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o  9/5   Introduktion MDI 

o  11/5  Introduktion interaktionsdesign 

o  11/5 – 18/5 Interaktionslabba 

o  9/5 – 26/5  Läsa artiklar 

o  18/5  Redovisning av interaktionslab 

o  27/5  Diskussionsseminarium 

o  28/5 – 1/6  Skriva uppsats/visualisering 

o  1/6   Redovisning av MDI-uppgift 

Plan för de närmaste veckorna 
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DH2323 / DOA 

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha: 

o  förmåga att värdera vikten av att inkludera MDI-aspekter i 
utvecklingen av IT-produkter 

o  fått insyn i att MDI kräver speciell kompetens och kunskap 
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o  Presentation 1: 27/5 13-17 torget 

o  Sammanfatta artikeln 

o  Beskriva hur den relaterar till MDI 

o  redovisa era åsikter om artikeln 

o  15 minuter 

o  Gemensam diskussion 

Diskussionsseminarier 
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Seminarium 27/5 Seminarium 1/6 

Assar Cooper, A. (1999) + Gentner, D.R. & Grudin, J. (1990) 

Oskari  Norman, D. (1988) + Cooper, A. (1999) 

John  Gentner, D.R. & Grudin, J. (1990) + Cooper, A. & Reimann, R. (2003) 

Niclas  Leventhal, A. & Barnes, J. (2008) + Norman, D. (1988) 

Mattias  Cooper, A. & Reimann, R. (2003) + Norman, D. (2002) 

Evelina  Cooper, A. (1999) + Gould, J.D. & Lewis, C. (1985) 

Elvira  Norman, D. (2002) + Norman, D. (1988) 

Carl Gould, J.D. & Lewis, C. (1985) + Leventhal, A. & Barnes, J. (2008) 

Evgenia  Leventhal, A. & Barnes, J. (2008) + Gentner, D.R. & Grudin, J. (1990) 

o  Presentation 2: 1/6 13-17 1537 

o  Sammanfatta artikeln 

o  Beskriva hur den relaterar till MDI 

o  redovisa era åsikter om artikeln 

o  15 minuter 

o  Gemensam diskussion 

Obligatoriskt! 
-  Alla ska läsa alla 

texter 
-  Alla ska ta aktiv del i 

diskussionen 



o  Uppsats om ett annat seminarium  
o  3–5 sidor 
o  Båda artiklarna 

o  Sammanfatta, hur artiklar relaterar till varandra, hur de relaterar till MDI, era åsikter rent generellt 
o  Höga krav på läsbarheten, följa uppsatsmall 

o  Alternativ till uppsats  
o  Visualisera det som tas upp i artiklarna, t.ex. en produkt, en film, ett system, en text, ett koncept 

o  Lika bearbetad redovisningsform som uppsats, dvs. inte bara stå rakt upp och ner; t.ex. poster eller 
demo 

o  15 min/person, 27/5 på torget 

Se Uppsatsmall i kursbunt 

o  Lämna in senast 3/6 23:59, sänd till msvedi@kth.se 

 

Diskussionsseminarier: Uppsats 
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Interaktionslaboration 

o  Handla med aktier 

o  Syfte 

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

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

o  Försöka programmera enligt mönstret MVC. 

o  Försöka applicera grundläggande MDI-kunskaper. 

o  Råd 

o  läs igenom Dietel&Dietel-exemplet noga 

o  använd klasserna observer & observable 

o  fokusera på att separera ut datamodellen samt gör 3 separata view/controller för de tre olika presentationsdelarna 

o  Använd inte gränssnittsprogrammeringsverktyg - alternativt bara till design, dvs. poängen är att ha kontroll över koden för att 
verkligen få känna på Swing och MVC 

o  Redovisning onsdag 18/5 09-12 orange sal 

o  A) Granskning av annans program, granskningsprotokoll 

o  B)  Redovisning inför mig 

o  Genomförs i par: 

o  Elvira, Evelina 

o  Assar, Oskari 

o  John, Carl 

o  Evgenia, Mattias 

o  Niclas 6 

o  Uppgift: Använd Java Swing och konstruera ett gränssnitt för att hantera en aktieportfölj. 

o  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. 

o  !Börja med att bygga upp följande komponenter: 

o  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. 

