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Andersson, Nyman (SpookyBooks)
java SpookyBooks

1  - get data from url
2  - get data from file
3  - get data from search engine
4  - sort data by first name
5  - sort data by second name
6  - sort data by title
7  - print data from memory
8  - print data to file
9  - check and report specific keyword
10 - check and report the occurances of all keywords
11 - exit program
> 1
- Enter an url:
http:/www.sm.luth.se/csee/courses/smd/038/2001/LP1/Lab/Bi
bdia_java146.html
No data initialized! Try using another url!
Data is now unset!

> 2
- Enter a file name: ../../../Bibdia_java146.html
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
Data is now unset!

> 3

1 - enter authour
2 - enter title
3 - enter subject
4 - enter isbn
5 - search using preset parameters
6 – back (VAD GÖR DENNA?)
>

> 3
Enter a subject: java
Subject paramenter set to 'java'

> 9
Enter a keyword: torkel

1 - Look for 'torkel' among first names
2 - Look for 'torkel' among surnames
3 - Look for 'torkel' among titles
> 1
torkel occured 0 times among the first names.

Broberg, Nordstrom (Lab)
java Lab
*------------------------------------------------------------------------------------*
|                     Välkommen till Erik och Jonas program! |
|           Det här programet visar en boklista enligt dina önsekemål! |
|                                                                     |
|                        Välj ett alternativ och tryck enter:       .Alternativ. |
|           Om du vill få boklistan ordnad efter efternamn:         .   "1"    . |
|             Om du vill få boklistan ordnad efter förnamn:         .   "2"    . |
|               Om du vill få boklistan ordnad efter titel:         .   "3"    . |
| Vill du veta hur många gånger varje efternamn förekommer:         .   "4"    . |
|   Vill du veta hur många gånger varje förnamn förekommer:         .   "5"    . |
|     Vill du veta hur många gånger varje titel förekommer:         .   "6"    . |
|               Vill du nu spara ner boklistan till en fil:         .   "7"    . |
|                  Vill du hämta informationen från en fil:         .   "8"    . |
|                                 Vill du gå ur programmet:         .   "0"    . |
|                                                                                |
|                            $$$$$$Visdomsord$$$$$                               |

Många bäckar små, bildar snart en å!
*------------------------------------------------------------------------------------*

Ange ett alternativ: 7

Ange namnet på filen du vill spara till: skrivit.txt
Boklistan är nu sparad i skrivit.txt ..

Jekabsone, Karlsson, Rashid (Test)
java Test

Sorterings program  Ver 1.0

*************************************
Tryck! För att sortera bok-listan efter!
1.)      Efternamn
2.)      Förnamn
3.)      Titel
4.)      Räkna Efternamn
5.)      Räkna Förnamn
6.)      Räkna Titlar
7.)      Läs in en ny URL! (VAD krävs?)
0.)      Avsluta!

*************************************
Ange tal:

Ange tal: 7
Skriv in en URL:
http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/038/2001/LP1/Lab/B
ibdia147.html

Enström, Lundmark (Bokprogram)
java Bokprogram

Välkommen till vårt bokprogram
Författare: Katharina Enström och Åsa Lundmark

***   ***   ******   ***   ***   ***   ***
**** ****   ***      ****  ***    *** ***
*********   *****    *********     *****
*** * ***   ***      *** *****      ***
***   ***   ***      ***  ****      ***
***   ***   ******   ***   ***      ***

1 : Sortera vår boklista efter efternamn och skriv ut
dessa
2 : Sortera vår boklista efter förnamn och skriv ut dessa
3 : Sortera vår boklista efter titel och skriv ut dessa
4 : Sök efter ett efternamn i listan och räkna antal
förekomster av angett namn
5 : Sök efter ett förnamn i listan och räkna antal
förekomster av angett namn
6 : Sök efter en titel i listan och räkna antal
förekomster av angiven titel
7 : Sortera listan efter efternamn och spara i fil
8 : Sortera listan efter förnamn och spara i fil
9 : Sortera listan efter titel och spara i fil
10: Hämtar senast sparade fil och skriver ut denna
11: Avsluta

Var vänlig välj ett av ovastående alternativ och tryck
enter 6
Ange en titel java från grunde
Antal förekomster av "java från grunde": 0
==================================================

Fagerlönn, Nordlinder, Pålsson, Schooner
(Boklisthanteraren)
------------------------------------------------

