
 
 

Java direkt med Swing 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40324  



 
 

Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

• Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Läraranvisning 
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts som bildbeskrivningar. 

• Felstavningar och liknande i förlagan har i vissa fall rättats. 

• I boken förekommer fet och kursiv stil. Detta har i Textview-boken återgivits med 
brun färg. 

• Koder som fortsätter på efterföljande sida har flyttats till sidan innan. 

• Multipla blanksteg före kommentartecken (//) i slutet av kodrader har ersatts med 
endast ett blanksteg. (se t ex sid 37) 

• Bilder har ibland flyttats till det ställe där en hänvisning till bilden finns. (se t ex 
svartskriftsida 174 där bilden flyttats till sid 172.) 

• Vissa tabeller har gjorts om till listor med infogade nycklar för kolumnrubrikerna. 
(se sidorna 280, 301, 440) 
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Sidspecifika förändringar 

251-251 

Där inget tecken finns angivet skrivs ”(inget utskrivet tecken)” 

  



3 
 

Till läsaren 
Fet eller kursiv stil har inte markerats i textviewboken. 

Det finns svällpappersbilder till denna bok. 

Kodavsnitt som fortsätter på efterföljande sida har flyttats till sidan innan. 

Vissa tabeller har gjorts om till listor med infogade nycklar för kolumnrubrikerna. (se 
sidorna 280, 301, 440) 

Kom ihåg att du har rätt att få mer tid på dig vid prov om du behöver det. 
Vissa specialtecken stöds inte i Textview varför dessa har getts en alternativ benämning. Dessa 
inleds med prefixet "sy:". Vissa specialtecken täcks av asciimathbenämningen och ges inga andra 
alternativa namn. Fråga din lärare om du är osäker på vilka dessa tecken är. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Din elev kan behöva mer tid till uppgifterna och så även vid provsituationer. 

• Din elev kan behöv förförståelse inför ett nytt moment och till exempel få tid att förbereda 
sig genom att läsa igenom text, bildbeskrivningar och svällpappersbilder innan hen genom 
för en uppgift. 

• Din elev kan behöva extra handledning inför hemuppgifter och läxor. 

• Vissa specialtecken stöds inte i Textview varför dessa har getts en alternativ benämning. 
Dessa inleds med prefixet "sy:". Vissa specialtecken täcks av asciimathbenämningen och 
ges inga andra alternativa namn. De övriga tecken det gäller återges nedan: 

Alternativt tecken Teckenbeskrivning Unicode hex 
sy:tcedilj Latinska gemena bokstaven t med cedilj &#x163; 
sy:paragraf Paragraftecken &#x0xB6; 
sy:dpil Högerriktad dubbelpil &#x21d2; 
sy:klöver Klövertecken &#x2663; 
sy:ruter Rutertecken &#x25c6; 
sy:hjärter Hjärtertecken &#x2665; 
sy:spader Spadertecken &#x2660; 
sy:cent Centtecken &#x0xa2; 
sy:yen Yentecken &#x0xa5; 
sy:fem ”feminine ordinal indicator” &#x0xaa; 
sy:not ”not sign” &#x0xac; 
sy:makron Makrontecken &#x0xaf; 
sy:grader Gradttecken &#x0xb0; 
sy:+- Plus- minustecken &#x0xb1; 
sy:^2 Upphöjd 2:a &#x0xb2; 
sy:^3 Upphöjd 3:a &#x0xb3; 
sy:cedilla Cediljtecken &#x0xb8; 
sy:^1 Upphöjd 1:a &#x0xb9; 
sy:mask ”masculine ordinal indicator” &#x0xba; 
sy:3/4 Tre fjärddelstecken &#x0xbe; 
sy:ETH Grekiska versala tecknet ETH &#x0xd0; 
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Bildbeskrivningar 

9 

Flödesschema med infogade teckningar. Schemat omfattar två olika enheter (förutom 
teckningarna). 

En pil från tangentbord och datormus leder till en "Texteditor". 

En andra pil leder från "Texteditor" till "Programtext". 

9 

Flödesschema som omfattar två olika enheter. 

En pil pekar från "Programtext" till "Kompilator". 

En andra pil pekar från "Kompilator" till "Objektfil" (som ryms inom samma enhet som 
"Programtext"). 

10 

Flödesschema som omfattar två olika enheter. 

En pil pekar från "Objektfil" till "Länkare". 

En andra pil pekar från "Länkare" till "Program" (som ryms inom samma enhet som 
"Objektfil"). 

11 

Flödesschema som omfattar två olika enheter. 

Enheten till vänster omfattar ett program som ligger "ovanpå" ett operativsystem (OS). 

Enheten till höger omfattar endast ett program. 

En pil pekar från enheten med operativsystemet till enheten med endast ett program. 

En andra pil pekar från enheten med endast ett program till enheten med 
operativsystemet. 

Programmen i de två enheterna är dessutom sammanlänkade medelst en streckad linje. 

12 

Flödesschema som omfattar fyra olika enheter. 

En pil pekar från ”Programtext” till ”Kompilator”. 

En andra pil pekar från ”Kompilator” till ”Javabytekod”. 

En tredje pil pekar från ”Javabytekod” till ”Virtuell maskin”. 

En fjärde pil pekar från ”Virtuell maskin” till ”In- och utdata” och tillbaka till ”Virtuell 
maskin”. 
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16 

En dialogruta med texten "Indata" i programraden. I rutan finns en ikon i form av en 
kvadrat med ett frågetecken, en OK-knapp, en Avbryt-knapp och meddelandetexten: 

"Vad heter du?" 

samt ett ifyllnadsfält med texten: 

”Hanna”. 

19 

En dialogruta med texten "Meddelande" i programraden. I rutan finns en ikon i form av en 
cirkel med ett i, en OK-knapp, samt meddelandetexten: 

"Välkommen Hanna". 

22 

Tre dialogrutor. 

En indataruta med meddelandetexten: 

”Antal dagar?” 

samt ett ifyllnadsfält med texten: 

”3”. 

 

En indataruta med meddelandetexten: 

”Pris per dag?” 

samt ett ifyllnadsfält med texten: 

”475.50”. 

 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

”Totalt pris: 1426.5”. 

27 

En dialogruta med texten "Välj ett alternativ" i programraden. I rutan finns en ikon i form 
av en kvadrat med ett frågetecken, en Ja-knapp, en Nej-knapp, en Avbryt-knapp samt 
meddelandetexten: 

”Är du medlem?”. 

30 

Två dialogrutor. 

En indataruta med meddelandetexten: 

”Önskat belopp?” 
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samt ett ifyllnadsfält med texten: 

”1000000”. 

