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Informasjon

I Tilstandsdiagram er ikke global/uml standard
(men den er ”globalt forstått”)

I Neste uke bytter forelesning/plenum dager.
I Forelesning er på onsdag
I Plenum er på torsdag

I Retting av innleveringsoppgaver
I Retting foregår i 2 uker – en uke før og en uke etter

innleveringsfristen.
I Før fristen kan man altså få oppgaven sin gjennomgått og

rettet med tilbakemelding
I Det er da mulighet for å levere en forbedret versjon. Etter

fristen er dette ikke mulig.
I Neste plenum vil vi gjennomgå Innleveringsoppgave #1
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3.2

I a) String[] med compareTo().

I b) Person implements Comparable<Person> på
alder. Finn eldste/yngste.

I c) Person implements Comparable<Person> på
navn. Finn alfabetisk først/sist.

I d) Beholderen MinMaxBeholder
Utvidet beholderen til å benytte tester for å sjekke at
beholderen holder mål.
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Intro til innleveringsoppgave 2

I En enkelt endring på et ord: "utlånerer nå låner".
I Generisk klasse.
I Enhetstesting med metoder.
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