
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datavetenskap

Tentamen
EDAA45 Programmering, grundkurs

2019-04-27, 8:00-13:00

Hjälpmedel: Snabbreferens för Scala & Java.

Instruktioner

• Skriv din anonymkod + personlig identifierare här:
Om du skriver icke-anonymt ange personnummer + namn i stället.

• Tillåtet hjälpmedel: Snabbreferens för Scala & Java.

• Uppgift 1 i del A består av deluppgifter som du ska besvara genom att fylla i en tabell i detta häfte.

• Del B innehåller uppgift 2, 3, ... med svar i form av programkod som du ska skriva på separata
papper. Skriv bara på ena sidan av varje inlämnat blad. Skriv din anonymkod + personlig identifierare
(eller personnummer + namn om du skriver icke-anonymt) överst på varje inlämnat blad. Det ska
tydligt framgå vilken (del)uppgift du löser.

• Detta häftet ska lämnas in tillsammans med ifyllt omslag och svaren på uppgifterna i del B.

Preliminär poängfördelning

• Maximalt ges 100p, varav uppgift 1 omfattar 20p och resterande uppgifter omfattar 80p.

• För godkänt krävs 50p.

• Omdu på uppgift 1 erhåller färre än 10p, kan din tentamen komma att underkännas utan att resterande
uppgifter bedöms.

• Poäng och delpoäng som anges ovan och i uppgifterna är preliminära och kan komma att justeras
när den slutliga bedömningen fastställs.

Upplysningar

• För att vara tentamensberättigad ska du vara godkänd på alla obligatoriska laborationer och projekt,
samt ha genomfört diagnostisk kontrollskrivning.

• Om du tenterar utan att vara tentamensberättigad annulleras din skrivning. För att undvika att någon
skrivning annulleras av misstag kommer alla som, enligt institutionens noteringar, tenterat utan
att vara tentamensberättigade att kontaktas via epost. Felaktigheter i institutionens noteringar kan
därefter påtalas fram till nästa tentamenstillfälle då resterande skrivningar annulleras.

• Lösningar läggs ut på kursens hemsida efter tentamensdagen.

• Resultatet läggs in i Ladok när bedömningen av alla tentamina är klar.
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Del A: Uttryck och värden. Uppgift 1, totalt 20 poäng.

Följande kod finns kompilerad utan kompileringsfel och tillgänglig på classpath:

1 package delA

2 sealed class Level(val isAdvanced: Boolean)

3 case object G1 extends Level(false)

4 case object G2 extends Level(false)

5 case object A extends Level(true)

6 object Level {

7 def fromString(s: String): Option[Level] = s match {

8 case "G1" => Some(G1)

9 case "G2" => Some(G2)

10 case "A" => Some(A)

11 case _ => None

12 }

13 }

14 class Student(var id: Long)

15 object X {

16 val nameOfProgSpec = Map("D-dpd"-> "Design av processorer och digitala system",

17 "D-bg" -> "Bilder och grafik", "D-is" -> "Inbyggda system",

18 "D-ks" -> "Kommunikationssystem", "D-pv" -> "Programvara",

19 "D-se" -> "Software engineering", "D-ssr"-> "System, signaler och reglering",

20 "W-es" -> "Energisystem", "W-ms" -> "Miljösystem", "W-p" -> "Processdesign",

21 "W-vr" -> "Vattenresurshantering")

22 val courses = scala.collection.mutable.ArrayBuffer(("EDAA45", "pgk", "G1"))

23 var xs = courses.toVector.map(_._3)

24 val xss = Array(Array(new Student(42)), Array(new Student(42)))

25 }

Du ska fylla i tabellen på nästa sida enligt följande. Antag att du skriver in nedan kod i Scala REPL rad
för rad. För varje variabel med namn x1 ... x10, ange statisk typ (alltså den typ kompilatorn härleder),
samt det värde variabeln får efter initialisering, eller sätt i stället kryss i rätt kolumn om det blir ett
kompileringsfel respektive exekveringsfel. Vid frånvaro av fel, svara på samma sätt som Scala REPL
skriver ut typ respektive värde, enligt exempel x0 i tabellen.