 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

”Du blir rik efter 27 dagar”. 

34 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

”1 1025 

2 1050 

3 1076 

4 1103 

5 1131”. 

35 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

”+ 

++ 

+++ 

++++”. 

37 

Ett javafönster med texten: 

”Välkommen till Java Direkt”. 

I programraden finns till vänster en ikon som föreställer en kopp kaffe och till höger 
knappar för att minimera, maximera samt stänga fönstret. 

45 

Ett webbläsarfönster med texten: 

”Min första applet. 

Välkommen till Java Direkt 

Appleten syns bara om Java Plug-in är installerad. 

Länk: Hämta Java Plug-in.”. 

Texten ”Välkommen till Java Direkt” är centrerad i en ruta. 

48 

En pil pekar från en tecknad blomma till koden: 
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class Blomma { 

 ... 

} 

 

En pil pekar från ett tecknat hus till koden: 

class Hus { 

 ... 

} 

 

En pil pekar från ett fönster till koden: 

class MyFrame 

 extends JFrame { 

 ... 

} 

49 

Hiss 

riktning : int 

våning : int 

 

körTill(v : int) 

stanna() 

vilkenVåning() : inte 

50 

Två objektdiagram. 

 

hissA : Hiss 

riktning = 1 

våning = 0 

 

hissB : Hiss 

riktning = 0 

våning = 5 
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61 

En ruta illustrerar referensvariabeln h1 och innehåller värdet: 

"null". 

62 

En referensvariabel h1 pekar på objektet: 

: Hiss 

riktning = 0 

våning = 0 

62 

En referensvariabel h1 pekar på det övre objektet: 

: Hiss 

riktning = 0 

våning = 0 

 

En referensvariabel h2 pekar på det undre objektet: 

: Hiss 

riktning = 0 

våning = 0 

64 

Två referensvariabler h1 och h2 pekar på det undre objektet: 

: Hiss 

riktning = 0 

våning = 0 

73 

Ett javafönster med texten: 

”17:7:26” i vitt mot en svart bakgrund. 

103 

Konto 

-räntesats : double 

-kundNr : int 

-saldo : double 
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-intjänadRänta : double 

 

«constructor» 

+Konto(kund : int) 

 

+avläsRänta() : double 

+ändraRänta(nyRänta : double) 

+avläsSaldo() : double 

+transaktion(belopp : double) 

+beräknaDagsränta() 

+läggTillRänta() 

112 

En referensvariabel f pekar på en array. Arrayen består av fem rutor (komponenter) i rad. 
Alla har värdet 0. Under komponenterna finns numren 0, 1, 2, 3, 4. 

113 

Två referensvariabler a och b pekar på en array bestående av fyra komponenter. Alla har 
värdet 5. Under komponenterna finns numren 0, 1, 2, 3. 

114 

En referensvariabel a pekar på en array bestående av fyra komponenter. Alla har värdet 5. 

En referensvariabel b pekar på en array bestående av fyra komponenter. Alla har värdet 5. 

Under komponenterna finns numren 0, 1, 2, 3. 

118 

En referensvariabel f pekar på en array bestående av fyra komponenter. Alla har värdet 
null. Under komponenterna finns numren 0, 1, 2, 3. 

119 

En referensvariabel f pekar på en array bestående av fyra komponenter. Komponenterna 
0, 1, 3 och 4 har värdet null. Komponent 2 pekar på ett objekt: 

x = 4 

y = 3 

133 

Tre dialogrutor. 
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En indataruta med meddelandetexten: 

”Ange den första grundfärgen 

(röd, grön eller blå)” 

samt ett ifyllnadsfält med texten: 

”röd”. 

 

En indataruta med meddelandetexten: 

”Ange den andra grundfärgen 

(röd, grön eller blå)” 

samt ett ifyllnadsfält med texten: 

”blå”. 

 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

”Blandningen blir lila”. 

141 

Två objektrutor ”Person” och ”Flight”. Mellan objekten finns en linje. Ovanför linjen står 
”0..300”, ”inbokad på hpil”, ”0..*”. Under linjen står ”passagerare” under ”0..300”. 

142 

Två objekt ”Person” och ”Kundregister”. Mellan objekten finns en pil från ”Kundregister” 
till ”Person”. I pilens högra ände, vid ”Kundregister finns en diamantliknande symbol. 
Ovanför diamanten står det ”0..*”. I pilens andra ände, vid ”Person” står det ”0..*” och 
”kund. Ovanför pilen, i mitten, står det ”ingår i” följt av en högerpil. 

142 

Från objektet ”Person” går en rektangulärt dragen linje tillbaks till ”Person”. Där linjen går 
ut står det ”1 gift med” och i andra änden ”0..”. 

143 

En linje förbinder objekten ”Motor” och ”Cylinder”. Vid linjens ände vid ”Cylinder” står det 
”1..8”. Vid linjens ände vid ”Motor” står det ”1”. Här finns också en fylld diamantsymbol. 

143 

Objektet ”Bil 1” står överst i ett träddiagram. En linje med en fylld diamantsymbol går sen 
till de fyra delobjekten ”Motor 1”, ”Hjul 4”, ”kaross 1” och ”Inredning 1”. 
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143 

Objektet ”Bil 1” står överst i ett träddiagram. En linje med en fylld diamantsymbol går sen 
till de fyra delobjekten ”Motor 1”, ”Hjul 4”, ”kaross 1” och ”Inredning 1”. 

143 

Ett klassdiagram. Överst står ”Fordon” med attributen ”hastighet, vikt” och metoden 
”ändraHast”. Under ”Fordon” finns följande underklasser: Bil (motoreffekt, växla), Båt 
(dödvikt, sväng), Tåg (antalVagnar, kopplaVagn), Cykel (antalVäxlar, trampa). 

144 

Klassen ”Kurs” har en koppling till klassen ”Student” via pilen ”läser” och en koppling till 
klassen ”lärare” via pilen ”ger”. Student och Lärare går sen vidare till klassen ”Person”. Vid 
kopplingen ”läser” står det ”1..*” överst och ”1..*” underst. Vid kopplingen ”ger” står det 
”1” överst och ”1..*” underst. 

165 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

”Totalt pris: 1426,50”. 

169 

En schematisk bild visar hur strömmen System.in (InputStream) kopplas till strömmen 
(InputStreamReader) vilken i sin tur kopplas till strömmen myIn (BufferedReader). 

172 

Två dialogrutor. 

En indataruta med meddelandetexten: 

”Ange antal dager, pris per dag samt bilmodell” 

samt ett ifyllnadsfält med texten: 

”3 475,50 Renault”. 

