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Dagens Agenda

Kursöversikt
- Kursplanering
- Laborationer
- Seminarier/Lektioner

Hur fungerar en dator?
- Minne, processor, I/O ...

Programmeringsspråk
- Java & Objektorientering

Hur man skriver ett dataprogram
- Att programmera
- Design av program
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Kursplanering

1. Förklaring av grundbegrepp vid programmering: processor, binära data, 
arbetsminne, I/O-enheter. Begreppet högnivåspråk. Kompilering och interpretering.
Användningen av Emacs för att skriva källkod i Java, av javac för att kompilera 
källkoden till bytekod, av java för att exekvera en klass. 

2. Typer i Java: genomgång av de primitiva datatyperna, variabler och variabel 
tilldelningar med primitiva typer. Konstanter av de olika typerna. Heltal och flyttals
räkning. Typer i Java: referenstyper. Hanteringen av referenstyper i Java förklaras 
med arrayer som grundexempel. Användningen av = för att göra tilldelningar av 
värden till variabler och av == och equals för att jämföra värden. Tre sätt att få in 
data till ett Javaprogram

3. Begreppet algoritm illustreras med användning av sökning i och sortering av arrayer. 
Genomgång av de olika typerna av uttryck i Java och av if-satser, for-satser, while-
satser. Metoder i Java. Om hur man formulerar algoritmer och implementerar dem 
med användning av if, for och while. Strukturerad programmering. 

4. Fortsatt presentation av metoder och implementering av algoritmer. Rekursiva 
metoder. Sammanfattande beskrivning och exempel på iterativ och rekursiv 
programmering av metoder. 
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Kursplanering fortsättning

5. Klasser i Java: exekverbara klasser, statiska metoder, definierade datatyper. 
Begreppet paket. Ett exempel på en klass som definierar en ny datatyp: en "struct" i 
vilken man kan stoppa in värden av olika typ. 

6. Fortsatt beskrivning av klasser. Instansmetoder och instansvariabler. Begreppet 
inkapsling och åtskillnaden mellan privata, offentliga och pakettillgängliga 
medlemmar av klasser. Fler exempel på definierade datatyper. Klassvariabler och 
klassmetoder. 

7. Arv och överskuggning. Programexempel.

8. Sammanfattande kommentarer om klasser och typer, instansmetoder och 
klassmetoder, utvidgningar av klasser, olika grader av tillgänglighet. 

9. Info om lab 5. Gränssnitt och abstrakta klasser. Exempel från Javas klassbibliotek. 
Användningen av Comparable och Comparator i samband med sortering. 
Sammanfattning av typer i java.

10. Mer om typer, gränssnitt och abstrakta klasser. Exempel från Javas klassbibliotek. 
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Kursplanering fortsättning

11. Användningen av undantag. Förklaring av klasserna IOException och 
RuntimeException. Programmeringsexempel. I/O-klasserna i Java och deras 
användning.  

12. Mer om I/O-klasserna i Java och deras användning. Programmeringsexempel. 

Peter Lestander

Kurslitteratur

Vi rekommenderar någon av följande böcker:

• Java från grunden av Torkel Franzen.
– Bra nybörjarbok, fullt tillräcklig för den här kursen

• Java: Software Solutions av John Lewis och William Loftus.

• An Introduction to Computer Science Using Java av Kamin,
Mickunas och Reingold
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Laborationer

Det kommer att vara 5 obligatoriska laborationer

• Alla laborationer skall lösas enskilt

• Redovisning sker på laborationstillfällena (ej lab 5)

Kursen avslutas med en större laboration (lab 5), mer 
information och handledning kommer senare under kursen.
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Seminarier/Lektioner

Vi kommer att ge 3 seminarier under kursen

• Problemlösning

• Frågor

• Diskussioner

Lämpliga uppgifter och problem kommer att finnas på 
kursens hemsida i god tid före varje seminarie

Sista seminariet kommer att vara genomgång av gammal 
tentamen.
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Hur fungerar datorn?

In och Ut enheter (I/O): tangentbord, skrivare, skärm, mus, 
kamera, scanner, högtalare mm.

Processor: exekverar maskinkoden

Arbetsminne (Ram minne): innehåller programkoden som 
processorn bearbetar.
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Arbetsminnet (RAM minnet)

• Arbetsminnet är en sekvens av minnesceller som   
innehåller binära tal

• Varje minnescell har en adress, och via denna kan man 
komma åt innehållet i cellen

• Under en programkörning finns maskinkoden lagrad i 
arbetsminnet. Även data som bearbetas av processorn 
finns lagar i arbetsminnet

1    1   0    0    1    1   0    1    0    0   1    0   1    1  0    1

Byte 0 Byte 1 Byte 2

…..
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Programmeringsspråk

Syftet: att kunna uttrycka sig på ett sätt som datorn förstår, att få 
datorn att utföra de kommandon man önskar 

• Hur? Ett särskilt program, en kompilator, översätter 
programmet till maskinkod

• Ett programmeringsspråk måste bl.a. kunna:   
– Utan tvetydigheter beskriva vad datorn skall göra
– Tillhandahålla faciliteter för att skapa datastrukturer och metoder

• Programtext brukar kallas källkod
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Java

• Objektorienterat programmeringsspråk

• Maskinoberoende
– Det färdiga programmet kan köras på alla datorer
– Java tillhandahåller en virtuell maskin för detta ändamål
– Maskinkoden kallas bytekod eller javabytekod

