
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datavetenskap

Tentamen
EDAA45 Programmering, grundkurs

2019-01-14, 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 trait A { def a: Int }

2 class B(val b: Int) extends A { override val a = b + 1 }

3 abstract class C(val c: Double) extends B(c.toInt)

4 case class D(x: String) extends C(x.toDouble)

5 class E extends C(41.9) { final def e: Long = 1L }

6 object M {

7 val id2p = Map[String,String](

8 "C" -> "Centerpartiet",

9 "Fi" -> "Feministiskt initiativ",

10 "Kd" -> "Kristdemokraterna",

11 "L" -> "Liberalerna",

12 "M" -> "Moderaterna",

13 "Mp" -> "Miljöpartiet",

14 "S" -> "Socialdemokraterna",

15 "Sd" -> "Sverigedemokraterna",

16 "V" -> "Vänsterpartiet",

17 )

18 val pair = ("livets semantik", 42)

19 var opt: Option[String] = if (pair._2 == 41) Some(pair._1) else None

20 def f(x: (String, Int) = pair) = x._2 % 10

21 }

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 val x0 = 41.0 + 1

2 val x1 = M.pair._1.apply(5)

3 val x2 = D(x = "hej").c

4 val x3 = D("1").isInstanceOf[A]

5 val x4 = M.f() + M.opt.getOrElse("hej").length

6 val x5 = (new E).e * 2

7 val x6 = (new C(42.1)).a

8 val x7 = { class F extends E { override def e = 2L } ; (new F).e }

9 val x8 = { var d5 = D("5"); d5.c = 3; d5.a }

10 val x9 = M.id2p.get("F").map(_.head)

11 val x10 = (for (kv <- M.id2p) yield kv._2(3)).toVector.sorted.headOption
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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. 2–5: Scala. Uppg. 6: Java. Totalt 80 poäng.

Uppgift 2–5: Talmanshjälpen

Du är anställd av Sveriges riksdags IT-avdelning och har fått i uppdrag att hjälpa talmannen. Du ska
skriva ett program som tar fram alla möjliga regeringsunderlag. Ett regeringsunderlag består av en
mängd riksdagspartier som både är i majoritet och inbördes ej är fientligt inställda till varandra. För att
talmannen ska kunna sätta press på partiernas förhandlingar ska ditt program även ta fram hypotetiska
regeringsunderlag baserat på en aktuell opinionsundersökning.

Indata och Utdata

Ditt huvudprogram ska läsa indata från tre filer enligt exempel nedan (radnummer ingår ej i filerna).
Bokstavskombinationerna är partibeteckningar och heltalen är antalet mandat (antalet platser i riksdagen).

fiender.csv

1 S,M

2 S,Sd

3 M,V

4 Mp,Sd

5 Sd,V

6 C,Sd

7 Kd,V

8 Mp,M

9 Kd,Mp

valresultat.csv

1 C,31

2 Kd,22

3 L,20

4 M,70

5 Mp,16

6 S,100

7 Sd,62

8 V,28

prognos-extraval.csv

1 C,26

2 Kd,23

3 L,16

4 M,67

5 S,104

6 Sd,83

7 V,30

Filen fiender.csv innehåller rader med partipar som har uppgivit för talmannen att de inte vill utgöra
regeringsunderlag tillsammans. I exemplet ovan så har t.ex. Miljöpartiet (Mp) och Sverigedemokraterna
(Sd) uppgivit att de inte tänker ingå i samma regeringsunderlag.

Filen valresultat.csv innehåller rader med antalet riksdagsmandat för respektive parti enligt valet
2018, medan filen prognos-extraval.csv innehåller rader med estimerat antal mandat för respektive
parti baserat på en opinionsundersökning från den 8 december 2018. Enligt prognosen klarar inte Mp
spärren på 4% och får därför inga mandat, medan Sd ökar antalet platser från 62 till 83.

Huvudprogrammet ska ge utdata i form av en utskrift enligt nedan format. Exemplet visar utdata givet
exempelindatafilerna ovan:

1 TALMANSHJÄLPEN:
2
3 *** 1. Utgå från valresultatet:
4 S:100,M:70,Sd:62,C:31,V:28,Kd:22,L:20,Mp:16
5
6 *** 2. Diskutera beräknade regeringsunderlag med partiledare:
7 S,C,V,Mp,175
8 S,C,V,L,179
9 S,C,V,L,Mp,195
10
11 *** 3. Använd prognos för extraval som morot/piska:
12 S:104,Sd:83,M:67,V:30,C:26,Kd:23,L:16
13
14 Möjliga regeringsunderlag efter extraval:
15 S,V,C,L,176
16 Sd,M,Kd,L,189

Ett huvudprogram som ger ovan utskrift återfinns i uppgift 5 på sidan 8, där du ska implementera metoden
talmansrunda.
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Uppgift 2: Enemies (9p)

Du ska göra klart klassen Enemies nedan genom att implementera de saknade implementationerna marke-
rade med ???. Till din hjälp har du den färdiga klassen MatrixFromFile. Klassen Enemies representerar
en mängd med fiendepar via attributet pairs som består av noll eller flera strängmängder där varje sträng
är tänkt att vara en partibeteckning.

