
Föreläsning 8

� Rekursiva klasser

� Tillgänglighet

� Klassen String

� Klassen Vector

� Exempel: Människa

Rekursiva klasser

� En metod var rekursiv om den innehöll ett anrop till 
sig själv

� En klass är rekursiv om den innehåller en referens till 
sig själv

� Exempel: En människa har en mor och en far som är 
människor (direkt rekursion)

Rekursiva klasser

� Vi skiljer på direkt och indirekt rekursion

� Exempel: En bok har en författare och en författare 
har flera böcker som hon skrivit (indirekt rekursion)

� Indirekt rekursion: När en klass har variabler av en 
typ som i sin tur använder klassen i fråga

� Rekursiva klasser används ofta vid bruk av 
generaliserade datastrukturer som träd, listor etc. 
(MAM200, SMD135)

Tillgänglighet
� En metod eller variabel kan deklareras private, 

protected, public eller inget av de tre

� Att inte skriva någonting innebär att medlemmen blir 
pakettillgänglig

� Bildyta:



Tillgänglighet

� Eftersom vi inte skriver egna paket blir 
pakettillgänglig, protected och public samma sak

� Alltså: En medlem i en klass kan vara två saker

� Private – gäller instansvariabler

� Public – gäller instansmetoder

Klassen String

� Klassen String innehåller många kraftfulla metoder 
för stränghantering

� Det är viktigt att veta ungefär vilka metoder som 
finns => sparar tid

� Istället för att designa egna metoder för att göra en sträng 
till små bokstäver bör man kolla först och se om den 
finns, till exempel

� Exempel: E-postadresser

Klassen Vector

� Vill man använda Vector måste man importera den

� import java.util.Vector;

� I en vektor kan man lagra olika saker på samma sätt 
som i en array, fast vektorn blir aldrig full

� Behållarklass

� En vektor kan dock endast innehålla referenser

� Inga primitiva värden (int, char, float osv.)

Vanliga metoder i Vector

void addElement(Object o)

� Stoppar in objektet o sist i vektorn

void insertElementAt(Obejct o, int k)

� Stoppar in objektet o på plats k i vektorn

Object elementAt(int i)

� Returnerar elementet på plats i i vektorn

void removeElementAt(int i)

� Tar bort elementet på plats i ur vektorn

int size()

� Returnerar antalet element i vektorn



Anmärkningar på metoderna

� Eftersom elementAt returnerar ett värde av typen 
Object måste det typkonverteras för att få nån 
praktisk nytta

� Fundera på varför alla metoderna tar/returnerar 
Object och vad det innebär

� Metoden addElementAt tar inte bort ett eventuellt 
tidigare element på den aktuella positionen

Nästa föreläsning

� Gränssnitt

� Abstrakta klasser

� JFG: kap. 34-35, 37

� JSS: kap. 2.0-2.5, 5.5, 7.2

� CSUJ kap. 3