 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

" Totalt pris for Renault: 1426,50". 

195 

Ett träddiagram. 

Nivå 1: Component 

Nivå 2: Button, Checkbox, Choice, List, Container, Canvas, Label, TextComponent, Scrollbar 

Nivå 3: 

 Under Container: Panel, ScrollPane, Window 
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Under TextComponent: TextField, TextArea 

Nivå 4: 

Under Panel: Applet 

Under Window: Dialog, Frame 

Nivå 5 (Swing): 

Under Applet: JApplet 

Under Dialog: JDialog 

Under Frame: JFrame 

Under Window: JWindow 

Under Container: JComponent 

195 

Ett träddiagram. 

Nivå 1: JComponent 

Nivå 2: JLabel, JPanel, JMenuBar, AbstractButton, JPopupMenu, JSeparator, JComboBox, 
JList, JTextComponent, JOptionPane, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JInternalFrame, 
JRootPane, JLayeredPane, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JToolBar, JToolTip, JFileChooser, 
JColorChooser, JTable, JTree 

Nivå 3: 

Under AbstractButton: JMenuItem, JButton, JToggleButton 

Under JTextComponent: JTextField, JTextArea, JEditorPane 

Under JLayeredPane: JDesktopPane 

Nivå 4: 

Under JMenuItem: JMenu, JRadioButtonMenuItem, JCheckBoxMenuItem 

Under JToggleButton: JCheckBox, JRadioButton 

Under JTextField: JPasswordField 

Under JEditorPane: JTextPane 

205 

Ett javafönster med texten ”Java med Swing!” Orden står i varsin ruta på samma rad. 
Rutan ”med” har grå bakgrundsfärg, de två andra vit. Rutan ”Swing!” är mycket större än 
de andra. 

Muspekaren (en pil) pekar på ”Swing!”. Under pekaren finns en textruta där det står ”En 
samling grafiska komponenter”. 
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208 

Ett javafönster med texten ”Java med Swing!”. Orden står i varsin ruta. Rutan ”Swing!” står 
under de två andra rutorna. Rutan ”med” har grå bakgrundsfärg, de två andra vit. Rutan 
”Swing!” är mycket större än de andra. 

209 

Ett javafönster med åtta rutor i två rader, fyra och fyra. 

Övre raden: texten ”Vanlig text” till vänster; bild på trafikskylt/varningstriangel; pratbubbla 
med bokstaven ”i”; bild på en tecknad hammare i nedersta högra hörnet. 

Undre raden: bild på trafikskylt/varningstriangel samt texten ”Arbete pågår” till höger; bild 
på en tecknad hammare samt texten ”Slå till!” nederst; texten ”Bakgrundsbild” över en 
molnliknande bakgrundsbild; texten ”HTML-text med olika stil och storlek” (”och” är 
skrivet med mindre tecken, ”stil” med understruken text och ”storlek” med större). 

214 

Två javafönster med fyra knappar, två och två. Knapparna Welcome! respektive 
Välkommen! har vit bakgrund, övriga grå. 

Det övre fönstret: 

Övre raden: Welcome!; Cancel 

Undre raden: bild på en brittisk flagga samt texten ”In English, please!” (grå bild och text); 
bild på en svensk flagga samt texten ”På svenska, tack!”. 

Det undre fönstret: 

Övre raden: Välkommen!; Avsluta 

Undre raden: bild på en brittisk flagga samt texten ”In English, please!”; bild på en svensk 
flagga samt texten ”På svenska, tack!” (grå bild och text). 

219 

Ett javafönster med ordet ”Swing!” centrerad i en vit ruta. Till höger om rutan finns tre 
radioknappar ”Blå”, ”Röd”, ”Gul” – ”Blå” är vald. Underst finns tre markeringsrutor 
”Kursiv”, ”Centrerad” och ”Svart Bakgrund” - ”Kursiv” och ”Centrerad” är valda. 

224 

Ett javafönster med ordet ”Welcome!” centrerad i en vit ruta som tar upp hela övre halvan 
av fönstret. Under rutan finns tre knappar i rad: bild på en brittisk flagga samt texten ”In 
English, please!” (grå bild och text); bild på en svensk flagga samt texten ”På svenska, 
tack!”; Cancel. 

224 

Ett javafönster med ordet ”Swing!” i en vit ruta till vänster. I mitten finns en kolumn med 
tre radioknappar ”Blå”, ”Röd”, ”Gul” – ”Blå” är vald. Till höger finns en kolumn med tre 
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markeringsrutor ”Kursiv”, ”Centrerad” och ”Svart Bakgrund” - ”Kursiv” och ”Centrerad” är 
valda. 

226 

Ett javafönster med meddelandetexten: 

”Vad heter du?”, 

ett ifyllnadsfält med texten: 

”Kajsa Warg” 

samt meddelandetexten: 

”Välkommen Kajsa Warg!”. 

229 

Ett javafönster med meddelandetexten: 

”Växlingskurs?”, 

ett ifyllnadsfält med texten: 

”9,72”, 

meddelandetexten: 

”Antal dagar?”, 

ifyllnadsfältet: 

”3”, 

meddelandetexten: 

”Pris per dag?”, 

ifyllnadsfältet: 

”38,55”, 

samt meddelandetexten: 

Totalt pris: 115,65 euro (1124,12kr) 

231 

Två javafönster. 

Ett fönster med textrutan ”Swing!” och en rullgardinsmeny där valet ”Blå” visas. 

Ett fönster med textrutan ”Swing!” och en rullgardinsmeny med valen ”Röd”, ”Gul” och 
”Svart” – ”Svart” är markerat. 

234 

Ett javafönster med textrutan ”Bienvenue!” och en rullgardinsmeny med tre flaggor (tyska, 
franska, engelska). Bilden på den franska flaggan är markerad. 
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235 

Ett javafönster med meddelandetexten: 

”Vad heter du?”, 

en rullgardinsmeny med valen ”Selma Lagerlöf", "August Stringberg", "Jenny Lind" och 
"Kajsa Warg" - "Jenny Lind" är markerad. 

240 

Ett javafönster med två rutor. 

Rutan till vänster visar en del av listan över valbara artiklar med priser: 

  Tomtar på loftet 89:- 

  Klappar på hög 115:- 

  Tomtemors tips 49:- 

  Den godaste julmaten 99:- 

  Nötter för alla 59:- 

  De vackraste julsångerna 149:- 

  Tindrande stjärnor 29:- 

  Nissarnas CD 159:- 

  Hur man klarar julen 39:- 

  Stora julbaket 125:- 

”Nissarnas CD 159:-” och ”Hur man klarar julen 39:-” är markerade. 