1 object MatrixFromFile {

2 def apply(file: String): Vector[Vector[String]] = {

3 val lines = scala.io.Source.fromFile(file, "UTF-8").getLines

4 lines

5 .filter(_.nonEmpty)

6 .map(_.split(",").map(_.trim).toVector)

7 .toVector

8 }

9 }

10
11 case class Enemies(pairs: Set[Set[String]]){

12 require(???, "Alla par måste ha två element.") //3p

13 }

14 object Enemies {

15 def fromFile(file: String): Enemies = ??? //6p

16 }

Din kod ska uppfylla följande krav och tips:

• Varje strängmängd ska innehålla exakt två unika strängar, annars ska följande undantag kastas:
IllegalArgumentException med meddelandet "Alla par måste ha två element".

• Metoden fromFile ska skapa en instans av Enemies utifrån en fil med rader av par av partibetck-
ningar separerade med komma. För detta ändamål ska du använda MatrixFromFile.

• Tips:

– Metoden require(test: Boolean, msg: String) kastar ett IllegalArgumentException
med meddelandet msg om test är false.

– Metoden xs.forall(p) ger true om alla element i samlingen xs uppfyller predikatet p,
annars false.

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

1 scala> Enemies(Set(Set("Sd", "M"),Set("Mp","Mp")))
2 java.lang.IllegalArgumentException:
3 requirement failed: Alla par måste ha två element.
4
5 scala> val e = Enemies.fromFile("fiender.csv")
6 e: Enemies = Enemies(Set(Set(Mp, Sd), Set(S, Sd), Set(M, V), Set(S, M),
7 Set(Kd, V), Set(C, Sd), Set(Kd, Mp), Set(Mp, M), Set(Sd, V)))
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Uppgift 3: Party och Parliament (17p)

Du ska göra klart klasserna Parliament och Party. Parliament representerar ett parlament (här Sveriges
riksdag) med en viss uppsättning partier i sekvensen parties. Party representerar ett riksdagsparti som
har partibeteckning enligt strängattributet id och antalet mandat enligt heltalsattributet seats. Klassen
Parliament använder klassen Block som representerar ett riksdagsblock med ett eller flera partier.
Klassen Block beskrivs på sidan 7.

1 case class Party(id: String, seats: Int) {

2 require(???, "Partibeteckning får ej vara en tom sträng.") //2p

3 require(???, "Antal mandat får ej vara negativt.") //2p

4 }

5
6 case class Parliament(parties: Vector[Party]) {

7 val seats: Int = ??? //4p

8
9 def blocksOfSize(n: Int): Vector[Block] = ??? //9p

10
11 def blocks: Vector[Block] =

12 (for (i <- 1 to parties.size) yield blocksOfSize(i)).toVector.flatten

13
14 override def toString =

15 parties.sortBy(_.seats).reverse.map(p => s"${p.id}:${p.seats}").mkString(",")

16 }

17 object Parliament {

18 def fromFile(file: String): Parliament = {

19 val parties = MatrixFromFile(file).map(xs => Party(xs(0), xs(1).toInt))

20 Parliament(parties)

21 }

22 }

Du ska färdigställa de saknade implementationerna markerade med ???. Din kod ska uppfylla följande
krav och tips:

• Det ska kastas ett IllegalArgumentException vid instansiering av Party om partibeteckningen
id är en tom sträng eller om antalet mandat seats är negativt.

• Attributet seats i Parliament ska ge summan av alla parlamentets partiers mandat. Se exempel
på användning i huvudprogrammet på sidan 8.

• Metoden blocksOfSize ska ge en sekvens med alla olika block som innehåller n stycken partier.
Tips: Du ska i din implementation använda den befintliga sekvensmetoden combinations(n) som
ger en iterator med alla sekvenser som är kombinationer av olika element enligt nedan exempel.
Notera att resultattypen är en sekvens av sekvenser.

1 scala> val combs = Vector(1,3,4,2,5).combinations(3).toVector
2 combs: Vector[Vector[Int]] = Vector(Vector(1, 3, 4), Vector(1, 3, 2),
3 Vector(1, 3, 5), Vector(1, 4, 2), Vector(1, 4, 5), Vector(1, 2, 5),
4 Vector(3, 4, 2), Vector(3, 4, 5), Vector(3, 2, 5), Vector(4, 2, 5))
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Uppgift 4: Block (26p)

Du ska göra klart klassen Block nedan, som representerar ett riksdagsblock som består av minst ett parti.
Ett block kan vara ett gynnsamt regeringsunderlag eller ej, beroende på om blocket utgör en majoritet och
enbart har vänligt sinnade partier eller ej.

