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Interaktionsprogrammering med Swing 
 
Namn 

GUI av formulärtyp i Java Swing. 

Mål 

1. Ge kunskaper om uppbyggnaden av ett (typiskt) framework, i det här fallet 
Java Swing, för konstruktion av interaktiva gränssnitt av formulärtyp. 

2. Ge erfarenhet av att använda och programmera enkla interaktiva gränssnitt 
med komponenter av typ ”widgetar”. 

3. Försöka programmera enligt mönstret MVC. 
4. Försöka applicera grundläggande MDI-kunskaper. 

Tidsåtgång 

8 timmar per gruppmedlem. Genomförs huvudsakligen i par. 

Uppgift 

Använd Java Swing och konstruera ett gränssnitt för att hantera en aktieportfölj. 
 
OBS! Börja med att läsa igenom kursbunten och se till att du förstår de exempel 
som finns där. Det är även möjligt att återanvända delar av koden till laborationen. 
 
1. Börja med att bygga upp följande komponenter: 

• En separat komponent som visar en lista med aktier, dvs. själva 
”aktiebörsen” (indata till listan hämtas från textfilen aktier.txt som finns att 
hitta på kurshemsidan). För varje aktie ska man kunna få information om 
dess namn och aktuell aktiekurs. 

• En separat komponent som visar aktuellt saldo i kassan (dvs. hur mycket 
pengar kunden har tillgängligt). 

• En separat komponent för portföljen där ni visar vilka aktier som kunden 
innehar samt aktuellt värde på hela portföljen. 

2. Därefter lägger ni till följande funktioner (tänk på att de fyra första påverkar 
saldot på kassan): 
• Sätta in pengar 
• Ta ut pengar 
• Köpa aktier 
• Sälja aktier 
• Varje gång en transaktion genomförs ska ni randomiserat välja ut några 

aktier och randomiserat förändra deras aktiekurs antingen upp eller ner 
3. När ni designar ert gränssnitt, försök även ta hänsyn till de saker som vi 

diskuterat när det gäller MDI (detta gäller speciellt om du har tidigare 
erfarenhet av gränssnittsprogrammering i Java). 

 
På filen aktier.txt finns det en mängd aktier upplagda med initiala aktiekurser för 
alla aktier. Ni ska enbart läsa in denna fil vid ett tillfälle: när ni första gången 
startar ert program. 