Rutan till höger visar listan över valda artiklar med priser: 

  Tomtemors tips 49:- 

  Nissarnas CD 159:- 

  Hur man klarar julen 39:- 

Mellan listorna finns två knappar, ”>>” för att lägga till och ”<<” för att ta bort artiklar 
(knappen ”>>” är markerad). 

Underst finns meddelandetexten: 

”Totalt pris: 247:-” 

samt en knapp ”Beställ”. 

244 

Ett javafönster med tre skjutreglage från 0 till 250. ”Linjalen” under reglagen är streckad 
för varje femtal. 0, 50, 100, 150, 200, 250 är markerade. 

Det översta reglaget pekar på strecket för 190, det mellersta på 90 och det nedersta på 
180. 
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248 

Ett javafönster med meddelandetexten: 

”Vad heter du?”, 

ett tomt ifyllnadsfält, samt ett fält underst som är ifyllt till två tredjedelar. 

250 

Ett javafönster med tre textfält med varsin uppåt- och nedåtpil samt knappen ”Beställ”. 

  Textfält 1: ”4”. 

  Textfält 2: ”1:a balkong”. 

  Textfält 3: ”ti 23 sep 2014”. 

256 

Ett javafönster med två bilder bredvid varandra med skjutreglage under och till höger om 
respektive bild. 

På bilden till vänster finns ett foto på en ung kvinnas/flickas ansikte. 

På bilden till höger finns ett foto på blommor. 

259 

Ett javafönster med meddelandetexten ”Filnamn:”, fältet ”minfil.txt” samt knapparna 
Öppna, Spara, Skriv och Avsluta. 

Under detta finns texten: 

”I detta fönster kan man skriva och redigera text. 

Det går att klippa och klistra med hjälp av 
tangentkommandon på vanligt sätt. 

Om inte hela texten syns på en gång kan man använda 
skjutreglagen för att bläddra i texten.” 

263 

Ett javafönster med texten: 

”README 

Java(tm) Platform, Standard Edition 6 

Development Kit 

JDK(tm) 6 

Contents 

• Introduction 

• System Requirements & Installation 
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• JDK Documentation 

• Release Notes 

• Compatibility 

• Bug Reports and Feedback 

• Contents of the JDK 

• Java Runtime Environment 

• Redistribution 

• Java Endorsted Standards Override Mechanism 

• Java DB 

• Web Pages” 

271 

Ett javafönster med tabellen: 

BA1853 London 08:10 Delayed 
AF3142 Paris 08:20 Boarding gate 15 
Tp0678 Lisbon 08:35  
Sk5971 Gothenburg 08:40  
Den andra raden visas med gråa tecken. 

275 

Ett javafönster med en mycket enkel bild på en leende katt bestående av olika geometriska 
objekt, samt texten ”Mjava”. 

Katten öron är två trianglar, huvudet en kvadrat, kroppen en cirkel och svansen en 
långsmal rektangel. Ögon och nos består av ifyllda cirklar och munnen är den understa 
delen av en cirkel. 

281 

Ett javafönster som visar tre cirkeldiagram i rad. Det första diagrammet är fyllt till ungefär 
45 %, det andra till 75 % och det tredje till ungefär 80 %. Det tredje diagrammet har en 
ljusgrå ram. 

284 

Ett javafönster med meddelandetexten: 

”Välkommen till Java Direkt” 

samt en Print-knapp. 

290 

Två javafönster med samma fem komponenter: knapparna ”1”, ”Knapp 2”, 
meddelandetexten ”Label 3”, ifyllnadsfältet ”Text 4” samt en vit ruta. I det vänstra fönstret 
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är komponenterna ordnade horisontellt, i det högra vertikalt. Det vänstra fönstret har 
formen av en liggande rektangel, det högra en stående. 

291 

Två javafönster indelade i två kolumner och tre rader. 

  Rad 1: knapparna ”1” och ”Knapp 2”. 

  Rad 2: meddelandetexten ”Label 3” och ifyllnadsfältet ”Text 4”. 

  Rad 3: vit ruta (den andra kolumnen är tom). 

I det vänstra fönstret är kolumnerna och raderna lika stora - komponenterna får ett 
kvadratiskt utseende. I det högra är raderna mindre - komponenterna får ett liggande 
rektangulärt utseende. Det vänstra fönstret har formen av en stående rektangel, det högra 
en liggande. 

292 

Två javafönster indelade i tre rader. 

  Rad 1: knappen ”Knapp 2”. 

  Rad 2 (tre komponenter): knappen ”1”, en vit ruta, meddelandetexten ”Label 3”. 

  Rad 3: ifyllnadsfältet ”Text 4”. 

Det vänstra fönstret har ett kvadratiskt utseende, det högra ett rektangulärt - höjden är 
större och bredden mindre än hos det vänstra fönstret. 

294 

Ett javafönster med fem komponenter i rad: knapparna ”1”, ”Knapp 2”, meddelandetexten 
”Label 3”, ifyllnadsfältet ”Text 4” samt en vit ruta. Det saknas mellanrum mellan 
komponenterna. 

294 

Samma fönster som ovan men med grå bakgrund till höger om den vita rutan (fönstret har 
dragits ut). 

295 

Ett javafönster med samma fem komponenter som ovan. Här finns mellanrum mellan 
knapparna och ett rejält mellanrum mellan knapparna och meddelandetexten. Mellan de 
tre sista komponenterna saknas mellanrum. 

296 

Två javafönster med samma fem komponenter som ovan arrangerade vertikalt. 
Mellanrummet till meddelandetexten är ungefär dubbelt så stort som det mellan 
knapparna. Mellan de tre sista komponenterna saknas mellanrum. 
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I det vänstra fönstret är komponenterna olika placerade: knapp ”1” och meddelandetexten 
är centrerade, knapp ”Knapp 2” är högerjusterad, ifyllnadsfältet högermarginal är 
centrerad och den vita rutan är vänsterjusterad. 

I det högra fönstret är alla komponenterna vänsterjusterade. 

299 

Två javafönster med samma innehåll. Till vänster i fönstren finns två kryssrutor ”Stor” 
respektive ”Aktiv”. Till höger finns en mörkgrå ruta. Under rutan finns meddelandetexten 
”Fil:” och ett ifyllnadsfält. Nederst finns tre knappar ”OK”, ”Avbryt” och ”Test”. Fönstret till 
höger inklusive rutan är större än det till vänster. 

304 

Ett javafönster med en lista till vänster och en bild till höger. 

Listan: ”Flicka”, ”Blommor”, ”Flagga” – ”Blommor” är markerad. 

Bilden: Ett foto på blommor med skjutreglage under och till höger. 

