
 
 

Objektorienterad 
mjukvaruutveckling 

15 högskolepoäng 

Provmoment: Tentamen (teori) 
Ladokkod: 21OO1B 
Tentamen ges för: Systemarkitektsprogrammet 
  
TentamensKod:  

 
 
Tentamensdatum: 2017-01-10 
Tid:  14.00 – 16.00 
  
Hjälpmedel:  
Inga hjälpmedel 

  
Totalt antal poäng på tentamen: 24 poäng 
För att få respektive betyg krävs: 
G=12 
VG=16 

  
Allmänna anvisningar:  

 Fyll i din tentamenskod och dina svar (genom att sätta kryss i svarsmatrisen) på nästa 
sida. 

 Skriv dina svar för uppgift 1, 2 och 4, 5 på svarsblanketten (se nästa sida). 

 Skriv dina svar för övriga uppgifter på separata blad och lämna in dessa. 

 Skriv tydligt (oläslig markering = fel)! 
 

Nästkommande tentamenstillfälle: 
2017-08-18 
  
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, 
annars är det detta datum som gäller: 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
Ansvarig lärare: Anders Gidenstam Patrick Gabrielsson  
Telefonnummer: 033 435 4214 033 435 4132 



 

 

 

Svarsblankett  
  
Tentamenskod:  

(Ifylles av student) 
 

 
 

Uppgift 1: 
 

 A B C D 

a) □ □ □ □ 
b) □ □ □ □ 
c) □ □ □ □ 
d) □ □ □ □ 
e) □ □ □ □ 

 

Uppgift 2: 
 

 A B C D 

a) □ □ □ □ 
b) □ □ □ □ 
c) □ □ □ □ 
d) □ □ □ □ 
e) □ □ □ □ 

 

 
 

Uppgift 4: 
 

 A B C D 

a) □ □ □ □ 
b) □ □ □ □ 
c) □ □ □ □ 
d) □ □ □ □ 
e) □ □ □ □ 

 

Uppgift 5: 
 

 A B C D 

a) □ □ □ □ 
b) □ □ □ □ 
c) □ □ □ □ 
d) □ □ □ □ 
e) □ □ □ □ 

 

 
 

 
 
 
Uppgift 3 och 6 
besvaras skriftligt på 
löst papper. 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

Programmeringsteori 
 

1. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. 

 
(a) Vilket av följande påståenden angående Java är korrekt? 

Alternativ:  
A. En klass kan som mest direkt implementera ett interface. 

B. En superklass är en specialisering av sin subklass. 
C. En interface-referens är antingen null eller refererar till ett objekt. 

D. En subklass har full tillgång till alla delar av sina superklasser. 

 

(b) Vilket av följande påståenden angående Java är korrekt? 

Alternativ:  
A. Java stöder multipelt arv (multiple inheritance). 

B. En referens till en subklass kan lagras i en variabel av superklasstyp utan ett en 
explicit typomvandling behövs. 

C. En abstrakt (abstract) metod kan ligga i en konkret klass. 
D. En metod som är konkret i en superklass kan inte överskuggas (override) med en 

abstrakt metod i en subklass. 
 

(c) Vilket av följande påståenden angående Java är korrekt? 

Alternativ:  
A. En generisk (generic) klass är parametriserad med en eller flera klassparametrar. 

B. Klassen java.util.Iterator är superklass till alla iterator-implementationer som finns i 
Java. 

C. En icke-generisk (non generic) subklass kan inte ärva (extend) en generisk 
superklass. 

D. En generisk (generic) klass är parametriserad med ett värde av en viss typ. 

 

(d) Vilket av följande påståenden angående undantag är korrekt? 

Alternativ:  
A. Om ett undantags superklass och subklass används i var sitt catch block, måste 

catch blocket för superklassen komma före catch blocket för subklassen. 
B. Om ett unchecked undantag kastas i en metod, måste den antingen fångas i 

metoden eller så måste metoden deklarera att den kastar undantaget. 
C. Nyckelordet throw används både för att deklarera undantag och för att kasta 

undantag. 
D. Om return är den enda satsen i ett try block, kommer koden i finally blocket att 

exekveras. 

 

(e) Vilket av följande påståenden angående en inre klass är korrekt?  

Alternativ:  
A. Den kan ärva från exakt en klass och implementera exakt ett interface. 
B. Den kan ärva från exakt en klass och implementera flera interface. 
C. Den kan ärva från exakt en klass eller implementera exakt ett interface. 
D. Den kan implementera flera interface oavsett om den ärver från en klass eller inte. 

