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ArrayList<E>ArrayList<E>

• En lista i vilken man kan lagra objekt

• Implementerar List-interfacet

• Skiljer sig från ett vanligt endimensionellt fält:

• Dynamisk  ⇒ expanderar när den blir full

• Inga ”tomma” platser, tar vi bort ett element så fyller de andra upp

• Annorlunda syntax

• Enklare användning (färdiga metoder för vanliga operationer)

• Kan inte lagra primitiva typer
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ArrayListArrayList

Ett fält är en statisk datastruktur, vilket innebär att storleken måste anges när 
fältet skapas. Fält är alltså inte anpassade för att lagra dynamiska 
datasamlingar – som under sin livstid kan variera i storlek. 

För att lagra dynamiska datasamlingar i ett fält måste man själv utveckla 
programkod för att t.ex.:

- ta bort ett element ur fältet
- lägga in ett nytt element på en given position i fältet
- öka storleken på fältet om ett nytt element inte ryms.

Klassen ArrayList är en standardklass (av flera) för all lagra samlingar av 
objekt. ArrayList lämpar sig bättre för dynamiska datasamlingar än 
endimensionella fält.
ArrayList finns i paketet  java.util.
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Klassen ArrayList<E>Klassen ArrayList<E>

Metod Beskrivning

ArrayList<E>() skapar en tom ArrayList för element av typen E.

void add(E elem) lägger in elem sist i listan (d.v.s. efter de 
element som redan finns i listan).

void add(int pos, E elem) lägger in elem på plats pos. Efterföljande 
element flyttas ett position framåt i listan.

E get(int pos) returnerar elementet på plats pos.

E set(int pos, E elem) ersätter elementet på plats pos med elem, 
returnerar elementet som fanns på platsen pos.

E remove(int pos) tar bort elementet på plats pos, returnerar det 
borttagna elementet. Efterföljande element i 
listan flyttas en position bakåt i listan.
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Klassen ArrayList<E>Klassen ArrayList<E>

Metod Beskrivning

int size() returnerar antalet element i listan

boolean isEmpty() returnerar true om listan är tom, annars 
returneras false

int indexOf(E elem) returnerar index för elementet elem om detta 
finns i listan, annars returneras -1

boolean cointains(Object elem) returnerar true om elem finns i listan, annars 
returneras false

void clear() tar bort alla elementen i listan

String toString() returnerar en textrepresentation på formen   
[e1, e2, . . . , en]

Anm: Metoderna indexOf och contains förutsätter att objekten i listan kan 
jämföras, d.v.s. klassen som objekten tillhör måste definiera metoden

      public boolean equals(Object obj) 

 Alla standardklasser, såsom String, Integer och Double, definierar 
metoden equals.
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Autoboxing och auto-unboxingAutoboxing och auto-unboxing

Typomvandling sker automatiskt mellan primitiva datatyper och motsvarande 
omslagsklasser. Detta kallas för autoboxing respektive auto-unboxing.

Istället för att skriva

Integer talObjekt = new Integer(10);
. . .
int tal = talObjekt.toValue();

kan man skriva
Integer talObjekt = 10; // autoboxing
. . .
int tal = talObjekt; // auto-unboxing
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Uppräkningstyper - Uppräkningstyper - enumenum

Varje deklarerat (uppräknat) värde i en uppräkningstyp är en instans av klassen.

Varje värde är implicit public, static och final, alltså en klasskonstant.