306 

Två javafönster med tre flikar: texten ”Spel”; hammarikon och texten ”Arbete”; texten 
”Blomma”. 

Under flikarna finns i fönstret till vänster en vit ruta med texten ”En arbetsyta”. Fliken 
”Arbete” är markerad. 

Till höger finns ett foto på en blomma med skjutreglage under och till höger. 

310 

Ett javafönster uppdelat i fyra rader med tre komponenter på varje rad. 

  Rad 1: ”Line Border” (mörkgrå ram); ”Etched Border nedsänkt” (vit ram); ”Etched 
Border upphöjd” (vit ram). 

  Rad 2: ”Bevel Border upphöjd” (vit ram ovan och till vänster, mörkgrå nedan och till 
höger); ”Bevel Border nedsänkt” (mörkgrå ram ovan och till vänster, vit nedan och 
till höger); ”Soft Bevel Border upphöjd” (mörkgrå ram ovan och till vänster, vit 
nedan och till höger). 

  Rad 3: ”Empty Border” (saknar ram); ”Matte Border med färg” (vit ram, tjockare på 
sidorna); ”Matte Border med ikon” (ramen utgörs av stjärnor). 

  Rad 4: "Titled Border" (smal ljusgrå ram med texten ”Text i ramen” överst till 
vänster i ramen); "Titled Border" (vit ram med texten ”Underskrift” under ramen); 
"Compound Border" (dubbla ramar – tjock mörkgrå ram ytterst, smal vit ram 
innerst). 

317 

Ett javafönster med meddelandetexten ”Filnamn:”, fältet ”minfil.txt” samt knapparna 
Öppna, Spara, Skriv ut och Avsluta. 
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Under detta finns texten: 

”I detta fönster kan man skriva och redigera text. 

Det går att klippa och klistra med hjälp av 
tangentkommandon på vanligt sätt. 

Om inte hela texten syns på en gång kan man använda 
skjutreglagen för att bläddra i texten.” 

Nederst finns en rullgardinsmeny där ”Windows” är vald. 

317 

Samma innehåll som i Figur 8.12, men utseendet på de olika komponenterna är ”mjukare”, 
mindre kantiga. 

Nederst finns en rullgardinsmeny där ”Nimbus” är vald. 

319 

Samma innehåll som i Figur 8.12, men utseendet på programraden är annorlunda. 

Nederst finns en rullgardinsmeny där ”Metal” är vald. 

320 

En ruta med texten ”Java med Swing!” Rutan ”med” har grå bakgrundsfärg, de två andra 
vit. Rutan ”Swing!” är mycket större än de andra. En abstrakt bakgrundsbild finns bakom 
komponenterna och i resten av rutan. 

321 

En svart ellips med den vita texten ”12:16:30”. 

322 

Ett svart rombiskt fönster med den vita texten ”13:36:52”. 

336 

Ett javafönster med meddelandetexten ”Tiden ute!” upprepad tre gånger under varandra. 

338 

Ett javafönster med texten ”Applet Viewer: PolyDe...” i programraden. Längst upp finns 
texten ”Applet”, i mitten en svart sjusidig polygon mot vit bakgrund, och längst ned texten 
”Appleten har startat.”. 

348 

En variabel m pekar på en array bestående av tre tomma komponenter 0-2. 
Komponenterna pekar i sin tur på varsin array bestående av fyra tomma komponenter 0-3. 

356 

Två objekt. 



22 
 

En variabel h pekar på ett objekt som innehåller följande variabler: 

  längd 

  bredd 

  antalVåningar 

  senasteRenovering 

En variabel b pekar på ett objekt som innehåller följande variabler: 

  längd 

  bredd 

  antalVåningar 

  senasteRenovering 

  tilläggsisolerat 

357 

En variabel f pekar på ett objekt som innehåller följande variabler: 

  längd 

  bredd 

  antalVåningar 

  senasteRenovering 

  tilläggsisolerat 

  antalLägenheter 

  senasteRenovering 

358 

Trädstruktur som omfattar tre nivåer och förgrenar sig på två ställen. 

  Nivå 1: Hus 

  Nivå 2: Fabrikslokal, Bostadshus, Biograf 

  Nivå 3 (under Bostadshus): Flerfamiljshus, Villa 

373 

Två listor. 

Till vänster: 
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Figur 

  x0 : int 

  y0 : int 

  rita() 

  area() : double 

  flytta(x : int, y : int) 

Till höger: 

Figur 

  {abstract} 

  x0 : int 

  y0 : int 

  rita(){abstract} 

  area() : double{abstract} 

  flytta(x : int, y : int) 

380 

Exempel på ett klassdiagram enligt UML.Varje klass står i en egen rektangel som sen kan 
vara indelad i tre delar. Mellan klassrektanglarna finns pilar. 

Klass 1: 

  Klassnamn: JPanel 

Klass 2 

  Klassnamn: Cykel 

  Klassattribut: antalVäxlar : int 

  Klassmetoder: 

    «constructor» 

    Cykel(växl : int) 

    skriv() 

    paint(g : Graphics) 

  Klass 3: 

    Klassnamn: «interface» Fordon 

    Klassmetoder: skriv() 

Pilar: 
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- En streckad linje med ihålig pil från klass 2 ”Cykel” till klass 3 ”«interface» Fordon” 

- En heldragen linje med ihålig pil från klass 2 ”Cykel” till klass 1 ”JPanel” 

380 

Exempel på ett klassdiagram enligt UML. 

Klass 1: 

  Klassnamn: JPanel 

Klass 2: 

  Klassnamn: Cykel 

  Klassattribut: antalVäxlar : int 

  Klassmetoder: 

  «constructor» 

  Cykel(växl : int) 

  skriv() 

  paint(g : Graphics) 

Klass 3: Fordon 

Pilar: 

- En heldragen linje med ihålig pil från klass 2 ”Cykel” till klass 1 ”JPanel” 

- En heldragen linje med en ihålig cirkel klass 2 ”Cykel” till klass 1 ”Fordon” 

381 

Exempel på ett klassdiagram enligt UML. 

Klass 1: 

  Klassnamn: Ägare 

Klass 2: 

  Klassnamn: «interface» Fordon 

  Klassmetoder: skriv() 

Pilar: 

-  En streckad linje med pil från klass 1 ”Ägare” till klass 2 ”«interface» Fordon” 

381 

Exempel på ett klassdiagram enligt UML. 