 

(5p) 

 

 

  



 

 

 

2. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. 

 
(a) Vilket av följande påståenden angående trådar är korrekt? 

Alternativ:  
A. Man anropar metoden run() på en instans av typ Thread för att starta en tråd samt 

metoden resume() för att återstarta en tråd som har exekverat klart. 

B. Man anropar metoden start() på en instans av typ Thread för att starta en tråd 

samt metoden resume() för att återstarta en tråd som har exekverat klart. 

C. Man anropar metoden run() på en instans av typ Thread för att starta en tråd samt 

det går inte att återstarta en tråd som har exekverat klart. 

D. Man anropar metoden start() på en instans av typ Thread för att starta en tråd 

samt det går inte att återstarta en tråd som har exekverat klart. 
 

(b) Vilket av följande påståenden angående JDBC är korrekt? 
Alternativ:  

A. Statement kan användas för att exekvera en parametriserad SQL-fråga samt 

PreparedStatement kan användas för att exekvera en lagrad procedur. 

B. Statement kan användas för att exekvera en parametriserad SQL-fråga samt 

CallableStatement kan användas för att exekvera en lagrad procedur. 

C. PreparedStatement kan användas för att exekvera en parametriserad SQL-fråga 

samt CallableStatement kan användas för att exekvera en lagrad procedur. 

D. CallableStatement kan användas för att exekvera en parametriserad SQL-fråga 

samt PreparedStatement kan användas för att exekvera en lagrad procedur. 

 

(c) Vilket av följande påståenden angående nätverksprogrammering är korrekt? 
Alternativ:  

A. Klassen DatagramServerSocket innehåller metoden accept() som returnerar en 

DatagramSocket instans. 

B. Klassen DatagramSocket innehåller metoden getInputStream() som returnerar 

en InputStream instans. 

C. Klassen Socket innehåller metoden getInetAddress() som returnerar en 

String instans. 

D. Klassen Socket innehåller metoden close() som stänger Socket-instansens 

förbindelse, input-ström och output-ström. 

 
(d) Vilket av följande påståenden angående JavaFX är korrekt? 

Alternativ:  
A. En GridPane ordnar sina noder i fem regioner; top, right, bottom, left, och center. 

B. Två klasser som implementerar interfacet Property<T> kan bindas till varandra via 

metoden bind() eller bindBidirectional(). 

C. En MenuItem genererar händelser av typ MenuEvent. 

D. Superklassen för de geometriska figurerna Circle, Rectangle och Line är Shape, 

och ärver från Parent, som i sin tur ärver från Node. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

(e) Vilket av följande påståenden angående serialiseringen av en instans obj av 

klassen C är korrekt? 
 
class A {} 

 

class C implements Serializable { 

   private volatile int i = 1; 

   private static double d = 2.0; 

   private transient A a = new A(); 

} 

 

public class Application { 

   public static void main(String[] args) { 

      FileOutputStream fout = new FileOutputStream(”file.dat”); 

      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fout); 

      C obj = new C(); 

      out.writeObject(obj); 

   } 

} 

 
Alternativ:  

A. Endast attributet i serialiseras till filen file.dat. 

B. Endast attributet d serialiseras till filen file.dat. 

C. Endast attributet a serialiseras till filen file.dat. 

D. Inget attribut serialiseras till filen file.dat. 

 

(5p) 
 

 

3. Redogör för en tråds livscykel genom att förklara de sex tillstånden (NEW, 

RUNNABLE, BLOCKED, WAITING, TIMED_WAITING, TERMINATED) 

en tråd kan befinna sig i samt vad som kan orsaka att en tråd byter tillstånd. 

(2p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fler frågor följer, vänd) 



 

 

 

Analys- och designteori 
 

4. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. 

 
(a) Vilket av följande påståenden om designmönster är sant? 

Alternativ:  
A. Målet med designmönster är att skapa low cohesion och high coupling. 
B. I sin bok presenterade GoF (”The Gang of Four”) 23 designmönster, indelade i de 3 

kategorierna; skapelsemönster (”creational patterns”), funktionella mönster 
(”functional patterns”) samt beteendemönster (”behavioral patterns”). 

C. Expert, Creator, Controller och Pure Fabrication är exempel på GoF designmönster. 

D. Inget av ovanstående alternativ (A, B och C) är sant. 

 

(b) Vilket av följande påståenden om Singleton designmönstret är sant? 

