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Metodanrop - primitiva typer
Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel till metoden
Exekvering av
public static void main(String [] argv){

int a=10;
System.out.println("a="+a);
kvadrat(a);
System.out.println("a="+a);

}
public static void kvadrat(int k){

k=k*k;
}

ger alltså följande utskrift:
a=10
a=10

Hur ska vi lösa det här problemet?

Metodanrop - primitiva typer
Lösningen blir att tilldela variabeln a värdet av metodanropet

public static void main(String [] argv){
int a=10;
System.out.println("a="+a);
a=kvadrat(a);
System.out.println("a="+a);

}
public static int kvadrat(int k){

return(k*k);
}

ger nu alltså följande utskrift:
a=10
a=100

Vilket får anses vara korrekt!

Metodanrop - referenstyper
Tidigare har vi pratat om primitiva typer. Gäller samma för
referenstyper?

public static void main(String [] argv){
int [] a = {2,3};
System.out.println(a[0]+","+a[1]);
kvadrat(a);
System.out.println(a[0]+","+a[1]);

}
public static void kvadrat(int [] k){

k[0]=k[0]*k[0];
k[1]=k[1]*k[1];

}

Vad blir utskriften?



Metodanrop - referenstyper
Utskriften blir:
2,3
4,9

Hur kommer det sig?

Metodanrop - referenstyper
Värdet av en referenstyp är referensen, alltså objektet
I vårt fall är det arrayen

public static void main(String [] argv){
int [] a={2,3};
System.out.println("a har "+a.length+" element.");
utöka(a);
System.out.println("a har "+a.length+" element.");

}
public static void utöka(int [] k){

int [] l=new int [3];
l[0]=k[0];
l[1]=k[1];
l[2]=42;
k=l;

}

Vad händer här då?

Metodanrop - referenstyper
Utskriften från programmet blir faktiskt
a har 2 element.
a har 2 element.

Man kan inte tilldela ett argument ett annat värde, däremot kan
man, om det är en referenstyp, ändra dess egenskaper
En arrays värden får anses vara dess egenskaper

Kom-ihåg-regel:
Tilldela aldrig ett argument ett annat värde

Switchsatser
Switchsatsen är en
specialisering av if-satsen

if(a==2){
/* kod */

} else if(a==3){
/* kod */

} else if(a==4){
/* kod */

} else {
/* kod */

}

switch(a){
case 2:

/* kod */
break;

case 3:
/* kod */
break;

case 4:
/* kod */
break;

default:
/* kod */

}



Switchsatser
Switchsatsen är en ersättning för if-satsen då man har
konstanta uttryck (==) i if-satsen

break (eller return) behövs för att inte alla alternativen i ska köras,
alla case-satser körs efter "den rätta" om man inte använder
break (eller return)
Switchsatsen fungerar bara med variabler av typen char, byte
short eller int
Defaultdelen körs då inget av värdena efter case matchar med
switch-uttrycket
Switchsatser är mer lättlästa än if-satser

Rekursion
Fråga: Vad är rekursion?
Svar: Något som definieras rekursivt.

Fråga: Vad betyder rekursiv?

Svar: En metod som är rekursiv är definierad genom rekursion.

Fråga: Vad är rekursion?

Svar: Något som definieras rekursivt.

Definition:
En metod sägs vara rekursiv om den innehåller ett anrop till sig
själv.

Rekursion
Rekursion kan sägas vara konsten att lita på att den egna
metoden gör det den är ålagd

Enklaste formen av rekursion:

public static void main(String [] argv){
main(argv);

}

Resultat: Programmet kraschar

Slutsats: Med rekursiva metoder hamnar program lätt i en oändlig

loop
Åtgärd: Tänk efter före

Rekursion
En rekursiv metod är uppbyggd av två fundamentala element som
alltid måste finnas med
1. Basfallet
2. Det rekursiva anropet

Basfallet är det undantag som får den rekursiva metoden att
avsluta
Basfallet får aldrig vara rekursivt, utan ska oftast endast returnera
ett enkelt värde
Det rekursiva anropet är det fall som oftast ska inträffa
Det rekursiva anropet anropar den egna metoden men det är av
yttersta vikt att parametrarna är annorlunda , annars hamnar

programmet i en oändlig loop



Många exempel på rekursion hämtas från matematiken
Summaberäkning
Fakultet (övningsuppgift)
Fibonacci-tal (övningsuppgift)
Alla algoritmer som bygger på iteration kan skrivas rekursivt,
men ofta är det inte rekommenderat

Exempel: Summaberäkning

Rekursion Rekursion
Rekursiv summaberäkning, 1 till n

public static void main(String [] argv){
System.out.println("Summan av de 8 första heltalen är

"+summa(8));
}
public static int summa(int n){

if(n==1){
return 1;

} else {
return (n+summa(n-1));

}
}

Alla rekursiva metoder kan skrivas som iterativa och tvärtom
Summaberäkning (iterativt):

public static void main(String [] argv){
System.out.println("Summan av de 8 första heltalen är

"+summa(8));
}

public static int summa(int n){
int result=0;
for(int i=1;i<=n;i++){

result=result+i;
}
return result;

}

Rekursion mot iteration
Vilket är bäst, rekursion eller iteration?
Vad är bäst?
Rekursion ger ett stort antal metodanrop, vilket är kostsamt då det
slukar mycket minne
Detta gör rekursion långsammare än motsvarande iteration
En rekursiv metod är, eftersom den är kortare, oftast lättare att
skriva och felsöka

Rekursion mot iteration



En rekursiv metod måste ha (minst) ett basfall
En rekursiv metod måste ha (minst) ett rekursivt anrop
Vid det rekursiva anropet måste argumentet till metoden vara
annorlunda från det "nuvarande"

Dessa villkor måste vara uppfyllda annars kan programmet väldigt
lätt hamna i en oändlig slinga och krascha

Till sist: Rekursion är inte svårt, bara annorlunda!

Rekursion - checklista
För att generera slumptal anropas den statiska metoden random()
i klassen Math
Metoden returnerar ett tal 0.0 <= x < 1.0
Kan genom multiplikation med lämplig konstant och
typomvandling resultera i ett slumptal användbart för t.ex.
tärningar eller matteprogram för lågstadiebarn
Läs dokumentationen för mer info om klassen Math och dess
användbara metoder
Överkurs: Titta på klassen java.util.Random

Slumptal

Slumptal - exempel
public class Uppmuntran {

public static void main(String [] argv){
int a = (int)(Math.random()*3.0)+1;
switch(a){

case 1:
System.out.println("Bra jobbat!");
break;

case 2:
System.out.println("Du är bäst!");
break;

case 3:
System.out.println("Du är en bra kompis!");
break;

}
}

}

Första seminariet är på måndag, 3/2
Till det vill vi att ni ska ha löst de uppgifter som finns på
kurshemsidan -> Seminarier -> Seminarium 1
Vi kommer att prata om dem och om andra saker
Ni kan bli ombedda att föredra er lösning för resten av gruppen
Ni kommer att ha stora möjligheter att få frågor besvarade

Seminarium 1



Statiska klasser
Paket
Klasser som datatyper
Läs igenom

JFG: kap. 19-20, 36, 38
JSS: kap. 4
CSUJ kap. 7, 10

Titta på övningsuppgift 28 och 30

Nästa föreläsning