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

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

o  Därefter lägger ni till följande funktioner (tänk på att de fyra första påverkar saldot på kassan): 

o  Sätta in pengar 

o  Ta ut pengar 

o  Köpa aktier 

o  Sälja aktier 

o  Varje gång en transaktion genomförs ska ni randomiserat välja ut några aktier och randomiserat förändra deras aktiekurs 
antingen upp eller ner 

o  När ni designar ert gränssnitt, försök även ta hänsyn till saker som gäller MDI 

o  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. 

Interaktionsprogrammering med Swing 
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Varifrån kommer MDI? 

Relativt ny vetenskap - håller fortfarande på och utvecklas 

 

Tvärvetenskapligt ---------! 

 

Första datorerna: 
-  Stora och dyra 

-  Användes enbart av tekniska  

-  specialister 

-  Kände till lite om hur de skulle kunna  

-  bli enklare att använda 

Idag: 
-  Billiga 

-  Användare kan vara vem som helst 

-  Vet mer om ahur de ska se ut för att vara  

-  användarvänliga (mycket tack vare MDI) 

 

MDI AI 

Lingvistik 

Filosofi 

Sociologi 
Antropologi 

Design 

Ergonomi 

Socialpsykologi 

Kognitiv 
psykologi 

Datalogi 

Pedagogik 

Ingenjörskonst 

maj 11, 2011 9 

Vad menas med MDI? 

HCI is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of  
interactive computer systems for human use and with the study of  major phenomena 
surrounding them. 

ACM special interest group 

 

o  Användare? 
En individ, en grupp användare, en sekvens med användare. Vem som helst som försöker få 
något gjort med hjälp av datoriserad teknik. 

o  Dator? 
Handdator, stordator, kontrollsystem, inbäddade system. 

o  Interaktion? 
Kommunikationen mellan en användare och en dator, direkt eller indirekt. 

Det handlar varken om människan eller om datorn utan om bryggan dem emellan. 
Huvudsakligen är målet att förbättra gränssnitten mellan dator och människa, men inte bara det 
grafiska gränssnittet. 
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o  Regler och mallar? (Inte som optimala sökalgoritmer) 

o  Två parter med olika förutsättningar 

o  Människan:  
formulerar primära målen, flexibel, lätt att samordna 
kunskap, lätt att identifiera felaktigheter, bra 
problemlösare, gör fel, utgår från tidigare kunskap och 
drar slutsatser 

o  Datorn:  
sätter begränsningar på vilka mål som kan uppfyllas, 
regelstyrd, icke flexibel till användare och situation, bra 
på detaljer, bra på att hantera rutiner och stora 
datamängder 

Vad menas med MDI, fortsättning 
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Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå 
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang 

ISO 09241-11 

 

o  Nya användningsområden ger nya användbarhetsmål: uppfyllande, 
kul, underhållande, hjälpsamt, snyggt, belönande etc. 

o  Mycket funktionalitet = användbarhet? 
o  Studier visar på motsatsen 

o  Användaren måste kunna och vilja använda programmet 

o  Ju mer funktionalitet desto mindre tenderar att användas 

o  Funktionalitet ska vara tillräcklig för att utföra en uppgift 

o  Kortfattat: Om ett system tvingar en användare att anpassa sin 
uppgift så att den utförs på ett otillfredsställande sätt så är systemet 
icke användbart 

 

Användbarhet 
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o  Sunt förnuft räcker inte – en design är inte självklar 

o  Är människor mindre komplexa än datorer? 

o  Användarna vet inte vad de vill ha 
o  Det handlar om att man måste lära sig hur man ska fråga, inte om man ska fråga 

o  MDI är ekonomiskt: 
o  Kostar mycket att ändra system i efterhand 

o  Användares frustration kostar mycket 

o  Att utbilda personer att förstå ett nytt system kostar pengar 

o  Viktigt att tänka på vem det är man designar för 

o  Är det etiskt att inte använda kunskaper om MDI? 

o  System användbarhetstestas alltid – även om du inte gör det! 