Klass 1: 

  Klassnamn: Ägare 

Klass 2: 
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  Klassnamn: Cykel 

  Klassattribut: antalVäxlar : int 

  Klassmetoder: 

    «constructor» 

    Cykel(växl : int) 

    skriv() 

    paint(g : Graphics) 

Pilar: 

- En streckad linje med pil går till en ihålig cirkel vid ”Fordon” där en heldragen linje 
fortsätter till klass 2 ”Cykel”. 

- En heldragen linje går från klass 1 ”Ägare” till klass 2 ”Cykel”. Till vänster på linjen 
står det ”l” och till höger ”*”. Ovanför linjen står det ”ägare” följt av en fylld 
högerpil mot klass 2. 

412 

Tre dialogrutor. I rutorna finns kortspelssymboler för ruter, spader, klöver och hjärter. 
Dessa skrivs ut med text i bildbeskrivningen nedan. 

En Välj ett alternativ-ruta med meddelandetexten: 

”Du har korten: ruter A spader 5 och har 19 poäng. Vill du ha ett kort till?” 

samt knapparna Ja, Nej, Avbryt. (”Nej” är markerad.) 

En meddelanderuta med meddelandetexten: 

”Datorn fick korten: hjärter 7 klöver 5 hjärter K och har 25 poäng” 

samt knappen OK. (”OK” är markerad.) 

En Välj ett alternativ-ruta med meddelandetexten: 

”Du vann! Nytt parti?” 

samt knapparna Ja, Nej, Avbryt. (”Ja” är markerad.) 

422 

Ett träddiagram. 

Nivå 1: Exception 

Nivå 2: RuntimeException, ClassNotFoundException, CloneNotSupportedException, 
IllegalAccessException, InstantiationException, InterruptedException, 
NoSuchFieldException, NoSuchMethodException, IOException 

Nivå 3: 

Under RuntimeException: ArithmeticException, ArrayStoreException, ClassCastException, 
IllegalArgumentException, IllegalMonitorStateException, IllegalStateException, 



26 
 

IndexOutOfBoundsException, NegativeArraySizeException, NullPointerException, 
SecurityException 

Under IOException: EOFException, FileNotFoundException, m.fl. 

Nivå 4 (under IllegalArgumentException): IllegalThreadStateException, 
NumberFormatException 

446 

Ett javafönster med en mycket enkel bild på en blomma bestående av olika geometriska 
objekt. Blomhuvudet består av parallellogram, skaftet av två parallella linjer och bladen av 
trianglar. 

456 

Ett javafönster med två vita rutor överst med texten ”11:05:28” respektive ”05:05:28”. 
Under tiderna finns meddelandetexterna ”Lokal tid” respektive ”New York”. 

458 

Ett javafönster med en svart femsidig polygon samt knapparna ”På” och ”Av”. 

461 

Ett javafönster med texten ”Tennis” i programraden. På sidorna finns gråa fält benämnda 
”5” respektive ”6”. I mitten finns en vit ruta med ett kort lodrätt streck på vardera sida. 
Nära det högra strecken finns en svart cirkel. Under rutan finns knapparna ”Nytt spel”, 
”Paus”, ”Fortsätt” och ”Avsluta”. 

472 

Ett javafönster med tre knappar överst ”English”, ”Deutsch”, ”Français” och ”Svenska” – 
”English” är markerad. I mitten finns en vit ruta med texten ”Welcome!”. Underst finns tre 
knappar med flaggor (brittisk, tysk, fransk, svensk) – den brittiska flaggan är markerad. 

477 

En schematisk bild. Från objektet ”Observable” går en pil med texten ”Meddelar” till 
objektet ”Observer”. En pil i motsatt riktning har texten ”Avläser”. En streckad pil från 
”Observer” till ”Observable” har texten ”Anmäler sig som intresserad”. 

483 

En schematisk bild bestående av fyra delar. 

1. Från en streckgubbe går pilen ”Använder” till objektet ”Controller”. 

2. Från ”Controller” går pilen ”Uppdaterar” till objektet ”Model”. 

3. Från ”Model” går pilen ”Meddelar” till objektet ”View”. 
Från ”View” går två pilar tillbaka till ”Model”: en pil med texten ”Avläser” och en 
streckad pil med texten ”Anmäler sig som lyssnare”. Slutligen går pilen ”Ser” till 
streckgubben i del 1. 
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485 

Ett javafönster med ett ifyllnadsfält med texten ”65” samt en vit ruta med ett 
cirkeldiagram ifyllt till 65 %. 

486 

Ett javafönster med ett ifyllnadsfält med texten ”65” samt en grå ruta. 

486 

Ett javafönster med tre komponenter: ett ifyllnadsfält med texten ”65”; en vit ruta med ett 
cirkeldiagram ifyllt till 65 %; ett skjutreglage med en linjal 0-100 – reglaget pekar mellan 60 
och 70. 

500 

Tre cirklar märkta ”Producenter” pekar på en rektangel indelad i fem rutor som i sin tur 
pekar på två cirklar märkta ”Konsumenter”. 

511 

Ett javafönster med ett ifyllnadsfält med texten: 

”logg.txt”, 

ett ifyllnadsfält med texten: 

”error”, 

samt meddelandetexten: 

”Antal funna: 6”. 

517 

Ett javafönster med ett ifyllnadsfält med texten: 

”logg.txt”, 

ett ifyllnadsfält med texten: 

”error”, 

samt meddelandetexten: 

”Antal funna: 4”. 

Underst finns ett fält som visar att sökningen hunnit till 42 %. 

521 

Ett träddiagram. 

Nivå 1: JComponent 

Nivå 2: JMenuBar, AbstractButton, JPopupMenu 

Nivå 3 (under AbstractButton): JMenuItem 
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Nivå 4: JMenu, JRadioButtonMenuItem, JCheckBoxMenuItem 

522 

Ett javafönster med texten ”MenyDemo” i programraden. 

Överst finns menyn ”Inställningar”. Under menyn finns en lista med menyalternativ (ljusgrå 
ruta): 

”Liten text” 

”Normal text” 

”Stor text” 

Ifylld kryssruta och texten ”Vit bakgrund” 

Radioknappen ”Vänster” 

Radioknappen ”Centrerad” (vald) 

Radioknappen ”Höger” 

Ikonen ”Exit” och texten ”Avsluta” 

Resten av fönstret utgörs av texten ”Java” centrerad på vit bakgrund. 

527 

Menyer med menyalternativ: 

”Liten text” 

”Normal text” 

”Stor text” 

Ifylld kryssruta och texten ”Vit bakgrund” 

”Färg” (markerad) 

Radioknappen ”Vänster” 

Radioknappen ”Centrerad” (vald) 

Radioknappen ”Höger” 

Ikonen ”Exit” och texten ”Avsluta” 

I slutet på raden ”Färg” finns en svart triangel som pekar åt höger. Bredvid finns en 
submeny med alternativen ”Svart”, ”Röd”, ”Blå”, ”Grön”. 

