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"Har en"-relation

� I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde 
följande

� En boll har en diameter

� En boll har en färg

� Diameter och färg är instansvariabler

� Man säger att en klass "har en" om sina 
instansvariabler

"Har en"-relation

Exempel:
public class Bil {

private Motor motorn;

private Ratt ratten;

private Hjul[] hjulen;

/* Konstruktorer, instansmetoder etc. */

}

Alltså: En bil har en motor, en ratt och en array 
med hjul (rimligen fyra stycken)

"Är en"-relation
� En bil har inte bara en massa saker, en bil är 

också en hel del

� Motorfordon, miljöförstörare, frihetsskapare etc.

� Även denna typ av relation kan realiseras inom 
objektorienteringens stora paraply

� Man säger att en bil ärver eller utvidgar 
motorfordon t.ex.



Terminologi

� Klassen Bil är en subklass eller delklass av 
klassen Motorfordon

� Klassen Motorfordon sägs vara superklass till 
klassen Bil

Vad ärvs och vad ärvs inte

� Konstruktorer ärvs ej

� Alla metoder och variabler som är deklarerade 
med public eller protected ärvs

� Metoder och variabler som är deklarerade med 
private ärvs ej

� En ärvd metod/variabel kan användas som om 
den var deklarerad i klassen

Syntax

� Om man vill att klass A ska ärva klass B skriver 
man i klassdefinitionen

public class A extends B {

� Detta innebär att klass A kan använda alla 
metoder och variabler i klass B som är 
definierade public eller protected

Flera generationer
� En kvinna är en människa

� En människa är ett däggdjur

� Vem som helst inser att en kvinna förutom att 
vara människa även är ett däggdjur

� Så fungerar det även i OOP 



Flera generationer

� Klass A utökar klass B

� Klass B utökar klass C 

� Resultat: I klassen A kommer man inte bara åt 
medlemmarna i klass B utan även de från klass C

Superklassen Object

� Alla klasser (utom klassen Object) ärver 
superklassen Object om de inte uttryckligen ärver 
något annat

� Men genom arvet i flera generationer kan man 
säga att alla klasser (utom klassen Object) ärver 
klassen Object även om det är i flera led

Multipelt arv

� Tidigare sa vi att en bil kan vara flera saker, 
motorfordon och miljöförstörare t.ex.

� Hur skrivs detta i Java? Kan klassen Bil ärva 
både klassen Motorfordon och Miljöförstörare?

� NEJ! I Java finns inte vad man kallar för 
multipelt arv

� Viss funktionalitet via gränssnitt (interface) finns 
dock

Super
� super är ett nyckelord som används för att 

referera till klassen "ovanför" i arvhierarkin

� Användbart i metoder och konstruktorer

� Används super i en konstruktor måste den stå 
först (på första raden i konstruktorn)

� Se exemplet



This

� this används som referens till det egna obejktet, 
det objektet där koden körs för närvarande

� Användbart vid rekursiva klassdefinitioner

� Användbart då man vill skicka med det egna 
objektet som argument i ett metodanrop

� Se exemplet

Överskuggning – overriding

� När en klass ärver en annan får den tillgång till 
metoder

� Ifall en ärvd metod inte "passar" kan man 
överskugga den

� Då skriver man en ny metod med samma namn 
och samma argumenttyp i den nya klassen

� Överskuggning får inte sammanblandas med...

Överbelastning – overloading

� Det är fullt möjligt att skriva metoder med 
samma namn, men de måste ha olika 
argumenttyp

� Beroende på argumentets typ så körs rätt metod 
vid anrop

� Exempel: println finns i ett antal olika utföranden

Exemplet fordon
� All kod finns på kurshemsidan

� Syftet är att modellera olika fordon med 
avseende på arv

� Modellen gör inga anspråk på att vara exakt



Lab 4

� I laboration 4 ska ni göra en klass Matris som ska 
ha diverse instansvariabler och meotder

� Varje anrop till en aritmetisk metod ska returnera 
en ny matris med resultatet

� matris1.multiplicera(matris2) = matris1*matris2

� Elementen lagras i en dubbel array, int [] []

� Inkapslade inuti matrisen

Seminarium 2

� Till det andra seminariet på torsdag ska ni 
modellera ett solsystem

� Instruktioner finns i vanlig ordning på hemsidan

Nästa föreläsning

� Rekursiva klasser

� Tillgänglighet

� Repetition av klasser och objekt

� Klasserna String och Vector

� JFG: kap. 27-30

� JSS: kap. 4-5, 7

� CSUJ: kap. 5, 7, 10, 12


