
Föreläsning 5
Klasser i Java

Exekverbara klasser
Samlingar med statiska metoder

java.lang.Math
java.util.Arrays

Paket
Exempel med java.util.Random

Klasser som datatyper

De program vi hittills gjort har sett ut så här:

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

/* Tuff och ball kod */
}
public static int summa(int n){

/* Fin och rolig kod */
}
public static void kvadreraArray(int [] n){

/* Spännande och intressant kod */
}

}

Main-metoden behövs för att man ska kunna köra programmet och
de andra metoderna är till för att styra upp koden på ett snyggt sätt.

Klasser i Java

Programmet består av en klass som i sin tur består av tre statiska
metoder
Klassen och alla dess metoder är markerade "public", vilket
innebär att de får anropas av alla andra klasser
När man anropar (använder) en statisk metod från en annan klass
måste man ange från vilken klass man hämtar metoden
Exempel på anrop till statiska metoder

Integer.parseInt(argv[0])
LasIn.läsHeltal("Skriv ett heltal: ")

Klasser i Java Klasser i Java
Exempel:

public static void main(String [] argv){
System.out.println(Integer.parseInt(argv[0])*

Integer.parseInt(argv[0]));
}

eller:

public static void main(String [] argv){
int a=LasIn.läsHeltal("Skriv ett heltal: ");
System.out.println("Du skrev "+a+", dess kvadrat är "+

(a*a));
}



Javas klassbibliotek (länkat från kurshemsidan) innehåller en drös
med klasser och vissa är samlingar med statiska metoder som
man kan använda i andra klasser och program

java.lang.Math
java.util.Arrays

Klasser i Java Paket
java.lang och java.util är exempel på paket
Alla klasser tillhör ett paket
Ett paket är en samling klasser som hör ihop
Paketdeklarationen som läggs allra först i filen bestämmer vilket
paket klassen tillhör

package paketnamn ;

Finns ingen paketdeklaration tillhör klassen det anonyma paketet
som utgörs av filerna i samma katalog
Paketet java.lang koms åt (importeras) av alla klasser
Paketet java.util innehåller många användbara klasser, t.ex.
java.util.Random som innehåller slumptal

import java.util.*;
public class Slumptal{

public static void main(String [] argv){
Random slump=new Random();
System.out.println("Ett slumptal: "

+slump.nextInt());
}

}

Ett enkelt program som skriver ut ett slumptal

Paket
Vid användandet av andra paket/klassbibliotek är det viktigt att
läsa dokumentationen
Dokumentationen av Javas stora klassbibliotek finns länkat från
kurshemsidan

Paket



Paket
Ett exempel

import java.util.Arrays;
public class Jämföra{

public static void main(String argv[]){
int [] a = {1,2,3};
int [] b = {1,2,3};
if(Arrays.equals(a,b)){

System.out.println("a och b är lika");
} else {

System.out.println("a och b är inte lika.");
}

}
}

Antag att vi har en metod som löser andragradsekvationer

public static double[] andragradare(double p, double q){
double rötter[]=new double[2];
rötter[0]=-p/2 + Math.sqrt((p/2)*(p/2)-q);
rötter[1]=-p/2 - Math.sqrt((p/2)*(p/2)-q);
return rötter;

}

Funkar bra eftersom rötterna har samma typ.

Kom ihåg att en array endast kan innehålla värden av samma typ.

Klasser som datatyper

För att klara av komplexa rötter skriver vi en egen klass

public class Rötter{
public double rot1;
public double rot2;
public boolean komplexa;

}

Vi måste skriva en egen klass för detta eftersom en array endast
kan innehålla värden av samma typ

Klassen blir alltså en lösning för att kunna klumpa ihop variabler av
olika typer, en generalisering av arrayer

Klasser som datatyper
Vår metod blir nu

public static Rötter andragradare(double p, double q){
Rötter r=new Rötter();
if((p/2)*(p/2)-q < 0){

r.komplexa=true;
} else {

r.komplexa=false;
r.rot1=-p/2 + Math.sqrt((p/2)*(p/2)-q);
r.rot2=-p/2 - Math.sqrt((p/2)*(p/2)-q);

}
return r;

}

Klasser som datatyper



Variablerna i Rötter kallas för instansvariabler
För varje ny instans av Rötter skapas nya variabler som hör till
instansen
Variablerna är deklarerade som public vilket innebär att de kan
användas (läsas/skrivas) av vilken annan klass som helst
Klassen Rötter fungerar alltså precis som en array med tre
värden, med undantaget att de är av olika typ
Detta sätt att använda klasser är ovanligt i Java
Nästa gång ska vi prata om hur de brukar användas

Klasser som datatyper Klasser som datatyper
public class Andragradare {

public static void main(String argv[]){
double p=-5;
double q=6;   // x^2-5x+6=0
Rötter lösning=andragradare(p,q);
if(lösning.komplexa==true) {

System.out.println("Komplexa rötter.");
} else {

System.out.println("Reella rötter.");
System.out.println("Rot 1: "+lösning.rot1);
System.out.println("Rot 2: "+lösning.rot2);

}
}

public static Rötter andragradare(double p, double q){
/* Se tidigare bild */

}
}

Repetition
Statiska metoder i en annan klass kan anropas om de är
deklarerade som public

Klassnamn.metodnamn(argument) - Integer.parseInt(argv[0])
java.lang.Math och java.lang.Arrays är klasser med många
användbara statiska metoder man kan använda
Paket är en samling klasser som hör ihop
Vill man använda klasser ur ett paket måste man importera
paketet i sin klass - import java.util.Random;
Klasser kan fungera som arrayer, fast med element av olika typ

Variabler i sådana klasser kallas instansvariabler

Nästa föreläsning
Klasser som objekt

Konstruktorer
Instansvariabler och -metoder
Klassvariabler och -metoder
Inkapsling

JFG: kap. 22-26
JSS: kap. 5 utom 5.4-5.5
CSUJ: kap. 10.1-3