529 

Ett javafönster med texten ”MenyDemo” i programraden. 

Överst finns menyn ”Inställningar”. Resten av fönstret utgörs av texten ”Java” centrerad på 
vit bakgrund. Bredvid ”Java” finns en meny med alternativen ”Svart”, ”Röd”, ”Blå”, ”Grön” 
– ”Svart” är markerad. 
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532 

Två menyer med menyalternativ: 

”Liten text” 

”Normal text” 

”Stor text” 

Ifylld kryssruta och texten ”Vit bakgrund” 

Radioknappen ”Vänster” 

Radioknappen ”Centrerad” (vald) 

Radioknappen ”Höger” 

Ikonen ”Exit” och texten ”Avsluta” 

 

”Liten text F1” 

”Normal text F2” 

”Stor text F3” 

Ifylld kryssruta och texten ”Vit bakgrund Ctrl-B” 

Radioknappen ”Vänster” 

Radioknappen ”Centrerad” (vald) 

Radioknappen ”Höger” 

Ikonen ”Exit” och texten ”Avsluta Esc” 

534 

Ett javafönster med texten ”MenyDemo” i programraden. 

Överst finns menyn ”Inställningar”. Under detta finns en verktygsrad med knappen ”Exit”, 
ett ifyllnadsfält (med Java ifyllt) följt av knapparna ”Svart”, ”Röd”, ”Blå” och ”Grön”. Resten 
av fönstret utgörs av texten ”Java” centrerad på vit bakgrund. 

537 

Ett javafönster med texten ”MenyDemo” i programraden. Samma innehåll som i 
javafönstret i Figur 14.6 men här har verktygsraden placerats vertikalt på högra sidan av 
fönstret. 

537 

Samma verktygsrad som i javafönstret i Figur 14.6 men här står det fristående. 

537 

Meny med menyalternativ: 

Ifylld kryssruta och texten ”Visa verktygsfält” 
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”Liten text” 

”Normal text” 

”Stor text” 

Ifylld kryssruta och texten ”Vit bakgrund” 

”Färg” (markerad) 

Radioknappen ”Vänster” 

Radioknappen ”Centrerad” (vald) 

Radioknappen ”Höger” 

Ikonen ”Exit” och texten ”Avsluta” 

I slutet på raden ”Färg” finns en svart triangel som pekar åt höger. 

539 

Ett träddiagram. 

Nivå 1: Window 

Nivå 2 “Awt”: 

  Applet 

  Under Window: Dialog 

  Under Window: Frame 

Nivå 3 “Swing”: 

  Under Applet:JApplet 

  Under Dialog: JDialog 

  Under Frame: JFrame 

  Under Window JWindow 

540 

Ett javafönster med ett horisontellt verktygsfält överst. Från vänster till höger finns 
ifyllnadsfältet ”Filnamn:” följt av knapparna ”Öppna”, ”Spara” och ”Avsluta”. 

Under verktygsfältet syns en svart lutad kvadrat mot vit bakgrund. 

540 

En Välj ett alternativ-ruta med meddelandetexten: 

”Vill du fortsätta?” 

samt knapparna Ja, Nej, Avbryt. (”Ja” är markerad.) 
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543 

Ett javafönster. Överst i fönstret står texten ”De allmänna villkoren måste läsas och 
godkännas”. Under denna text finns de två radioknapparna ”Jag godkänner villkoren” och 
”Jag godkänner inte villkoren”. Underst finns knappen ”Fortsätt”. 

545 

Bilden visar fyra överlappande javafönster placerade om lott där fönster ”Ritare 1” ligger 
underst följt av ”Ritare 2”, ”Ritare 3” och ”Ritare 4”. Varje fönster har ett menyalternativ 
”Fönster”. I fönstret ”Ritare 4” har menyn ”Fönster” öppnats och visar alternativen ”Nytt 
fönster” och ”Stäng”. 

549 

Bilden visar tre överlappande fönster. Ett större fönster underst där menyalternativet 
”Fönster” öppnats och visar alternativen ”Nytt fönster”, ”Stäng alla” och ”Avsluta”. 
Underst i det större fönstret finns knappen ”Ritare 1”. Två mindre, tomma fönster, 
”Fönster 2” och ”Fönster 3” ligger om lott ovanpå det större fönstret. 

555 

Fyra ikoner. 

- En kvadrat med ett frågetecken i. 

- En cirkel med bokstaven ”i” i. 

- En triangel med ett utropstecken i. 

- En åtthörning med ett ”x” i. 

557 

Två dialogrutor. 

En dialogruta med texten ”Login” i programraden, ikonen x i en oktagon och 
meddelandetexten: 

”Felaktigt lösenord!” 

samt en OK-knapp. 

En dialogruta med texten ”System” i programraden, en hammarikon och 
meddelandetexten: 

"Arbete pågår" 

samt en OK-knapp. 

558 

Två dialogrutor. 

En dialogruta med texten ”Beställning” i programraden, en palettikon och 
meddelandetexten: 
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”Välj färg”, 

en rullgardinsmeny där valet ”vit” visas, samt knapparna OK och Avbryt. 

En beställningsruta, en palettikon och meddelandetexten: 

”Välj färg”, 

en rullgardinsmeny med valen ”vit”, ”svart”, ”blå”, ”röd” samt ”gul” – ”blå” är markerat. 

559 

Två dialogrutor. 

En Välj ett alternativ-ruta med meddelandetexten: 

”Vill du fortsätta?” 

samt knapparna Ja, Nej, Avbryt. (”Ja” är markerad.) 

En dialogruta med texten ”Installation” i programraden och meddelandetexten: 

”Du fortsätter väl?” 

samt knapparna OK och Avbryt. (”OK” är markerad.) 

559 

En installationsruta med ikonen varningstriangel och meddelandetexten: 

”Villkoren måste godkännas” 

samt knapparna Godkänner, Godkänner inte, Visa villkoren, Avbryt. (”Visa villkoren” är 
markerad.) 

560 

En dialogruta med texten ”Musinställningar” i programraden, en bild på en datormus och 
meddelandetexten: 

”Ange riktning för scrollning” 

samt fyra knappar med en pil som pekar uppåt, nedåt, åt vänster respektive åt höger. 

562 

En dialogruta med texten ”Demo” i programraden, ikonen information och 
meddelandetexten: 

”Detta är ett demonstrationsprogram” 

samt en OK-knapp. 

562 

Två dialogrutor. 