Alternativ:  
A. Double checked locking är ett exempel på eager initialization av en singleton instans. 
B. Initialization on demand holder är ett exempel på lazy initialization av en singleton 

instans. 
C. Det går inte att skapa en helt trådsäker singleton klass. 
D. Det går inte att ändra på en singleton klass genom arv. 

 

(c) Vilket av följande påståenden om nedanstående UML diagram är sant? 
 

 
 

Alternativ:  
A. UML diagrammet representerar bridge designmönstret. 
B. UML diagrammet representerar adapter designmönstret. 
C. UML diagrammet representerar decorator designmönstret. 

D. Inget av ovanstående alternativ (A, B och C) är sant. 

 

(d) Vilket av följande påståenden om Agile Unified Process (UP) är sant? 
Alternativ:  

A. I Agile UP skall varje iteration sluta med en testad körbar delmängd av systemet som 
utvecklas. 

B. Agile UP utgår från att all dokumentation är oviktig och en onödig kostnad. 
C. I Agile UP detaljplaneras hela projektet från början. 
D. Agile UP är en sekventiell utvecklingsmetod där varje iteration fokuserar på en 

disciplin. 

 
(e) Vilket av följande påståenden om Inception-fasen i Agile Unified Process (UP) är sant? 

Alternativ:  
A. I Inception-fasen bestäms de krav systemet måste uppfylla i detalj. 
B. I Inception-fasen tas inga användningsfall (use case) fram i detalj. 
C. Inception-fasens fokus är att bestämma systemets/produktens omfattning, vision och 

business case. 
D. Inception-fasen varar normalt 5-10 iterationer. 

(5p) 



 

 

 

5. Svara med något av de angivna alternativen på följande frågor. 

 
(a) Vilket av följande påståenden om krav i Agile Unified Process (UP) är sant. 

Alternativ:  
A. I dokumentet Supplementary Specification dokumenteras alla funktionella krav. 
B. Det är i användningsfallsmodellen (Use Case Model) som alla krav dokumenteras. 
C. Dokumentet Business Rules tillämpas endast för affärsapplikationer. 

D. Detaljerade krav som t.ex. tillåtna intervall och valideringsregler för domändata 
dokumenteras primärt i Glossary. 

 

(b) Vilket av följande påståenden angående objektorienterad analys och design enligt Agile 
UP är korrekt? 

Alternativ:  
A. I domänmodellen (Domain Model) dokumenteras noterbara konceptuella klasser ur 

problemdomänen, deras attribut och deras inbördes relationer (associationer). 
B. Domänmodellen tas fram och färdigställs innan designarbetet påbörjas. 
C. Agile UP ser främst sekvensdiagram i designmodellen (Design Model) som 

dokumentation av den framtagna lösningen snarare än som en viktig del i att skapa 
lösningen. 

D. Systemoperationskontrakt (operation contracts) hör ihop med design klassdiagram 
(Design Class Diagrams) och hör därför till designmodellen (Design Model). 

 

(c) Vilket av följande påståenden angående systemarkitektur och arkitekturanalys är korrekt? 

Alternativ:  
A. Variationspunkter är identifierade platser i domänmodellen (Domain Model) där 

polymorfism bör användas. 
B. Variationspunkter är alla de ställen i systemet där objekt ändrar tillstånd under 

exekveringen. 
C. Utvecklingspunkter är platser i/aspekter av systemet där förändringar kan uppstå i 

framtiden men som inte är aktuella nu. 
D. En utvecklingspunkt är en del av arkitekturen som ännu inte är färdigdesignad. 

 

(d) Vilket av följande påståenden är korrekt med avseende på diagrammet nedan? 
 

 
 

Alternativ:  
A. Diagrammet visar bara asynkrona meddelanden/anrop. 
B. Persistence Facade är ett paket. 
C. Diagrammet är ett UML kommunikationsdiagram. 
D. Undantag visas som asynkrona meddelanden med undantagsklassens namn som 

metodnamn. 

 



 

 

 

(e) Vilket av följande påståenden angående test-driven design (TDD) är korrekt? 
Alternativ:  

A. Refaktorisering görs i lägen där alla test klaras. 
B. TDD använder främst off-line testning. 
C. Innan man börjar implementera en klass skriver man först samtliga test som den 

färdiga klassen skall klara. 
D. Testerna i TDD skrivs främst på systemnivå. 

 

(5p) 

 

 

6. Beskriv syftet med och typiskt innehåll för UP artifakten System Architecture 

Document (SAD). 

(2p) 

 


