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1 Inledning

Denna laboration syftar till att lära sig använda datatyperna heltal, if-satser
och while-loopar. Dessutom inneh̊aller laborationen en första titt p̊a grafiskt
användargränssnitt med hjälpklassen DWin och kan därför ge en upplevelse av
vad objektorientering kan innebära.

2 Krav

Följande krävs:

• Självständigt genomförda uppgifter.

• Uppgifterna redovisade till lärare under laborationstillfället.

3 Uppgifter

3.1 Uppgift 1

Skapa ett program som tar in ett argument fr̊an kommandoraden och omvandlar
det till ett tal modulo 255. T.ex. talen 0-255 är oförändrade medans talet 256
omvandlas till 0, 257 till 1 osv. Talet 511 omvandlas d̊a till 255 medans 512
omvandlas till 0. Om programmet heter Omvandla ska det fungera s̊a här:

prompt> java Omvandla 55
55
prompt> java Omvandla 257
2

3.2 Uppgift 2

Skapa ett program som upprepar en utskrift fem g̊anger av startvärdet hämtat
fr̊an kommandoraden. Värdet ska ökas med ett mellan varje steg. Om utskriften
börjar med 3 ska resultatet bli s̊a här om programmet heter Slinga:

prompt> java Slinga 3
3
4
5
6
7

1



Figur 1: DWin öppnad med argumenten 51, 102 och 153.

3.3 Uppgift 3

Skapa ett program som visar färgen om man anger en viss rgb-kod. Börja med
att ladda hem filen DWin.java som ligger i katalogen /usr/kurs/smd084/win/.
Denna fil ska ligga i din arbetskatalog tillsammans med den fil som du skapar.
Om filen du skapar heter Farg.java1 s̊a ska programmet fungera s̊a här:

prompt> java Farg 51 101 153

D̊a öppnas ett fönster1 som visar färgkoden decimalt, hexadecimalt och binärt
och dessutom ett fält täckt av färgen. Stäng fönstret genom att klicka p̊a ok-
knappen, X i hörnet eller trycka ctrl-C i xTerm-fönstret. Ett exempel p̊a hur
klassen DWin kan användas finns i filen Lab6.java p̊a kursens websida bland
laborationsuppgifterna.

4 Om du hinner

Utnyttja kunskaperna fr̊an första uppgiften och gör programmet säkert för fel-
aktiga argument. D.v.s. om programmet anropas med argumenten 10 10 257 s̊a
öppnas fönstret med färgen som motsvaras av rgb-koden 10, 10, 2.

1Det g̊ar att använda å, ä och ö i java-filer. Tyvärr klarar inte unixsystemet av dessa tecken
s̊a därför måste klassens namn best̊a av tecken a-z och A-Z.

2