En dialogruta med texten ”Registrering” i programraden, ikonen fråga och 
meddelandetexten: 

”Vill du registrera programmet” 
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samt knapparna Ja och Nej. (”Ja” är markerad.) 

Den andra dialogrutan är identisk med den första med tillägget av knappen Senare. 

564 

En dialogruta med fyra pilknappar i tre rader. 

  Rad 1: pil uppåt 

  Rad 2, två knappar: pil åt vänster respektive pil åt höger 

  Rad 3: pil nedåt 

566 

En dialogruta med texten ”Öppna” i programraden. Därunder finns en rullgardinsmeny 
benämnd ”Sök i:” där mappen ”Mina dokument” visas. 

Under det finns en ruta med innehållet i Mina dokument, både undermappar och filer. 

Därunder finns ett tomt ifyllnadsfält benämnt ”Filnamn:”, en rullgardinsmeny benämnd 
”Filformat:” där valet ”Alla filer” visas, samt knapparna Öppna och Avbryt. 

570 

En öppnaruta med rullgardinsmenyn ”Leta i:” där mappen ”Temp” visas. 

Under det finns en ruta med innehållet i Temp, både undermappar och filer. 

Därunder finns en rullgardinsmenyn ”Filformat:” där valet ”programtext” visas. 

570 

Ett javafönster med ”Z:\java5\ex\kap14\minfil.txt” i programraden. I menyraden finns 
alternativen ”Arkiv” och ”Redigera”. Under menyraden finns ikoner för att skapa ny fil (bild 
på ett pappersark), öppna ny fil (en mapp), spara (en diskett), klippa ut (en sax), kopiera 
(två pappersark) och klistra in (skrivplatta med pappersark). 

577 

Ett javafönster med ”http://www.cse.chalmers.se/~skanshol/Jav...” i programraden. I 
fönstret finns en teckning på ett hundhuvud och signaturen ”Sara”. Nederst finns texten 
”http://www.cse.chalmers.se/~skanshol/Java_dir/hund.gif”. 

582 

Ett webbläsarfönster med fliken ”BildAppl”. I fönstret finns texten ”Välkommen till Galleri 
Java” till vänster och bilden på hunden till höger. Under bilden finns ett ifyllnadsfält med 
texten ”hund.gif”. Nederst finns texten ”Visar hund.gif”. 

588 

Ett javafönster med två knappar: en cirkel ovanför texten ”På” samt en ifylld cirkel ovanför 
texten ”Av”. 
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590 

Ett javafönster indelat i 3 x 3 rutor 

  Rad 1: kryss (markerad), cirkel, tom 

  Rad 2: tom, kryss, tom 

  Rad 3: tom, tom, cirkel 

595 

Ett javafönster med tre bilder: den tecknade hunden, ikonen Exit samt ikonen hammare. 

654 

Ett träddiagram. 

Nivå 1: Collection 

Nivå 2: Set, Queue, Deque 

Nivå 3: 

  Under Collection: List 

  Under Set: NavigableSet 

  Under Queue: BlockingQueue 

  Under Deque: BlockingDeque 

Nivå 4: 

  Under List: LinkedList, ArrayList, Vector 

  Under Set: HashSet, EnumSet 

  Under NavigableSet: TreeSet 

  Under BlockingQueue: LinkedBlockingQueue, ArrayBlockingQueue, PriorityBlockingQueue 

  Under BlockingDeque: ArrayBlockingDeque 

Nivå 5: 

  Under Vector: Stack 

  Under HashSet: LinkedHashSet 

Nivå 1-3 finns i den grå rutan ”gränssnitt”. 

660 

En schematisk bild. Det finns tre noder bestående av tre element var. 

Referensen ”first” pekar på det översta elementet i den första noden, som i sin tur pekar 
på det översta elementet i den andra noden, vilket i sin tur pekar på det översta elementet 
”null” i den tredje noden. 

Det mellersta elementet i den tredje noden pekar på det mellersta elementet i den andra 
noden, vilket i sin tur pekar på det mellersta elementet ”null” i den första noden. 
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Det nedersta elementet i vardera nod pekar på varsin skuggad ruta. 

Referensen ”last” pekar på det nedersta elementet i den tredje noden. 

668 

Ett träddiagram. 

Nivå 1: Map 

Nivå 2: ConcurrentMap, NavigableMap 

Nivå 3: 

  Under Map: HashMap, Hashtable, EnumMap 

  Under ConcurrentMap: ConcurrentHashMap 

  Under NavigableMap: TreeMap 

Nivå 4: 

  Under HashMap: LinkedHashMap 

  Under Hashtable: (Properties) 

Nivå 1-2 finns i den grå rutan ”gränssnitt”. 

682 

Ett javafönster med texten ”Hej!” mot grå bakgrund. 

700 

Ett javafönster med texten ”Uppmätta temperaturer” i programraden. I programfönstret 
finns följande tabell: 

Göteborg 10,2 16:35 
Halmstad 10,4 16:27 
Kiruna -0,1 16:29 
Luleå 2,2 16:20 
Malmö 10,4 16:22 
Stockholm 7,8 16:31 
Östersund 4,5 16:19 
I ett fält under tabellen står texten ”Senaste ändring 16:35” följt av knappen ”Uppdatera”. 

703 

En schemetsik bild som visar hur datorns program, sockets, portar och nätverk är 
relaterade. I bilden visas att ”Datorn” har två ”Program”. Programmen är kopplade till 
”Sockets” som i sin tur leder till ”Portar”. Portarna kopplar sen till ”Nätverk”. 

708 

Ett javafönster med texten ”Rapportera temperatur” i programraden. I programfönstret 
finns ifyllnadsfälten ”Ort” (där Göteborg fyllts i) och ”Temperatur (där 10,3 fyllts i)”. 
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714 

Ett javafönster med texten ”Chat Hanna” i programraden. Överst i programfönstret finns 
knappen ”Koppla ner”. Under knappen finns ett fönster som visar följande chatrader: 

Hanna: Finns det någon där? 

David: Hej, jag är här. 

Sara: UPPKOPPLAD 

Sara: Hej alla på nätet! 

Hanna: Hej David och Sara 

Sara: Är der någon som vet någon bra sida om delfiner? 

David: Prova med www.dolphin.com 

Sara: Tack 

Hanna: Det regnar här 

Sara: NEDKOPPLAD 

David: Här också 

Under chatfönstret finns ett fält för att skriva chatmeddelanden. 

718 

En schemetsik bild som visar hur programmen i två datorer kommunicerar med varandra. I 
”Dator 1” finns ”ProgramA” som via en socket till en port kommunicerar via ett nätverk 
med ”Dator 2”:s portar och socket till ”ProgramB”. 
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