I 

Metod Beskrivning

int compareTo(E o) returnerar ett negativt heltal om aktuellt objekt är mindre än 
argumentet o, 0 om aktuellt objekt och argumentet o är lika 
och ett positivt heltal om aktuellt objekt är större än 
argumentet o. Jämförelsen görs enligt den ordning objekten 
har deklarerats.

boolean equals(E o) returnerar true om o är lika med aktuellt objekt, annars 
returneras false

String name() returnerar namnet på aktuellt objekt (enligt deklarationen)

int ordinal() returnerar ordningstalet för aktuellt objekt (enligt 
deklarationen)

String toString) returnerar namnet på aktuellt objekt (enligt deklarationen)

static E valueOf(String str) returnerar objektet med det angivna namnet

static E[] values() returnerar ett fält innehållande objekten i klassen 
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public enum DayOfWeek {
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, 
FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY;
public int nrInWeek() {

return this.ordinal() + 1;
}

public DayOfWeek tomorrow() {
DayOfWeek[] days = DayOfWeek.values();
return days[(this.ordinal() + 1) % days.length];

}

public DayOfWeek yesterday() {
DayOfWeek[] days = DayOfWeek.values();
return days[(this.ordinal() - 1) % days.length];

}

public static DayOfWeek getDayWithNr(int dayNr) {
DayOfWeek[] days = DayOfWeek.values();
return days[dayNr - 1];

}
}

public enum DayOfWeek {
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, 
FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY;
public int nrInWeek() {

return this.ordinal() + 1;
}

public DayOfWeek tomorrow() {
DayOfWeek[] days = DayOfWeek.values();
return days[(this.ordinal() + 1) % days.length];

}

public DayOfWeek yesterday() {
DayOfWeek[] days = DayOfWeek.values();
return days[(this.ordinal() - 1) % days.length];

}

public static DayOfWeek getDayWithNr(int dayNr) {
DayOfWeek[] days = DayOfWeek.values();
return days[dayNr - 1];

}
}

Lägga till beteenden på enum-konstanterLägga till beteenden på enum-konstanter

Returnerar vilket
ordningsnummer i veckan

Den aktuell dagen har 

Returnerar dagen
före aktuell dag 

Returnerar dagen med 
ordningsnummer
dayNr i veckan

Returnerar dagen
efter aktuell dag 
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Implementationsarv: Abstrakta klasser och metoderImplementationsarv: Abstrakta klasser och metoder

Vi kan ha en ”samlingsklass” (ex. GeometricObject), som ärvs av flera 
subklasser (ex. Rectangle, Circle).

Om vi låter GeometricObject vara en vanlig klass, som vi gjorde med 
Bicycle, så går det att skapa instanser av den. Det vill vi dock inte 
tgillåta, då GeometricObject inte är en faktisk geometrisk form.

Lösningen kan då vara att göra den till en abstrakt klass. Man kan då inte 
skapa instanser av den, men den kan fortfarande innehålla vissa 
gemensamma egenskaper och den kan fortfarande ärvas.
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Specifikationsarv: Interface (gränssnitt)Specifikationsarv: Interface (gränssnitt)

• I Java kan en klass endast ärva från (göra extends på) en klass.

• I Java åstadkoms multipelt arv via specifikationsarv m.h.a. av 
interface.

• Ett interface saknar implementation, d.v.s. alla metoder som 
specificeras är abstrakta.

• En metod som ärver från ett interface implementerar metoderna som 
interfacet specificerar. 

• En klass kan implementera flera interface.

• Varje interface introducerar en ny typ, med samma namn som interfacet. 

• Varje klass som implementerar ett interface är en subtyp till typen för 
interfacet.

• Klasser och interface bildar en typhierarki. 
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Vad är exceptions?Vad är exceptions?

• Ett exception (undantag) är ett objekt som representerar ett fel.

• Undantatg kan deklareras, skapas, kastas, fångas och hanteras.

• Många standardmetoder skapar och kastar undantag 
om något fel inträffar.

• Det finns olika undantagsklasser, exempelvis:

• NullPointerException

• NumberFormatException

• ArrayIndexOutOfBoundsException

• API:n beskriver vilka undantag en metod kan kasta.
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Vad används undantag till?Vad används undantag till?

• Hantera fel som kan uppstå under körning (runtime).

• Användaren slipper se en krasch.

• Vi kan försöka lösa problemet.

• I värsta fall: användaren får ett fint avsked.

• Undvika att programmet kraschar.

• Kan delegera ansvaret för att hantera felet
   – felet måste inte hanteras där det uppstod.