Välkomna till Boklisthanteraren
Ett projekt under

Luleå Tekniska Universitet
------------------------------------------------

1)  Sortera boklista efter förnamn
2)  Sortera boklista efter efternman
3)  Sortera boklista efter titel
4)  Sök efter antal förekomster av enskilt förnamn,
efternamn eller titel
5)  Statistik över förekomster av förnamn
6)  Statistik över förekomster av efternamn
7)  Statistik över förekomster av titel

8)  Avsluta programmet
9)  Vi som gjort programmet

Här kan du skriva in ditt val:          4

-------------------------
1   Leta efter Förnamn
2   Leta efter Efternamn
3   Leta efter Titel
-------------------------
Skriv sen in en sträng, och databasen
visar om det finns någon träff, och hur
många det av det.
-------------------------
Skriv här

Svedberg, Säwström (BokLista)
java BokLista

MENY: Välj en bokstav!

f - listar böcker efter författarens förnamn
e - listar böcker efter författarens efternamn
t - listar böcker efter titel
r - räknar förekomster av ett visst ord. Ange sökord.
l - läser ut sparad sökning
s - avslutar programmet

r [ENTER]
Du måste ange vad som ska räknas!
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Hansson, Jangvad (Laboration)
Loading......Done!

|__|_____   ___  _______
|  |\__  \  \  \/ /\__  \    ______
|  | / __ \_ \   /  / __ \_ /_____/

/\__|  |(____  /  \_/  (____  / (c)Jon Hansson
\______|     \/             \/ &Jonas Jangvad
___.                   .__     .__   .__           __
\_ |__   __ __   ____  |  |__  |  |  |__|  _______/  |_   ____
| __ \ |  |  \_/ ___\ |  |  \ |  |  |  | /  ___/\   __\_/ __ \
| \_\ \|  |  /\  \___ |   Y  \|  |__|  | \___ \  |  |  \  ___/
|___  /|____/  \___  >|___|  /|____/|__|/____  > |__|   \___  >

\/             \/      \/                \/             \/
____                                     ____

Tryck:  ||1 || för att lista java-        Tryck: ||2 || för att lista java-
||__|| boklistan sorterad                ||__|| boklistan sorterad
|/__\| efter förnamn.                    |/__\| efter efternamn.

____                                     ____
Tryck:  ||3 || för att lista java-        Tryck: ||4 || för att lista

||__|| boklistan sorterad                ||__|| antal förekomster
|/__\| efter titel.                      |/__\| av förnamn.

____                                     ____
Tryck:  ||5 || för att lista              Tryck: ||6 || för att lista

||__|| antal förekomster                 ||__|| antal förekomster
|/__\| av efternamn.                     |/__\| av titlar.

____                                     ____
Tryck:  ||7 || för att avsluta            Tryck: ||8 || för att avsluta

||__|| och se credits.                   ||__|| UTAN att se våra
|/__\|                                   |/__\| credits.

(Om det ser konstigt ut; förstora ditt konsoll-fönster
och tryck enter)
Vad väljer du?

Lundberg, Sidekrans (TestTCP)
java TestTCP

--MENY--                               |
| 1: Sortera efter förnamn och skriver ut en textfil av resultatet  |
| 2: Sortera efter efternamn och skriver ut en textfil av resultatet|
| 3: Sortera efter boktitel och skrver ut en textfil av resultatet  |
| 4: Räknar förekomsten av ett specifikt förnamn                    |
| 5: Räknar förekomsten av ett specifikt efternamn                  |
| 6: Räknar förekomsten av en specifik boktitel                     |
| 7: Räkna antal förnamn                                            |
| 8: Räkna antal efternamn                                          |
| 9: Räkna antal boktitlar                                          |
|10: Läs in text filen resultatFörnamn och skriv ut resultatet      |
|11: Läs in text filen resultatEfternamn och skriv ut resultatet    |
|12: Läs in text filen resultatBoktitel och skriv ut resultatet     |
|13: Avsluta                                                        |
Välj ett av ovanstående alternativ:

Välj ett av ovanstående alternativ: fsd
java.lang.RuntimeException: läsHeltal:ej ett heltal
Välj ett av ovanstående alternativ: -1
Felaktigt val, var god försök igen

Johansson, Stenmark (Main)
java Main
Inläst:
http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/038/2001/LP1/Lab/B
ibdia_java146.html

============================
Labboration SMD038
============================

Välj alternativ:
1. Sortera på efternamn
2. Sortera på förnamn
3. Sortera på titel
4. Räkna efternamn
5. Räkna förnamn
6. Räkna titel
7. Räkna antal böcker per författare
8. Läs in data från fil
9. Läs in data från URL
0. Avsluta

