lösningsförslag:
public class Frukt {

private String namn;
private String smak;
private double vikt;

public Frukt(String sort, String smak, double vikt){
namn = sort;
this.smak = smak;
this.vikt = vikt;

}

void ät(){
vikt-=vikt*0.1;
if(vikt<0.01)

System.out.println("Nu är frukten slut...");
} // ät

void ät(double hurMycket){
if(vikt<hurMycket) {

System.out.println("Du kan inte äta så
mycket!");
return;
}
vikt-=hurMycket;

} // ät

void ruttna(){
smak = "Dålig";

} // ruttna
} // Frukt
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Uppgift 04 (5 poäng)

Skapa en klass Adressbok. En post i adressboken motsvaras av en person. Klassen
Adressbok skall innehålla tre (3) metoder. skapaNyPost, skrivUtAdressbok
samt main. Metoden skapaNyPost skall skapa nya poster i adressboken. Metoden
skrivUtAdressbok skall skriva ut hela adressboken. I metodenmain skall du först
skapa en adressbok, stoppa in en post för varje medlem i din labbgrupp i den och sedan
skriva ut hela adressboken. Som vanligt ska god objektorienteringssed följas för full
poäng. I denna uppgift skall ni använda er av klassen Vector , dokumentation för den
finner ni i kapitel 28 i ”Java från grunden”.

Lösningsförslag:

import java.util.*;

public class AdressBok{
private Vector pers;

public AdressBok(){
pers = new Vector();

} // konstruktorn för AdressBok

public static void main(String argv[]){
AdressBok minAdressBok = new AdressBok();
minAdressBok.skapaNyPost("Anders", "F", 1234);
minAdressBok.skapaNyPost("Calle", "N", 2345);
minAdressBok.skapaNyPost("Jan-Åke", "L", 3456);
minAdressBok.skapaNyPost("Roger", "B", 4567);
minAdressBok.skrivUtAdressbok();

} // main

private void skapaNyPost(String fNamn, String eNamn,
int telnr){

Person p = new Person(fNamn, eNamn, telnr);
pers.addElement(p);

} // skapaNyPost

private void skrivUtAdressbok(){
Person tmp;
for(int i=0;i<pers.size();i++){

tmp = (Person)pers.elementAt(i);
System.out.println(tmp.namn()+" har telnr: "

+tmp.telefon());
}

} // skrivUtAdressbok
} // AdressBok