Varför MDI? 
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o   >70 % använder dator i jobbet, 35% använder IT 
minst halva dagen 

o   Inom ’kontor’ (25% av arbetslivet) använder alla 
datorer 

o   I många arbeten (20%) är redan idag 100% av 
allt arbete IT-stött 

o   Omkring 86% av befolkningen har tillgång till en 
dator i hemmet 

o  83% har tillgång till Internet i hemmet 

o  Vanliga problem är: huvudvärk, nackvärk, 
irritation, osäkerhet 

Varierar extremt mycket 

Användare 
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o  Positiva sidor: 
o  Uppfatta saker – se 

mönster 
o  Svara snabbt på extern 

stimuli 
o  Lösa komplexa problem 
o  Koordinera handlingar 

med andra 
o  Kreativitet – konstverk 

o  Negativa sidor: 
o  Olika koncentrationsnivåer 
o  Humörsvängningar 
o  Olika motivationer och känslor 
o  Fördomar och rädslor 
o  Gör fel och felbedömningar 

När systemdesignerns tar lite hänsyn till människans egenskaper så tenderar man 
att förutsätta att på något vis så ska användare lära sig att använda systemen och 
applikationerna som de utvecklade.  
 
Det kan leda till att system ofta blir svåra, klumpiga och frustrerande att använda.  

o  En mängd olika slags användare, exempel: 
o  Noviser – experter 

o  tillfälliga – kontinuerliga 

o  målinriktad – upplevelseorienterad 

o  stor – liten 

o  Fara med grova kategoriseringar: 
o  Ospecifika och stereotypa 

o  Folk lär sig, systemet får inte stoppa experter 

o  Det kommer nya användare med andra förutsättningar 

o  Hur lär man sig om man inte får alla alternativ i en meny? 

o  Risk för att man ignorerar andra mål med systemet 

Olika slags användare 
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o  Uppmärksamheten på systemet 

o  Långsam och omständlig bearbetning 

o  Kan ej hantera större informationsmängder, har svårt för att själv 
gruppera info 

o  Har inte alltid domänexpertis 

o  Ingen entydig förståelse av vad som pågår 

o  Det som är bra för en novis är ofta bra för andra men ibland krävs 
olika design 

o  Specifik novisdesign: 
 vägled interaktionen, begränsa antalet valmöjligheter, 
 användaren styr interaktionstempot, mycket och väl synlig 
 återkoppling 

Olika slags användare: Noviser 
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o  Van vid systemet 

o  Kan lätt grupper info själv 

o  Kan komma ihåg stora mängder info 

o  Snabb reaktionstid 

o  Enhetlig förståelse av vad som pågår 

o  Specifik expertdesign: 

o  kortfattad och liten återkoppling – bara när det är absolut nödvändigt 

o   kortkommandon 

o  gruppera aktiviteter – sätt ihop dem till högre 
 abstraktionsnivå (inte så mycket steg-för-steg) 

Olika slags användare: Experter 
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o  Tidigt fokus på användarna 
o  Designer måste förstå vilka användarna är 

o  Studera användarna kognitivt, socialt, beteendemässigt, attityder etc. 

o  Empiriska mätningar 
o  Simuleringar och prototyper 

o  Studera användarnas användning 

o  Integrerad design 
o  Projektgrupp med olika perspektiv/kunskap representerade 

o  Iterativ design 
o  Cykel: designa, testa och mät, designa om (repetera) 

MDI i systemutvecklingsprocessen 
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Användarcentrering – ISO 13407 
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o  Viktigt i iterativ design 

o  Avändare kan ofta inte tala om vad de vill ha, men då de ser någonting 
och får använda det så vet de snabbt vad de inte vill ha  

o  Kan tillverkas i princip av vad som helst 

o  Bör kastas bort! Mål: att kunna tas fram och ändras snabbt 

o  Två slags: Low- & High-fidelity 
o  Low-fidelity prototyper är de som inte liknar den slutliga produkten speciellt 

mycket., t.ex. papper, kartong, trä. Speciellt viktigt i början av 
utvecklingsprocessen (utforska idéer, vara flexibel och uppmuntrande, en för 
’färdig’ produkt kan motverka detta syfte) 

o  High-fidelity prototyper använder material som man kan förvänta sig 
kommer att finnas med i den slutliga produkten och som visar något som 
liknar den i rätt stor utsträckning 