KÄLLKOD BYTEKOD MASKINKOD

KOMPILATOR INTERPRETATOR

Automatisk skräpsamling, objekt som ej används städas
automatiskt undan
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Att programmera

• Design av programmet, strukturera och uppdela

• Skriva – Kompilera – Exekvera

• Testkörning
– Felsökning

• Läsa manualer
– Dokumentation av såväl programmeringsverktyg som    

klasser och metoder finns ”online”
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Ett enkelt Javaprogram

// Ett enkelt program som skriver ut texten
// Hello World på skärmen

public class Greetings {
public static void main (String argv[]) {

System.out.println(”Hello, World!”) ;
}

}
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Samma enkla Javaprogram

public class Greetings { public static void main 
(String argv[]) { System.out.println(”Hello, World!”) 
; } }

_____________________________________________________

public class Greetings 
{ 
public static void main (String argv[]) 
{ 
System.out.println(”Hello, World!”) 
; 
} 
}
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Att kompilera ett Java program

• Kompilering görs genom att använda sig av 
kommandot javac

– Exempel: > javac Greetings.java

• Exekvering av ett Java program görs genom  
kommandot java

– Exempel: > java Greetings

Resultatet är en utskrift på skärmen:

Hello, World!
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Objektorientering

• Objektorientering innebär att man manipulerar med objekt    
i sitt program

• Dessa objekt har vissa egenskaper och man kan utföra 
operationer på dessa objekt

– Exempel Bil
• Egenskaper: motorstyrka, form, färg, toppfart etc.
• Operationer: gasa, bromsa, svänga, starta etc.

– Exempel Databas
• Egenskaper: innehåller poster
• Operationer: lägg till, ta bort, undersök, söka etc.
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Utvecklingsmiljön

Textredigerare, editor
– Emacs

Kompilator
– JDK (Java Development Kit) version 1.3.1
– javac kompilatorn
– java (Den virtuella maskinen)

Operativsystem
– solaris
– även någon typ av linux finns

Datorer
– Sun
– PC
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Emacs

Varför använda Emacs?
• Gratis
• Snabbt, finns för UNIX, Windows, Linux …
• Kraftfullt programmerings hjälpmedel

– Indentering av kod
– Känner igen syntax (färgkodning)
– Kompilering, felsökningsverktyg

Att konfigurera Emacs
• Filen .emacs ligger i din rot

– Inställningar för Emacs
– Anpassad .emacs finns att hämta från:

http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/smd134_LP3/emacs/.emacs
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UNIX – Kort översikt

• Ursprungligen designat för att låta flera programmerare      
använda datorn samtidigt

• Delar datorns resurser mellan ett antal användare på ett sätt
som gör att man upplevs vara ensam på datorn

• UNIX, av programmerare för programmerare. 
Snabbt växte intresset för systemet av ett flertal andra branscher

• Utvecklat av Bell Labs - 1969
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UNIX – Fortsättning

• Banbrytande koncept
- Multitasking
- Multiuser
- UNIX program (tools)
- Bibliotek av applikationsmjukvara

• Funktionerna i ett UNIX system är uppdelade i 3 nivåer
- Kärnan (Kernel)
- Skalet (The Shell)
- Verktyg och applikationer (tools and applications)

• Kärnan – The Kernel
- Hjärtat i operativsystemet, hanterar hårdvara, 
filsystem, nätverk och dylikt
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UNIX – Fortsättning

Skalet – The Shell
• Det finns många olika varianter, huvudsaklig uppgift att 

fungera som tolk mellan användare och dator
• Möjlighet att koppla ihop flera små program (sk. Pipes)

Exempel 1: > ls | wc

Kopplar ihop kommandot list med wordcount

Exempel 2: > cat klasslista.txt | sort > sorterad.txt

Kopplar ihop kommandot cat med sort och styr utskriften till en fil, 
sorterad.txt
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Skalet – Praktiska tips

• I labbet används tc shell (tcsh)

• Kofigurationsfil för personliga inställningar finns i 
hemkatalogen: .cshrc

TIPS: öppna .cshrc i emacs och lägg till raden:
module add java

Kolla in:
http://www.sm.luth.se/~torkel/newsmd071/newintro.html
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UNIX – Grafiskt gränssnitt

• X-windows
- Ett grafiskt fönsterbaserat användargränssnitt mot UNIX

• Fönsterhanterare
- Bestämmer utseende och ger extra funktionalitet åt användaren
- KDE, fvwm, Gnome, windowmaker m.fl. 
- KDE rekommenderas, liknar MacOS / Windows (98/2000/XP)

• X-windows hemifrån
- X-win32, länk finns på kursens hemsida
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Nästa föreläsning

Typer i Java: primitiva datatyperna, referenstyper 

Variabler och variabeltilldelningar med primitiva typer. 

Konstanter av de olika typerna. 

Heltalsräkning och flyttalsräkning. 

Hanteringen av referenstyper i Java 

Användningen av = för att göra tilldelningar av värden till 
variabler och av == och equals för att jämföra värden. 

Tre sätt att få in data till ett Javaprogram: hårdlödning, inmatning 
vid programstart, inhämtning under programexekvering. 

Läs gärna: kapitel 1-10 (8-9) JFG
kapitel 1.0-1.1, 1.3-1.4, 2.3-2.5 JSS 