1 import delA._

2 import X._

3 val x0 = 41.0 + 1

4 val x1 = nameOfProgSpec("D-pv").reverse.head

5 val x2 = nameOfProgSpec.get("W").map(x => x.toLowerCase)

6 val x3 = {class Professor(x: Int = 42) extends Student; (new Professor).x}

7 val x4 = Level.fromString(courses(0)._3)

8 val x5 = {courses = courses.tail; courses.head}

9 val x6 = {while (xs.length < 2) { xs = xs :+ xs.head }; xs.length}

10 val x7 = xss(0)(0) == xss(1)(0)

11 val x8 = { xss(0) = null; xss(1)(0).id = xss(0)(0).id; xss(0)}

12 val x9 = Seq("G1","G3","G1","B").map(Level.fromString).toSet.filter(_.isEmpty)

13 val x10 = nameOfProgSpec.keys.toSeq.map(_.head).groupBy(x => x).apply('E').size
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Vid
kompi-
lerings-
fel sätt
kryss.

Vid
exekve-
ringsfel
sätt
kryss.

Ange statisk typ som
kompilatorn härleder om ej
kompilerings- eller
exekveringsfel.

Ange det värde som tilldelas vid exe-
kvering, med samma format som vid
utskrift av värdets toString, om ej
kompilerings- eller exekveringsfel.

x0 Double 42.0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10
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Del B. Uppg. 2–4: Scala. Uppg. 5: Java. Totalt 80 poäng.

Uppgift 2–4: Examensansökan

När du läst klart alla kurser på ditt utbildningsprogram är det dags att ansöka om examen. När en exa-
mensansökan skickas in granskas den manuellt, kurs för kurs. Du som student markerar i ansökan vilka
av dina lästa kurser som ska ingå i din examen varpå examenshandläggaren kontrollerar att alla krav för
civilingenjörsexamen, givet ditt program och din specialisering, är uppfyllda.

Examenshandläggarna önskar ett program som kan markera vilka ansökningar som inte uppfyller de
mest basala kraven för en examen. Ansökningarna måste ändå granskas noga av en handläggare för att
godkännas, men genom att ett program kan upptäcka vanliga fel, som måste åtgärdas av studenten innan
ytterligare granskning kan ske, kan handläggningstiden kortas och mycket tidskrävande arbete undvikas.
Innan du läser vidare är det några saker som är bra att veta:

• hp betyder högskolepoäng (eng. credits) och anger kursens omfattning.

• Varje kurs (eng. course) har en nivå (eng. level). Grundläggande kurser har nivå G1 eller G2 och
avancerade kurser har nivå A.

• Varje student ska i sin examensansökan (eng. degree application) välja en specialisering (eng.
specialization), som i sin tur ställer krav på vilka kurser som måste ingå (se vidare detaljer i i punkt
III nedan.)

• Varje student måste i sin ansökan välja vilka av alla avslutade kurser som ska vara en del av examen.
Alla examina har en exakt omfattning som måste uppfyllas (300 hp för civilingenjör). Det är ett
vanligt fel att studenten väljer för många kurser i sin ansökan. Har en student exempelvis läst 350 hp
totalt är det inte tillåtet att inkludera alla kurser i examensansökan. Ansökan är ogiltig om för många
högskolepoäng är valda, men eftersom det är svårt att välja kurser på ett sätt så att totalsumman
hamnar på exakt 300hp finns undantag, som beskrivs i punkt IV nedan.

• Uppgifterna i denna tentamen är en förenkling av verkligheten, som endast omfattar en delmängd
av alla examenskrav. Vi bortser från krångligare saker som t.ex. tillgodoräknande av kurser och
alternativobligatoriska kurser.

Du färdigställa ett program som kontrollerar om examensansökningar uppfyller nedanstående grundkrav
för civilingenjörsexamen.

I Av samtliga kurser valda till examen måste minst 75 hp vara på avancerad nivå. Du ska implementera
denna regel i metoden hasEnoughAdvanced i klassen Application.

II Samtliga kurser som är obligatoriska (eng. obligatory) för programmet måste vara avklarade. Du
ska implementera denna regel i metoden hasAllObligatory i klassen Application.

III Studenten måste i ansökan ange vilken specialisering hen har valt. Studenten måste ha läst minst 45
hp av kurser inom denna specialisering, varav minst 30 av dessa måste vara på avancerad nivå. Du
ska implementera denna regel i metoden isSpecOk i klassen Application.

IV En civilingenjörsexamen är 300 hp. Studenten måste därför ha inkluderat kurser på totalt minst 300
hp i sin examen. Men det är inte alltid antalet hp för de kurser studenten valt i sin examen blir exakt
300 hp, och det kan vara ok att totalsumman blir något större än 300. Ett riktmärke är att om antalet
hp blir över 300, även om handläggaren räknar bort den minsta av de valfria kurserna, så har för
många kurser valts och ansökan måste justeras för att gå igenom. Alltså finns det två kontroller ditt
program måste göra:

a) Kontrollera att examensansökan innehåller kurser på minst 300 hp (är det mindre än 300 hp är
ansökan inte giltig).
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b) Om examensansökan innehåller kurser på mer än 300 hp så kontrollera hur många hp det
skulle bli om du räknar bort den valfria kurs, i studentens ansökan, som har minst antal hp.
Om antalet hp är fortsatt över 300, även om man räknar bort den minsta valfria kursen, har
studenten inkluderat för många kurser i sin examen och ansökan anses ogiltig. (Du kan bortse
från om den minsta valfira kursen som räknas bort behövs för att uppfylla regel III.)

Du ska implementera denna regel i metoden isCorrectTotal i klassen Application.

Indata

Ditt program ska använda ett antal textfiler som innehåller data om kurser och program samt de examen-
sansökningar som ska kontrolleras. I textfilen "kurser.txt" finns alla de över ett tusen kurser som ges
vid LTH. I listningen nedan visas några få rader ur denna fil. Semikolon är avgränsning mellan kolumnerna
som innehåller i tur och ordning: en unik kod, kursens namn, antalet hp och kursens nivå.

EDAA45;Programmering, grundkurs;7.5;G1

EDAA01;Programmeringsteknik - fördjupningskurs;7.5;G1

EDAF05;Algoritmer, datastrukturer och komplexitet;5.0;G2

EDAN40;Funktionsprogrammering;7.5;A

EXTA01;Terrester ekologi;10.0;G1

FMIN20;Energisystemanalys: Förnybara energikällor;7.5;A

I textfilen "program.txt" finns data om alla program som ges vid LTH. I listningen nedan visas ett
urval av rader ur denna fil. Raderna beskriver obligatoriska och valfria kurser, samt specialiseringar, för
programmen D och W. Kolon är avgränsning mellan en programkod och en komma-separerad lista med
kurskoder. Endast början av de rader som är för långa för att få plats på pappret visas nedan.

D-OBLIG:EDAA01,EDAA35,EDAA40,EDAA45,EDAA60,EDAF05,EDAF40,EDAF45,EDAF55,EDAF60,EITA10,EITA25,EITA50,EITF45,EITF65,EITF70,EITF95,ETSF25,EXTA65,FAFA60,FMAA05,FMAB20,FMAB30,FMAF10,FMIF45,FMNF05,FMSF45,FRTF05

D-VALFR:BMEF10,BMEM05,BMEN01,EDAF90,EDAL01,EDAM05,EDAN90,EEMF05,EEMN01,EEMN05,EEMN10,EEMN15,EIEF45,EIEM01,EIEN01,EIEN30,EIEN35,EITA05,EITF50,EITL01,EITM01,EITN10,EITN21,EITN35,EITN75,EITN85,ESSF20,ETIA10,ETTN15,EXTG45,FMAA60,FMAL01,FMAM05,FMAN15,FMAN25,FMAN30,FMAN35,FMAN55,FMAN60,FMAN65,FMAN90,FMIN20,FMIN25,FMNL01,FMNM01,FMNN05,FMNN25,FMSF65,FMSL01,FMSM01,FMSN30,FMSN50,FMSN55,FRTF15,FRTL01,FRTM01,FRTN05,FRTN30,IYT000,KIIF01,MAMF21,MAML15,MAMM01,MAMN10,MAMN15,MAMN30,MAMN40,MIOA01,MIOF15,MIOF25,MIOM05,MION25,MMKF15,MMKN30,PHYM01,TNSF05,TNSF10,TNSM01

D-bg:EDAF70,EDAF80,EDAN20,EDAN70,EDAN95,EITF75,EITN55,EITN60,ETIF10,EXTQ40,FMAF35,FMAN20,FMAN25,FMAN30,FMAN40,FMAN45,FMAN60,FMAN70,FMAN85,FMNN01,FMSF10,FMSF15,FMSN20,FMSN45,FMSN50,FRTN30,MAMF45,MAMN01,MAMN25

D-dpd:EDAN15,EITF20,EITF35,EITF40,EITF80,ESSF10,ETIN20,ETIN35,ETIN40,ETIN45,ETIN55,ETIN70

D-is:EDAA25,EDAF15,EDAF35,EDAN15,EDAN65,EDAN75,EEMN05,EIEF01,EITF20,EITF35,EITF40,EITN30,ETIN20,ETIN25,ETIN30,ETIN35,ETIN40,ETIN45,ETIN55,ETIN80,FFFF10,FFFN30,FRTN01,FRTN40

D-ks:EDIN01,EITF05,EITF95,EITG05,EITN10,EITN21,EITN30,EITN41,EITN45,EITN50,EITN70,EITN75,EITN85,EITN95,EITP10,ETSF05,ETSF10,ETSN10,ETTN01,ETTN15,FMAN10,FMSF10,FMSF15

D-pv:EDAA25,EDAF05,EDAF15,EDAF35,EDAF50,EDAF55,EDAF60,EDAF70,EDAF75,EDAN01,EDAN10,EDAN20,EDAN40,EDAN65,EDAN70,EDAN75,EDAN95,EDIN01,ETSN05,ETSN15,ETSN20,FMAA25,FMAF35,FMAN10,FMAN45,FMNN05,FMNN25,FRTN01

D-se:EDAF50,EDAF75,EDAN01,EDAN10,EDAN80,EITN50,ETSN05,ETSN15,ETSN20,FRTN01,MAMF50,MAMN25,MIOA12,MIOF20

D-ssr:BMEN01,EITG05,EITN45,EITN55,EITN60,ETIF10,ETIN80,ETTN01,EXTQ40,FMAF10,FMAN15,FMAN70,FMAN80,FMSF10,FMSF15,FMSN20,FMSN45,FRTN01,FRTN05,FRTN10,FRTN15,FRTN35,FRTN40

W-OBLIG:EXTA01,FAFA70,FHLA05,FKFF05,FMAA05,FMAA20,FMAB30,FMIF05,FMSF75,FRTF10,KASA01,KASA05,KETF40,KETN20,KFKA10,KMBF01,KOOF01,MIOA12,VTGA05,VVRA01,VVRF10

W-VALFR:AEBF30,AEBM05,EDAA01,EITA05,ESSF15,EXTL02,EXTM20,EXTN25,EXTQ10,FMAA60,FMAF10,FMIL01,FMIM01,IYT000,KBTM05,KETM05,KIIF01,MAML10,MAMM05,MAMM10,MAMN35,MVKM01,MVKN50,MVKN60,PHYM01,VTGL01,VTGM05,VVAM05,VVRF05,VVRL01,VVRM05

W-es:AEBF30,EIEN10,EIEN15,EIEN41,FAFN25,FBRF01,FFFN25,FKFF05,FKFN35,FMIN05,FMIN20,FMIN25,FMIN30,FMIN50,MVKN15,MVKN20,MVKN30,MVKN35,MVKN40,MVKN65

W-ms:EXTG40,EXTQ15,FKFN35,FMIF40,FMIN05,FMIN15,FMIN25,FMIN30,FMIN45,FMIN50,VTGN01

W-p:FMIN20,FMIN30,FRTN25,KBTF10,KBTF15,KBTN05,KETF20,KETF35,KETN01,KETN10,KETN25,KETN30,KLGN20

W-vr:EXTF01,VSMN25,VTGN05,VTGN10,VVAN05,VVAN20,VVRF01,VVRN10,VVRN20,VVRN25,VVRN30,VVRN35,VVRN40

Programkoden i början av varje rad består av en bokstavskombination som är unik för programmet,
t.ex. D eller W. Efter ett minustecken kommer antingen en unik förkortning som anger en specialisering
eller någon av strängarna OBLIG eller VALFR vilka anger att efterföljande lista med kurser är obligatoriska
för programmet respespektive valfria för programmet. En programkod som anger ett program och en
specialisering följs av en lista med de valfria kurser som ingår i en viss specialisering.

I textfilen "ansokningar.txt" nedan finns fiktiva exempel på examensansökningar, en per rad.

Martin Odersky;d5012-mo;D-pv;EDAA01,EDAA35,EDAA40,EDAA45,EDAA60,EDAF05,EDAF40,EDAF45,EDAF55,EDAF60,EITA10,EITA25,EITA50,EITF45,EITF65,EITF70,EITF95,ETSF25,EXTA65,FAFA60,FMAA05,FMAB20,FMAB30,FMAF10,FMIF45,FMNF05,FMSF45,FRTF05,EDAA25,EDAF05,EDAF15,EDAF35,EDAF50,EDAF55,EDAF60,EDAF70,EDAF75,EDAN01,EDAN10,EDAN20,EDAN40,EDAN65,EDAN70,EDAN75,EDAN95,EDIN01,ETSN05,ETSN15,ETSN20,FMAA25,FMAF35,FMAN10,FMAN45,FMNN05,FMNN25,FRTN01

Greta Thunberg;w2020-gt;W-ms;EXTA01,FAFA70,FHLA05,FKFF05,FMAA05,FMAA20,FMAB30,FMIF05,FMSF75,FRTF10,KASA01,KASA05,KETF40,KETN20,KFKA10,KMBF01,KOOF01,MIOA12,VTGA05,VVRA01,VVRF10,EXTF01,VSMN25,VTGN05,VTGN10,VVAN05,VVAN20,VVRF01,VVRN10,VVRN20,VVRN25,VVRN30,VVRN35,VVRN40,AEBF30

Oddput Clementin;d6099-oc;D-pv;EDAA01,EDAA35,EDAA40,EDAA60,EDAF05,EDAF40,EDAF45,EDAF55,EDAF60,EITA10,EITA25,EITA50,EITF45,EITF65,EITF70,EITF95,ETSF25,EXTA65,FAFA60,FMAA05,FMAB20,FMAB30,FMAF10,FMIF45,EDAA25,EDAF05,EDAF15,EDAF35,EDAF50,EDAF55,EDAF60,EDAF70,EDAF75,EDAN01,EDAN10,EDAN20,EDAN40,EDAN65,EDAN70,EDAN75,EDAN95,EDIN01,ETSN05,ETSN15,ETSN20,FMAA25,FMAF35,FMAN10,FMAN45,FMNN05,FMNN25,FRTN01

Inge Troll;w7777-it;W-ms;GEMA65
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Seminkolon är kolumnseparator och kolumnerna innehåller studentens namn, studentens unika stilId,
den valda programspecialiseringen, samt en kommaseparerad lista med de kurser som studenten vill ska
ingå i examen. Endast början visas nedan på de kurslistor som är för långa för att få plats på pappret.

I exemplet ovan har Martin Odersky valt specialiseringen D-pv (datateknik, programvara), medan
Greta Thunberg har valt W-vr (ekosystemteknik, miljösystem). Inge Troll ansöker om examen med en
enda kurs GEMA65 (kinesiska för ingenjörer).

Huvudprogram

Nedan finns det färdiga huvudprogrammet som använder de klasser du ska utveckla.

1 object Main {

2 def main(args: Array[String]): Unit = {

3 val db = Database.load("program.txt", "kurser.txt")

4 val appl = Application.listFromFile("ansokningar.txt")

5 val stat = new Statistics(Application.NbrOfChecks)

6 for (a <- appl) {

7 println(a.validationReport(db))

8 stat.countChecks(a.allChecks(db).toArray)

9 }

10 val freq = (1 to Application.NbrOfChecks).map(stat.getCount).mkString(", ")

11 println(s"""

12 Totalt antal ansökningar i denna batch: ${appl.length}

13 Antal GILTIGA: ${stat.getCount(0)}

14 Antal ok för olika kontroller: $freq

15 """)

16 }

17 }

Nedan visas utdata som skrivs ut vid exekvering av huvudprogrammet med ovan indata.

1 Martin Odersky d2004-mo 362.0 true true true false
2 Greta Thunberg w2030-gt 302.0 true true true true
3 Oddput Clementin d6099-oc 332.0 true false true false
4 Inge Troll w1337-it 7.5 false false false false
5
6 Totalt antal ansökningar i denna batch: 4
7 Antal GILTIGA: 1
8 Antal ok för olika kontroller: 3, 2, 3, 1

I exemplet ovan har Martin Odersky missat kontroll IV eftersom han har tagit med kurser i sin ansökan
med för många högskolepoäng. Greta Thunberg uppfyller alla fyra kontroller, medan Oddput Clementin ej
får ok på kontrollerna II och IV. Inge Troll passerar inte någon av kontrollerna.
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Uppgift 2: Course (10p)

Du ska göra klart klassen Course med kompanjonsobjekt enligt nedan genom att implementera den
saknade implementationen markerad med ???. Till din hjälp har du den färdiga klassen Level med
kompanjonsobjekt. Klassen Course representerar en kurs som ges på LTH. Code representerar en unik
kurskod. Level representerar olika nivåer på en kurs, varav G1 är grundnivåer och A är avancerad nivå.

1 sealed trait Level { def isAdvanced: Boolean }

2 case object G1 extends Level { override val isAdvanced = false }

3 case object G2 extends Level { override val isAdvanced = false }

4 case object A extends Level { override val isAdvanced = true }

5
6 object Level {

7 def fromString(s: String): Level = {

8 case "G1" => G1

9 case "G2" => G2

10 case "A" => A

11 }

12 }

13
14 case class Code(value: String)

15
16 case class Course(code: Code, name: String, level: Level, credits: Double)

17 object Course {

18 val Delim = ';'

19 def fromString(s: String): Course = ??? // 10p

20 }

Din kod ska uppfylla följande krav och tips:

• Metoden fromString i singelobjektet Course ska från en strängparameter skapa en instans av
klassen Course.

• Du kan förutsätta att strängparametern följer korrekt format enligt en rad i filen "kurser.txt"

enligt tidigare beskrivning av indata och utdata. Du kan således förutsätta att strängen innehåller
exakt 4 semikolonseparerade kolumner med icketomma stränga där näst sista strängen kan omvandlas
till ett tal av typen Double och sista strängen är en av G1, G2 eller A. Om indata är felaktig är det
därmed ok att låta programmet ge körtidsfel.

• Du ska använda fromString i singelobjektet Level.

Nedan visas en exempelkörning i REPL där relevanta klasser gjorts tillgängliga på classpath:

1 scala> val good = Course.fromString("EDAA45;Programmering, grundkurs;7.5;G1")
2 good: Course = Course(Code(EDAA45),Programmering, grundkurs,G1,7.5)
3
4 scala> val bad = Course.fromString("X;Y;Z;W")
5 scala.MatchError: W
6
7 scala> val alsoBad = Course.fromString("X;Y;Z;A")
8 java.lang.NumberFormatException: For input string: "Z"
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Uppgift 3: Database (17p)

Du ska göra klart klassen Database med kompanjonsobjekt enligt nedan genom att skapa de saknade
implementationerna markerade med ???. Till din hjälp har du det färdiga singelobjektet LinesFromFile.
Klassen Database är en databas med program- och kursdata som möjliggör olika sökningar på program-
namn, programspecialisering och kurskod.

1 object LinesFromFile {
2 def apply(name: String, enc: String = "UTF-8"): List[String] = {
3 val buf = scala.io.Source.fromFile(name, enc)
4 try { buf.getLines.toList } finally { buf.close }
5 }
6 }
7
8 case class Database(
9 codesOfProgKey: Map[String, Set[Code]],
10 courseOfCode: Map[Code, Course]
11 ) {
12 import Database._

13
14 def obligatory(progId: String): Set[Code] = codesOfProgKey(s"$progId-$ObligKey")
15
16 def elective(progId: String): Set[Code] = {
17 def isNotOblKey(k: String) = k.startsWith(progId) && !k.endsWith(ObligKey)
18 val ks = codesOfProgKey.keys.filter(isNotOblKey)
19 ks.flatMap(codesOfProgKey).toSet
20 }
21
22 def electiveInSpec(progSpec: String): Set[Code] = codesOfProgKey(progSpec)
23
24 def isAdvanced(code: Code): Boolean = ??? // 3p
25
26 def credits(code: Code): Double = ??? // 2p
27
28 def sumCredits(codes: Set[Code]): Double = ??? // 4p
29 }
30
31 object Database {
32 val CourseDelim = ':'
33 val CodeDelim = ','
34 val SpecNameDelim = ','
35 val ObligKey = "OBLIG"
36 val ElectKey = "VALFR"
37
38 def loadProgCodes(file: String): Map[String, Set[Code]] = ??? // 8p
39
40 def loadCourses(file: String): Map[Code, Course] =
41 (for (line <- LinesFromFile(file)) yield {
42 val c = Course.fromString(line)
43 c.code -> c
44 }).toMap
45
46 def load(progFile: String, courseFile: String): Database =
47 Database(loadProgCodes(progFile), loadCourses(courseFile))
48 }
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Din kod ska uppfylla följande krav och tips:

• Du ska använda dig av konstanterna i singelobjektet Database där så är lämpligt för att göra din
kod mer lättläst och lätt att ändra.

• Du kan förutsätta att texfilerna i indata innehåller data som följer tidigare beskrivna format.

• Attributet codesOfProgKey är en nyckel-värde-tabell där varje nyckel motsvarar första kolumnen i
indata-filen "program.txt". Varje tillhörande värde är mängd av kurskoder enligt andra kolumnen
i "program.txt".

• Attributet courseOfCode är en nyckel-värde-tabell där varje nyckel är en kurskod som motsvarar
första kolumnen i indata-filen "kurser.txt". Varje tillhörande värde är en instans av case-klassen
Course med data från motsvarande kolumner i "kurser.txt".

• Metoden isAdvanced ska ge true om kursen med kurskod code är på avancerad nivå.

• Metoden credits ska ge antalet hp för kursen med kurskod code.

• Metoden sumCredits ska ge summan av antalet hp för alla kurser med kurskoder i codes.

Nedan visas en exempelkörning i REPL där relevanta klasser gjorts tillgängliga på classpath:

1 scala> val db = Database.load("program.txt", "kurser.txt")
2 db: Database = Database(Map(K-l -> Set(Code(KFKN01), Code(KFKN05), Code(KMBF10), Code(KLGN10)
3
4 scala> val epv = db.electiveInSpec("D-pv") contains Code("EDAA25")
5 epv: Boolean = true
6
7 scala> val e = db.elective("D") contains Code("EDAA25")
8 e: Boolean = true
9
10 scala> val a = db.isAdvanced(Code("EDAA45"))
11 a: Boolean = false
12
13 scala> val c = db.credits(Code("EDAA25"))
14 c: Double = 3.0
15
16 scala> val s = db.sumCredits(Set(Code("EDAA45"), Code("EDAA25")))
17 s: Double = 10.5
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Uppgift 4: Application (38p)

Du ska göra klart klassen Application med kompanjonsobjekt enligt nedan genom att skapa de saknade
implementationerna markerade med ???. Klassen Application representerar en examensansökan.

1 case class Application(name: String, stilId: String, progSpec: String, codes: Set[Code]){
2 import Application._

3
4 def progId: String = progSpec.takeWhile(_ != ProgSpecDelim)
5
6 def validationReport(db: Database): String =
7 s"""$name $stilId ${db.sumCredits(codes)} ${allChecks(db).mkString(" ")}"""
8
9 def allChecks(db: Database): Vector[Boolean] =
10 Vector(hasEnoughAdvanced(db), hasAllObligatory(db), isSpecOk(db), isCorrectTotal(db))
11
12 def hasEnoughAdvanced(db: Database): Boolean = ??? // 4p
13
14 def hasAllObligatory(db: Database): Boolean = ??? // 4p
15
16 def isSpecOk(db: Database): Boolean = ??? // 14p
17
18 def isCorrectTotal(db: Database): Boolean = ??? // 16p
19 }
20
21 object Application {
22 val NbrOfChecks = 4
23 val FieldDelim = ';'
24 val CodeDelim = ','
25 val ProgSpecDelim = '-'
26 val RequiredCredits = 300
27 val RequiredAdvancedCredits = 75
28 val RequiredSpecCredits = 45
29 val RequiredSpecAdvancedCredits = 30
30
31 def fromString(s: String): Application = {
32 val xs = s.split(FieldDelim)
33 val cs: Set[Code] = xs(3).split(CodeDelim).map(Code.apply).toSet
34 Application(name = xs(0), stilId = xs(1), progSpec = xs(2), codes = cs)
35 }
36
37 def listFromFile(f: String): List[Application] = LinesFromFile(f).map(fromString)
38 }

Din kod ska uppfylla följande krav och tips:
• Klassen Application innehåller attribut med värden baserade på motsvarande kolumner i tidigare
beskrivning av textfilen "ansokan.txt". Klassparametern progSpec kan t.ex. vara "D-pv".

• Metoderna hasEnoughAdvanced, hasAllObligatory, isSpecOk, isCorrectTotal ska implemente-
ra de respektive kontroller I, II, III och IV som beskrivs på sidan 4.

• Du kan förutsätta att klassparametern progSpec har en programkod som existerar i databasen.
• Du kan förutsätta att kurskoderna i klassparametern codes existerar i databasen.
• Din kod ska inte ge körtidsfel om klassparametern codes är en tom mängd, ej heller om den helt saknar
någon kurskod för programmets obligatoriska, valfria respektive avancerade kurser.

• Exempel på användning av Application visas i beskrivningen av huvudprogrammet på sidan 6.
• Du kan, beroende på hur du väljer att lösa uppgiften, ha nytta av en eller flera av av de mängdmetoder
(t.ex. intersect, diff, och -) som beskrivs i snabbreferensen på sidan 7.



11(11)

Uppgift 5: Statistics (Java, 15p)

Du ska göra klart klassen Statistics nedan som ska kunna räkna hur många kontroller varje ansökan
uppfyller samt totala antalet giltiga ansökningar enligt exempelanvändning i huvudprogrammet på sida 6.

Klassen Statistics innehåller ett privat attribut register som används för att räkna uppfyllda
kontroller. På plats 0 i register ska du räkna de ansökningar som uppfyller alla kontroller, medan
platserna 1 till och med nbrOfChecks ska räkna hur många av kontrollerna i parametern checks på
platserna 0 till och med nbrOfChecks - 1. Det ska alltså finnas nbrOfChecks + 1 platser i register.

Fig. 1 nedan visar innehållet i register vid rad 10 i exempelkörningen på sidan 6.

index värde i exempel betydelse
0 1 antal ansökningar med alla kontroller ok
1 3 antal ansökningar med ok på kontroll I
2 2 antal ansökningar med ok på kontroll II
3 3 antal ansökningar med ok på kontroll III
4 1 antal ansökningar med ok på kontroll IV

Fig. 1: Exempel på innehåll i heltals-arrayen register.

1 public class Statistics {

2 private int[] register;

3 private int nbrOfChecks;

4
5 public Statistics(int nbrOfChecks) { /* ??? */ } // 2p

6
7 public int getCount(int i) { /* ??? */ } // 1p

8
9 public void reset() { /* ??? */ } // 3p

10
11 public void countChecks(boolean[] checks) { /* ??? */ } // 9p

12 }

Din kod ska uppfylla följande krav och tips:

• Konstruktorn har en parameter som anger antalet kontroller och ska initialisera attributen nbrOfChecks
och register. Se exempel på konstruktion av en Statistics-instans på sidan 6.

• Metoden getCount ger värdet på plats i i register.

• Metoden reset ska nollställa alla platser i register.

• Metoden countChecks ska räkna de kontrollresultat som finns i parametern checks. Du kan förutsätta
att antalet platser i checks är nbrOfChecks. Se exempel på användning av countChecks på sidan 6,
där platsen 0, 1, ... i checks får ett booleskt värde som är resultatet av kontroll I, II, ... etc. På platsen
register[0] ska du räkna de fall där checks alla värden är true.