 

 

Prototyper 
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Frameworks 

o  Ett framework är en uppsättning klasser (abstrakta och vanliga) som 
"påtvingar" ett visst sätt att arbeta 

o  Javas framework för fönsterhantering heter Swing 

o  Vidareutbyggnad av ett tidigare framework som heter awt 

o  Plattformsoberoende 

o  Gratis utvecklingsmiljö (netbeans) och mycket dokumentation (Sun) 

o  promote a standard structure for applications. It is also much simpler to create 
automatic GUI creation tools when a standard framework is used, since the 
underlying code structure of  the application is known in advance  

o  de grundläggande klasserna i Swing är subklasser till motsvarande klasser i 
awt 

o  awt fokuserar på tungviktiga komponenter som utnyttjar datorns OS eller 
fönstersystem, swing fokuserar på mer lättviktiga komponenter 

o  Swing är mer flexibelt 22 

Frameworks 
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import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class MyFrame extends JFrame { 
  public void paint(Graphics g) { 
    g.drawString("Hello", 10, 50); 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    MyFrame f = new MyFrame(); 
  } 
} 

Ett vanligt sätt att arbeta med frameworks är att man  
subklassar någon form av basklass med grund-
funktionalitet. Sedan överlagrar man de metoder som 
man intresserar sig för. 

Container 

Gränssnitt i Java (och de flesta andra GUI-system) är hierarkiska 
 
Man börjar med en s.k. Top Level Container - lägger till komponenter i den 
Vissa komponenter är också containers - kan innehålla andra komponenter 
 
Alla grafiska komponenter måste placeras i en behållare.  
    Sådana behållare beskrivs av klassen Container. 
 
Container har en metod add  
    Används för att placera komponenter i behållaren.  
 
Alla grafiska komponenter måste placeras i en behållare.  
    Sådana behållare beskrivs 
    av klassen Container. 

Container 

Window Panel 

Frame Dialog Applet 



Containers 

o  Varje komponent kan bara befinna sig på 
en plats i hierarkin 

o  Top Level Containers : Applet, Dialog, 
Frame 

o  General-Purpose Containers: Panel, Scroll 
Pane, Split Pane, Tool Bar 

o  Special-Purpose Containers: internal frame, 
layered pane, etc 

o  Varje Top Level Component har en 
Content Pane som innehåller hierarkin 

o  Man kan lägga till en menu bar (menyrad) 
ovanför sin content pane 
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Frame, Window, Applet, Dialog, InternalFrame: 
Beskriver alla ett fönster man arbetar med. 
Man ska aldrig placera ut barnkompontenter 
direkt i fönstret utan detta ska göras i 
fönstrets ”arbetsyta” ContentPane. 

 
Detta eftersom de är speciellt uppbyggda för att 

hantera olika lager i fönstret tillsammans 
med menyrader. Om man placerar en 
komponent direkt i fönstret förstör man 
uppbyggnaden. 

o  Exempel:   Frame.getContentPane().add
(button) 

General Purpose Containers 
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EXEMPEL: 
JLabel label = new JLabel(new ImageIcon(”Anna.jpg”); 
JScrollPane sp = new JScrollPane(label); 
 

Layout Managers 

o  Man specificerar dimensioner och position för varje komponent explicit eller via s.k. Layout 
Managers 

o  Det är oftast en nackdel att specificera position och dimension för komponenter explicit 

o  Om användaren t.ex. ändrar fönstrets storlek kommer inte storleken på komponenterna att hänga 
med 

o  Layout managers hjälper en att räkna ut positioner och dimensioner dynamiskt! 

o  Man kan skapa egna layout managers 

o  FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, GridBagLayout, CardLayout, BoxLayout 

o  Exempel:  container.setLayout(new FlowLayout()); 

27 

Istället för att ange exakt storlek och placering för olika komponenter i fönstret så anger man en strategi. 
    Detta för att programmen blir portabla mellan olika plattformar. 
 