>

Vill du spara listan till fil? (J/N) J
Listan sparad i forekomsttitel.txt

Ljunggren, Wester, Wiklund (Lab)
java Lab
*******************************
** Välkommen                 **
*******************************
** Välj alternativ:          **
** 1. Sortera på förnamn     **
** 2. Sortera på efternamn   **
** 3. Sortera på titel       **
** 4. Räkna förnamn          **
** 5. Räkna efternamn        **
** 6. Räkna titel            **
** 7. Läs senast sparad fil  **
*******************************
** 0. Avsluta                **
*******************************
:>

:>0
Tack och adjö

Kristoffersson, Moberg (Ordna)
java Ordna
.-------------------------------------.
| Val:                                |
|-------------------------------------|
| 1 - Sortera efter förnamn           |
| 2 - Sortera efter efternamn         |
| 3 - Sortera efter titel             |
| 4 - Räkna förekomster av förnamn    |
| 5 - Räkna förekomster av efternamn  |
| 6 - Räkna förekomster av titlar     |
| 7 - Läs in textfil                  |
| 8 - Skriv resultat till fil         |
|-------------------------------------|
| 0 - Avsluta programmet              |
`-------------------------------------'
Ditt val?

Ditt val? 8
Skriv filnamnet du vill spara till: sorteraFnamn.txt
Resultatet är nu sparat i sorteraFnamn.txt ..

Avslutar..
.-------------------------------------.
| Programmet är gjort av:             |
|-------------------------------------|
| Johan Moberg                        |
| Timmy Kristoffersson                |
| Copyright 2001, all rights reserved |
`-------------------------------------'

Andersson, Cheung, Lauri (BokLab)
java BokLab

Välj något av följande Meny alternativ
1. Visa statistik för Förnamn
2. Visa statistik för Efternamn
3. Visa statistik för Titel
4. Sortera Lista efter Förnamn
5. Sortera Lista efter Efternamn
6. Sortera Lista efter Titel
7. Avsluta program

>

Nilsson, Zalyaletdinov (Laboration)
java Laboration

-------------------------------------------------------------------
-:: H U V U D M E N Y ::-

-------------------------------------------------------------------

1:      Visa boklistan i alfabetisk ordning sorterad efter förnamn
2:      Visa boklistan i alfabetisk ordning sorterad efter efternamn
3:      Visa boklistan i alfabetisk ordning sorterad efter titel
4:      Räkna förekomster av likadana förnamn
5:      Räkna förekomster av likadana efternamn
6:      Räkna förekomster av likadana titlar
7:      Avsluta

Ange ditt menyval: 7
Text bild +
Programmet har avslutats!

Ange ditt menyval:9
Felaktigt menyval. Försök igen!

Ange ditt menyval:h
Ditt menyval måste göras med ett heltal.
Felaktigt menyval. Försök igen!

Andersson, Riesbeck (Bibliotek)
java Bibliotek
Vad vill du veta?
1. Se lista sorterad efter Efternamn
2. Se lista sorterad efter Förnamn
3. Se lista sorterad efter Titel
4. Visa räknade förekomster av Efternamn
5. Visa räknade förekomster av Förnamn
6. Visa räknade förekomster av Titel
7. Avsluta
>
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Norrbin, Westerström (LaborationHuvudKlass)
java LaborationHuvudKlass

************************************************
* Laboration  SMD038 - Lp 1 Ht 2001            *
************************************************
* Hej och välkommen till Erik och Pers program *
* Följande saker kan vårt program göra;        *
*                                              *
*  (1) Sortera listan efter förnamn            *
*  (2) Sortera listan efter efternamn          *
*  (3) Sortera listan efter titel              *
*  (4) Visa förekomster av förnamn i listan    *
*  (5) Visa förekomster av efternamn i listan  *
*  (6) Visa förekomster av titlar i listan     *
*  (7) Spara resultatet till en fil            *
*  (8) Skriv ut det sparade resultatet         *
*  (9) Gå ut ur programmet                     *
*                                              *
************************************************

Ange alternativ 1-9:
g
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException:
läsHeltal:ej ett heltal

at LasIn.läsHeltal(LasIn.java:30)
at LaborationHuvudKlass.main(LaborationHuvudKlass.java:97)

Meny 1-8, 9 (FUNKAR bara ett val, dvs ingen LOOP!!!)
jlo – do ... while(true)

Bjorkman, Ejebro (Library)
java Library
Menu
==================
1.  Print list
2.  Sort by name
3.  Sort by surname
4.  Sort by title
5.  Show name statistics
6.  Show surname statistics
7.  Show title statistics
8.  Download from web
9.  Save to file (VAD GÖR DENNA?)
10. Read from file
11. Quit
Command:


