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Hjälpmedel: Snabbreferenser för Scala och Java.

Generella bedömningsriktlinjer

Del A: Varje rad kan ge max 2p.

• Typerna och värdena ska skrivas som det står i lösningstabellen för full poäng. Dock får svaret
skilja sig vad gäller i betydelselös användning av blanktecken och radbrytningar. Citationstecken
runt strängar är ok men behövs inte. Om värdet är rätt, så när som på mindre detaljer i toString-
representationen, till exempel 42.0 i stället för 42, ges inget avdrag.

• Om rätt svar är ett kryss i kolumn 3 eller 4, men man kryssat för kompileringsfel när det ska vara
exekveringsfel, eller tvärt om, eller om man kryssat i båda, ges −1 i avdrag.

• Om man svarat med fel typ men rätt värde ges −1 i avdrag.
• Ofullständig generisk typ, t.ex. Option istf. Option[String] ger −1 i avdrag.
• Om man svarat med rätt typ men fel värde ges −1 i avdrag.
• Om både värde och typ är fel ges −2 i avdrag.
• Om man svarat med typ/värde och kryss i kolumn 3 och/eller 4 på samma rad ges −2 i avdrag.

Del B:

• Totala poängen för en uppgift kan inte bli negativ; om alla avdrag för en uppgift blir mer än
maxpoängen ges 0 poäng.

• Om samma typ av fel förekommer i samma uppgift mer än en gång görs bara avdrag en gång vid
första förekomsten.

• Enkla misstag som är lätta att åtgärda ger −1 i avdrag eller −2 i avdrag, beroende på hur allvarligt
felet är.

• Allvarliga misstag eller stora ofullständigheter ger upp till –maxpoäng i avdrag, beroende på hur
mycket av koden som måste skrivas om för att det ska fungera och vara begripligt.
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Del A. Uppgift 1. Totalt max 20 p.

Efter
init.
av:

Vid
kompile-
ringsfel
sätt kryss.

Vid
exekve-
ringsfel
sätt kryss.

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

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

x1 Char s

x2 X

x3 Boolean true

x4 Int 5

x5 Long 2

x6 X

x7 X

x8 X

x9 Option[Char] None

x10 Option[Char] Some(e)

Varje rad kan ge max 2p. Sätt minuspoäng vid felaktigt svar i marginalen, t.ex. −1 eller −2. Räkna ut
totala poängen och skriv resultatet inringat längst ner på sidan direkt i skrivningshäftet.



3(7)

Del B. Totalt max 80 p.

Allmänna bedömningsregler som gäller alla svar i del B:

• Olika formateringsvarianter som skiljer sig från mönsterlösning som ej påverkar funktionen, t.ex.
extra (klammer)parentespar eller radbrytningar, ger inga avdrag.

• Felaktigt matchade (klammer)parentespar, eller glömda (klammer)parenteser ger −1 i avdrag.

• Dokumentationskommentarer och importsatser i specifikationer behöver ej upprepas i lösningen.
Om ytterligare importsatser behövs men helt saknas ska −1 i avdrag ges, men smärre felaktigheter i
själva sökvägen ger inga avdrag. Om en fullständig sökväg anges direkt på plats (i stället för import),
ges inget avdrag om sökvägen har smärre felaktigheter.

• Felaktigt avskriven metodsignatur från specifikationen ger −1 i avdrag.

• Om nödvändigt semikolon saknas (t.ex. mellan flera satser på samma rad) ges −1 i avdrag.

• Obetydliga fel i likhet med föregående två punkter där det framgår tydligt vad som egentligen avses
ger −1 i avdrag.

• Deklaration av val när det måste vara var för att koden ska fungera ger −2 i avdrag.

• Deklaration av var när det skulle kunna vara en val och fungera lika bra ger −1 i avdrag

• Tillägg av element i samling på fel sätt, t.ex. +: i stället för :+ eller liknande, ger −1 i avdrag.

• Användning av metoden length på samling som ej är en sekvens, t.ex Set el. Map, ger −1 i avdrag.

• Enkla misstag som är lätta att åtgärda ger −1 eller −2 i avdrag, beroende på hur allvarligt felet är.

• Allvarliga misstag eller stora ofullständigheter ger från −3 upp till –maxpoäng i avdrag, beroende
på hur mycket av koden som måste skrivas om för att det ska fungera.

• Om samma typ av fel förekommer i samma deluppgift (implementerad medlem) mer än en gång
görs bara avdrag en gång vid första förekomsten. Skriv ”samma fel igen” i kanten för att indikera
att avdraget redan är gjort.

• Totala poängen för en uppgift kan inte bli negativ; om alla avdrag för en uppgift blir mer än
maxpoängen ges 0 poäng.
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Del B. Totalt 80p.

Endast delarna markerade med //Xp ingår i bedömningen, där X är maximala poängen för respektive del.

Uppgift 2. Enemies, 3+6=9p.

1 object MatrixFromFile {
2 def apply(file: String): Vector[Vector[String]] = {
3 val lines = scala.io.Source.fromFile(file, "UTF-8").getLines
4 lines.filter(_.nonEmpty).map(_.split(",").map(_.trim).toVector).toVector
5 }
6 }
7
8 case class Enemies(pairs: Set[Set[String]]){
9 require(pairs.forall(_.size == 2), "Alla par måste ha två element.") // 3p
10 }
11 object Enemies {
12 def fromFile(file: String): Enemies =
13 Enemies(MatrixFromFile(file).map(_.toSet).toSet) // 6p
14 //eller t.ex.: Enemies(MatrixFromFile(file).map(xs => Set(xs(0), xs(1))).toSet)
15 }

Uppgift 3. Party och Parliament, 2+2+4+9=17p.

1 case class Party(id: String, seats: Int) {
2 require(id.nonEmpty, "Partibeteckning får ej vara en tom sträng.") //2p
3 require(seats >= 0, s"Antal mandat får ej vara negativt.") //2p
4 }
5
6 case class Parliament(parties: Vector[Party]) {
7 val seats: Int = parties.map(_.seats).sum //4p
8
9 def blocksOfSize(n: Int): Vector[Block] = { //9p
10 val pss: Vector[Vector[Party]] = parties.combinations(n).toVector
11 pss.map(ps => Block(ps.toSet))
12 } // eller t.ex.: parties.combinations(n).map(xs => Block(xs.toSet)).toVector
13
14 def blocks: Vector[Block] =
15 (1 to parties.length).map(blocksOfSize).toVector.flatten
16
17 override def toString =
18 parties.sortBy(_.seats).reverse.map(p => s"${p.id}:${p.seats}").mkString(",")
19 }
20 object Parliament {
21 def fromFile(file: String): Parliament = {
22 val parties = MatrixFromFile(file).map(xs => Party(xs(0), xs(1).toInt))
23 Parliament(parties)
24 }
25 }
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Uppgift 4. Block, 5+3+7+4+7=26p.

1 case class Block(parties: Set[Party]) {
2 require(parties.nonEmpty, "Ett block måste innehålla minst ett parti.")
3
4 val seats: Int = parties.toSeq.map(_.seats).sum // 5p
5
6 val idSet: Set[String] = parties.map(_.id) // 3p
7
8 val bySize: Vector[String] = // 7p
9 parties.toVector.sortBy(_.seats).map(_.id).reverse
10
11 require(bySize.distinct == bySize, "Partibeteckningar måste vara unika.")
12
13 def isMajority(p: Parliament): Boolean = seats > p.seats / 2 // 4p
14
15 def isFriendly(e: Enemies): Boolean = //7p
16 e.pairs.forall(!_.subsetOf(idSet))
17 // eller: !e.pairs.exists(_.subsetOf(idSet))
18
19 def show: String = (bySize :+ seats.toString).mkString(",")
20 }
21 object Block {
22 def showBlockSeq(bs: Seq[Block]): String = bs.map(_.show).mkString("\n")
23 }
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Uppgift 5. talmansrunda, 8p.

1 object Main {

2 def talmansrunda(p: Parliament, es: Enemies): Vector[Block] = { //8p

3 p.blocks

4 .filter(_.isMajority(p))

5 .filter(_.isFriendly(es))

6 .sortBy(_.seats)

7 } // eller:

8 // p.blocks.filter(b => (b isMajority p) && (b isFriendly es)).sortBy(_.seats)

9
10 val AntalMandat = 349

11
12 def main(args: Array[String]): Unit = scala.util.Try {

13 val valresultat = Parliament.fromFile("valresultat.csv")

14 assert(valresultat.seats == AntalMandat, "Fel mandatsumma i valresultatet.")

15
16 val extraval = Parliament.fromFile("prognos-extraval.csv")

17 assert(extraval.seats == AntalMandat, "Fel mandatsumma i extravalsprognosen.")

18
19 val fiender = Enemies.fromFile("fiender.csv")

20
21 val regeringsunderlag: Vector[Block] = talmansrunda(valresultat, fiender)

22 assert(regeringsunderlag.nonEmpty, "Vänligt sinnade majoriteter saknas.")

23
24 val underlagEnligtPrognos: Vector[Block] = talmansrunda(extraval, fiender)

25
26 val output = s"""TALMANSHJÄLPEN:

27 |

28 |*** 1. Utgå från valresultatet:

29 |$valresultat

30 |

31 |*** 2. Diskutera beräknade regeringsunderlag med partiledare:

32 |${Block.showBlockSeq(regeringsunderlag)}

33 |

34 |*** 3. Använd prognos för extraval som morot/piska:

35 |$extraval

36 |

37 |Möjliga regeringsunderlag efter extraval:

38 |${Block.showBlockSeq(underlagEnligtPrognos)}

39 |""".stripMargin

40
41 println(output)

42 }.recover { case e: Throwable => println(s"Regering omöjlig eftersom: $e")}

43 }
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Uppgift 6. Java. FindMax och MaxFinder, 9+11=20p.

1 import java.util.Scanner;

2 import java.util.ArrayList;

3
4 public class FindMax {

5 public static void main(String[] args) {

6 Scanner scan = new Scanner(System.in); //1p

7 ArrayList<Integer> xs = new ArrayList<Integer>(); //2p

8 while (scan.hasNextInt()) { //2p

9 xs.add(scan.nextInt()); //2p

10 }

11 MaxFinder mf = new MaxFinder(xs); //1p

12 System.out.println("Största talet är: " + mf.getCurrentMax()); //1p

13 }

14 }

1 import java.util.ArrayList;

2
3 public class MaxFinder { //1p

4 private ArrayList<Integer> xs; //1p

5
6 public MaxFinder(ArrayList<Integer> xs) {

7 this.xs = xs; //1p

8 }

9
10 public int getCurrentMax() {

11 int max = xs.get(0); //1p

12 for (int i = 1; i < xs.size(); i++) { //2p

13 if (xs.get(i) > max) { //2p

14 max = xs.get(i); //2p

15 }

16 }

17 return max; //1p

18 }

19 }