Om man inte anger layout så finns det för varje container en fördefinierad layoutmanager. 
(JPanel – FlowLayout, ContentPane – BorderLayout) 

28 

Layout Managers 
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BorderLayout:  Fönstret delas in i 5 delar, komponenterna placeras ut längs de fyra kanterna samt i mitten.  
När man lägger till komponenterna talar man om vilken del de ska läggas i (anger väderstreck + CENTER). 
NORTH & SOUTH lika breda som fönstret och höjd så stor som behövs.  
EAST & WEST blir så breda som behövs och höjden fyller ut mellan NORTH & SOUTH.  
CENTER fyller ut det som blir över. 

CardLayout:  Alla komponenter syns inte på en gång. Tanken att den ska användas ungefär som flikar, oftast bättre att då 
använda JTabbedPane som just är en panel som har flikar. 

GridLayout:  Fönstret delas in i ett antal rader och kolumner och komponenterna placeras ut radvis från vänster till höger, 
alla komponenter blir lika stora 

FlowLayout:  Radvis från vänster till höger, om inte får plats på en rad börjas automatiskt en ny rad, default är att de centreras 
på raden. 

 
 FlowLayout riskerar att komponenter hamnar på flera rader om utrymmet blir för smalt samt små möjligheter 
att påverka komponenternas inbördes placering. 
 GridLayout så blir alla komponenter på raden lika stora vilket inte är så snyggt. 
 Lösningen kan vara BoxLayout 

 
BoxLayout:  Komponenterna lägga antingen från vänster till höger (X_AXIS) eller uppifrån och ner (Y_AXIS). 

Tar hänsyn till komponenternas inbördes dimensioner. 
GridBagLayout: Den mest avancerade layoutmanagern. 

Delar in fönstret i ett antal rutor precis som GridLayout men nu är inte rutorna lika stora och en komponent 
kan lägga beslag på flera rutor. 
Man kan exakt specificera var varje komponent ska ligga och vilka egenskaper den ska ha i relation till rutan/
rutorna. 

 

Layout Managers Containers 

o  Ritning av komponenter sker genom metoden paintComponent 
alternativt paint (beroende på vilken huvudklass de ärver ifrån) 
vilken anropas automatiskt varje gång komponenten behöver 
ritas om. 

o  Man anropar aldrig denna metod själv, det görs automatiskt av 
Swing. 

o  Om man vill påverka så att en komponent ska ritas om anropar 
man metoden repaint. 

o  Ritning sker automatiskt alternativt via repaint 

o  Panel används för att skapa mer komplicerade fönster, används 
som delfönster. Kan placeras som barnkomponent i ett fönster 

o  Man beskriver varje panel separat och sedan sätter man dem 
samman i ett större fönster 
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Controls och Displays 

o  Basic Controls: Buttons, Lists, Menus, etc. 

o  Uneditable Info Displays: Label, Progress Bar, Tool Tip 

o  Interactive Displays of Highly Formatted Information: 
File Chooser, Color Chooser, etc. 

2009-05-11 Anna Swartling 31 

Vanliga komponenter 

o  JPanel: Den enklaste konkreta behållarklassen. Kan 
användas för att placera andra kpmonenter i, varje panel har 
sin egen layout, kan sättas samman och organiseras 
hierarkiskt för att konstruera komplicerade gränssnitt 

o  JLabel: ”Rubriker”, kan innehålla en text, en ikon eller både 
och 

o  JTextField: läser in text som användaren skriver i fältet, kan 
även användas för numerisk data om den avkodas t.ex. med 
Integer.parseInt 

o  JButton: knapp, klickbar, ritas intryckt bara när man klickar 
sedan återgår till ursprungsläge, med text/ikon/både och 

o  JToggleButton: stannar ”intryckt” tills man klickar igen 

32 



Vanliga komponenter 

o  JCheckBox: markeringsruta, fyrkantig ruta med text, när klickad 
! markerad med bock 

o  JRadioButton: en grupp med alternativ, cirkel med text, cirkel 
markerad när alternativet val 

o  JComboBox: en meny där man kan välja ett alternativ 
(rullningslista), en kombination av en knapp/textfält och JList-
objekt 

o  JList: grunden i en mer avancerad rullningslista. Kan användas för 
att visa en rullningslista där användaren kan markera ett eller 
eventuellt flera alternativ 

o  JDialog: subfönster för att visa meddelande eller ställa frågor till 
användaren. Modal dialogruta: förhindrar alla andra interaktioner 
så länge den är öppen. Icke-modal: andra interaktioner kan pågå 
medan den är öppen. 

o  Scrollbar automatiskt om den inte får plats. Om får plats så visas 
bara alla alternativ. 
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Basic Controls 
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Uneditable Info Displays 

35 

Formatted Info Displays 

36 



Inmatningstyper 

o  Request 
o  Programstyrt, met bestämmer när det är redo att 

läsa indata 

o  Lämna över kontrollen till användaren och vänta på 
att något sker 

o  Exempel: terminal i Unix 

o  Sampling / polling 

o  Läsa av värdet hos en enhet så ofta som möjligt 

o  Exempel: Spela in ljud från ljudkort 
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Inmatningstyper: Events (händelser) 

o  Systemet placerar förändringar i en 
kö 

o  Beta av kön vid lämpliga tillfällen 

o  Callback-funktioner ska ta hand om 
de händelser man är intresserade av 
– i java = metoder i speciella 
lyssnare 

o  Skicka en s.k. event-instans med 
information om varje förändring till 
alla callbacks som är "intresserade" 
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Interrupt-subrutin 
Inenhet 

Eventkö 

Dispatcher 

Callback- 
lista 

Callback 

 
Från andra hållet, dvs. de som vill veta om en 
förändring sker: 

 Man initierar sina lyssnare 
 Man väntar på att yttre händelser ska inträffa, t.ex. 
 musklickning, tangenttryckning 
 När så sker vaknar lyssnarna och då agerar pgm 

 
Innebär att det är användaren som bestämmer och inte 
programmet när det är dags att mata in data 

Händelser och lyssnare 
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o  Lyssnare fångar händelser 

o  För att fånga en händelse skapar man en lyssnare, ett 
objekt av en lyssnarklass, Innehåller speciella metoder 
som automatiskt anropas när en händelse inträffar 

o  Varje händelseklass har ett gränssnitt som 
lyssnarklassen måste implementera 

o  Gränssnittet heter nästan samma som motsvarande 
händelseklass:  

 Event blir Listener 

Händelser i Java 

Händelseklas
s 

Händelser Kan t.ex. genereras av 

ActionEvent actionPerformed knapptryckning, textändring avslutad, alternativ i 
combobox valt 

ChangeEvent stateChanged tillstånd i JComponent förändrat 

AdjustmentEvent adjustmentValueChanged reglage i scrollbar ändrat 

ItemEvent itemStateChanged alternativ valt i checkbox 

MouseEvent mouseClicked 

mouseEntered 

mouseExited 

mousePressed 

mouseReleased 

Musknappen nedtryckt eller släppt, musen 
flyttad in eller ut ur komponenten 
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En händelseklass kan hantera många olika händelser. 



Lyssnare i Java 
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För varje händelseklass (t.ex. KeyEvent, ActionEvent, ComponentEvent…) finns ett gränssnitt som lyssnarklassen måste 
implementera, gränssnittet heter samma som motsvarande händelseklass men med ”Listener” istället för ”Event” på slutet. 
Enda undantaget är MouseEvent som har två lyssnare: MouseListener och MouseMotionListener. 
I gränssnittet definieras lyssnarklassens metoder – namnen på metoderna är samma som händelsenamnen. 
 

 
Component:  allmänt för alla komponenter, t.ex. 

 komponenten gömd, flyttat, omskalad Window: 
 fönster, t.ex. öppnas, stängs, blir 
 ikon, återställs 

Mouse:  musen, t.ex. musen flyttad, 
 musknapp nedtryckt/släppt 

Key:  tangentbord, t.ex. en tangent 
 nedtryckt/släppt 

Fokus:  komponenten fick/förlorade fokus 
Adjustment:  t.ex. skjutreglage ändrat i scrollbar 
 

Händelsehantering 
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Lyssnarklassen får alltid ett objekt från den aktuella 
händelseklassen. 
 
En lyssnare måste registreras, detta gör man genom att anropa 
metoden add?Listener.  
(? = början på händelseklassnamnet) 
 
För att hantera handlingarna måste man definiera metoden 
actionPerformed som tar ett ActionEvent. 
 
Metod-namnet = händelsenamnet 

Events i Java 
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package MyTests; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
public class MyFrame1 extends Frame implements WindowListener{ 
  public void windowOpened(WindowEvent e) {} 
  public void windowClosing(WindowEvent e) { 
    System.exit(0); 
  } 
  public void windowClosed(WindowEvent e) {} 
  public void windowIconified(WindowEvent e) {} 
  public void windowDeiconified(WindowEvent e) {} 
  public void windowActivated(WindowEvent e) {} 
  public void windowDeactivated(WindowEvent e) {} 
  public static void main(String [] args) { 
    Frame frame = new MyFrame1(); 
    frame.addWindowListener(frame); 
    frame.setVisible(true); 
  } 
} 

...som inre klass 
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package MyTests; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
class MyWindowListener implements WindowListener { 
  public void windowOpened(WindowEvent e) {} 
  public void windowClosing(WindowEvent e) { 
    System.exit(0); 
  } 
  public void windowClosed(WindowEvent e) {} 
  public void windowIconified(WindowEvent e) {} 
  public void windowDeiconified(WindowEvent e) {} 
  public void windowActivated(WindowEvent e) {} 
  public void windowDeactivated(WindowEvent e) {} 
} 
 
public class MyFrame2 extends Frame { 
  public static void main(String [] args) { 
    Frame frame = new MyFrame2(); 
    frame.addWindowListener(new MyWindowListener()); 
    frame.setVisible(true); 
  } 

} 

Vanligt när man definierar en lyssnarklass att man gör det inne i den klass där den skall användas. 



Adaptors 

o  Förenklar hanteringen av events. 

o  Varje adaptor implementerar ett Listener-interface, men 
alla metoderna är tomma. 

o  Om man subklassar en adaptor behöver man alltså bara 
skriva precis den kod som behövs. 

o  Adapterklassen heter likadant som motsvarande 
gränssnitt fast med ordet Adapter på slutet istället för 
Listener 
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Dvs. om det finns events som man inte är intresserad av att hantera så behöver man inte göra det. 
 
t.ex. för klassen WindowEvent finns en adapterklass WindowAdapter som implementerar gränssnittet WindowListener 
 

Design patterns 

o  Utgår från arkitekten Alexanders arbete på 70-
talet. 

o  Alexander försökte se mönster i hur man löst 
återkommande problem inom arkitektur och 
skrev en bok där han beskriver lösningarna. 

o  Idén togs upp på allvar inom systemdesign i 
mitten av 90-talet. 

o  Den mest kända boken är "Design Patterns: 
Elements of  Reusable Object-Oriented Software" 
av Gamma, Helm, Johnson, och Vlissides. 

46 

Observer 

A B C 

X 60 30 10 

Y 50 30 20 

Z 60 10 10 

o  Ett av de vanligaste designmönstren. 

o  Tillåter att ett objekt meddelas om det gjorts en 
förändring i ett annat objekt, utan att objekten görs 
starkt knutna till varandra. 
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A = 50% 

B = 30% 

C = 20% 

Change 
notification 

Requests, 
modification 

A B C 

X 60 30 10 

Y 50 30 20 
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A = 50% 

B = 30% 

C = 20% 

Change 
notification 

Requests, 
modification 
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Observer 
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Subjektet:  håller koll på sina observatörer 
 erbjuder ett gränssnitt för att koppla på och ifrån observatörer 

 
Observer:  Definierar ett gränssnitt för alla uppdateringsnotifikationer 
 
Subjekt instans:  Det objekt som observeras 

 Lagrar ett tillstånd som Observer-instanser är intresserade av 
 Skickar notifikationer till sina observatörer när tillståndet förändras 

 
Observer instans:  Det observerande objektet 

 Lagrar ett tillstånd som följer tillståndet i subjektet 
 Implementerar Observer gränsnittet för att säkerställa att tillståndet följer subjektets tillstånd 



Observer 
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Observer 

o  Minimal koppling mellan subjekt och observatör 
o  Kan återanvända subjekt utan att återanvända dess 

observatörer och tvärtom 

o  Alla subjekt känner till sina observatörer 

o  Subjekt behöver inte känna till observatörernas klasser 

o  Subjekt och objekt kan befinna sig på olika abstraktionsnivåer 

o  Stödjer händelsehantering 
o  Subjektet skickar notifikationer till alla anmälda observatörer 

o  Observatörer kan läggas till/tas bort när som helst 
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Observer i Java 
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package java.util; 
 
public interface Observer { 
  void update(Observable o, Object arg); 
} 
 
public class Observable { 
  private Observer[] arr; 
   
  public void addObserver(Observer o) { 
    arr.addElement(o); 
  } 
 
  public void notify(Object arg) { 
    for (int i = 0; i < arr.size; i++) { 
      arr[i].update(this, arg); 
    } 
  } 
} 

Det här är inte hela 
sanningen, men 
principen är densamma 
i den riktiga java- 
implementationen 

Subjektet heter i Java:      
      Observable 

Model View Controller 

o  En designmönster för användargränssnitt 

o  Utvecklades under sent 70-tal 

o  Exempel: Flygsimulator 
o  Model - simuleringsrutiner, etc. 

o  Controller - joystick kopplad till datorn 

o  View - vy genom cockpitfönstret 
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Model View Controller 
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Model 

Simulering etc. 

View 

Hämta data 

Controller 

Ändra roder 

Modifiera vyn 

Joystick med knappar 

3D-vy 

Om gränssnitten mellan de tre komponenterna inte 
ändras kan vilken som helst av dem bytas ut! 

Implementering av MVC 

o  Bygger på observer-mönstret 

o  Vy-instanserna registrerar sig hos modellen 

o  När modellen ändras anropar den update() hos 
vyerna 

o  Modell = subjekt = observable 
Vy = objekt = observer 
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Problem med MVC 

o  Det kan vara svårt att separera kontroller och vy i 
moderna grafiksystem (ta t.ex. en slider) 

o  Men det lönar sig i princip alltid att separera 
datamodellen från applikations-modellen, d.v.s. att 
hantera data på ett sådant sätt att data inte är beroende 
av presentationen eller uppdateringen 

o  En inbyggd flexibilitet 
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Separable Model Architecture 

o  Varje komponent hanterar 
view/control 

o  Själva utritningen är delegerad 
till ett s.k. UI object (för att 
man ska kunna ändra look-
and-feel, t.ex.) 

o  Varje komponent har en 
modell kopplad till sig 

o  Swing är uppbyggt med MVC, 
internt i varje klass separeras 
komponentens tillstånd med de 
grafiska utseendet och dess 
beteende 
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EXEMPEL Scrollbar rullningslista: 
Lista/vektor = modellen 

JList = vy 

ScrollPane = controller 



Deitel & Deitel MVC exempel 
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    Account 

AccountTextView 

AccountBarGraphView 

AccountPieChartView 

AccountController 

Exemplet använder en hel del abstrakta klasser och det ska ni absolut inte eftersträva i labben. Men i övrigt finns hela 
skelettet för hur ni bör göra i labben i detta exempel. 
 
Account:   notifierar varje vy när tillståndet i account ändras 
 
AccountController:  modifierar Account genom att ta ut och sätta in pengar 
 
Views:   Varje vy uppdaterar sin display så att det återspeglar tillståndet i Account 
 

Account 

o  Observable - dvs. modellen 

o  Lagrar värdet på kontot 

o  Tillåter att ett objekt meddelas om det gjorts en förändring i 
ett annat objekt, utan att objekten görs starkt knutna till 
varandra 
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