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

Du ska färdigställa de saknade implementationerna markerade med ???, enligt följande krav och tips:

• Attributet seats ska ge summan av alla blockets partiers mandat.

• Attributet idSet ska ge en mängd med alla blockets partiers partibeteckningar.

• Attributet bySize ska ge en sekvens med alla blockets partiers partibeteckningar sorterade efter
partistorlek i fallande ordning. Tips: Du kan t.ex. använda metoderna sortBy och reverse.

• Metoden isMajority ska ge true om blockets partier har mer än hälften av mandaten i parlamentet
p, annars false.

• Metoden isFriendly ska ge true om inga av fiendeparen i e är delmängd i blocket, annars false.
Tips: Du har nytta av det befintliga mängdpredikatet subsetOf som fungerar enligt nedan exempel:

1 scala> Set(1,3) subsetOf Set(3,2,1)
2 res0: Boolean = true

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

1 scala> val p = Parliament.fromFile("prognos-extraval.csv")
2 p: Parliament = S:104,Sd:83,M:67,V:30,C:26,Kd:23,L:16
3
4 scala> val b = p.blocksOfSize(3).reverse.head
5 b: Block = Block(Set(Party(S,104), Party(Sd,83), Party(V,30)))
6
7 scala> b isMajority p
8 res1: Boolean = true
9
10 scala> b isFriendly Enemies.fromFile("fiender.csv")
11 res2: Boolean = false
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Uppgift 5: talmansrunda (8p)

Du ska göra klart metoden talmansrunda som används i huvudprogrammet nedan. Metoden ska, givet
ett parlament och fiender, ge alla gynnsamma regeringsunderlag enligt följande implementationsskiss:

1. Skapa alla möjliga block.

2. Behåll de block som utgör majoritet.

3. Behåll de block som är vänligt sinnade.

4. Sortera kvarvarande block efter mandat i stigande ordning.

Tips: Du kan till exempel använda metoderna filter och sortBy.
Exempelkörning av nedan huvudprogram finns i inledningen på sidan 4.

1 object Main {

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

3
4 val AntalMandat = 349

5
6 def main(args: Array[String]): Unit = scala.util.Try {

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

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

9
10 val extraval = Parliament.fromFile("prognos-extraval.csv")

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

12
13 val fiender = Enemies.fromFile("fiender.csv")

14
15 val regeringsunderlag: Vector[Block] = talmansrunda(valresultat, fiender)

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

17
18 val underlagEnligtPrognos: Vector[Block] = talmansrunda(extraval, fiender)

19
20 val output = s"""TALMANSHJÄLPEN:

21 |

22 |*** 1. Utgå från valresultatet:

23 |$valresultat

24 |

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

26 |${Block.showBlockSeq(regeringsunderlag)}

27 |

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

29 |$extraval

30 |

31 |Möjliga regeringsunderlag efter extraval:

32 |${Block.showBlockSeq(underlagEnligtPrognos)}

33 |""".stripMargin

34
35 println(output)

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

37 }
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Uppgift 6: FindMax och MaxFinder (Java, 20p)

Du ska förbättra programmet nedan så att det blir mer generellt användbart:

1 import java.util.Scanner;

2
3 public class FindMaxOf10 {

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

5 Scanner scan = new Scanner(System.in);

6 int max = scan.nextInt();

7 for (int i = 0; i < 9; i++){

8 int x = scan.nextInt();

9 if (x > max) {

10 max = x;

11 }

12 }

13 System.out.println("Största talet är: " + max);

14 }

15 }

Din förbättrade lösning ska uppfylla följande krav:

• Ditt förbättrade program ska kunna beräkna maximum för godtyckligt långa sekvenser av heltal.

• Du ska dela upp programmet i ett huvudprogram i klassen FindMax som gör inläsning och utskrift, samt
en hjälpklass MaxFinder som har en privat referens till en heltalssekvens av typen ArrayList och som
gör själva beräkningen av maximum.

• Huvudprogrammet ska med hjälp av Scanner-metoden nextInt() skanna heltal från System.in så
länge det finns några enligt Scanner-metoden hasNextInt() och spara talen i en sekvens av typen
ArrayList. När alla tal är inlästa ska en instans av MaxFinder skapas och största talet skrivas ut enligt
exempelkörning nedan.

• Klassen MaxFinder ska uppfylla nedan specifikation:

MaxFinder� �
/** Skapar ny instans som kan beräkna max av heltalssekvensen xs. **/
MaxFinder(ArrayList<Integer> xs);

/** Beräknar nuvarande maximum. Ger IndexOutOfBoundsException vid tom sekvens. **/
int getCurrentMax();� �

• Nedan visas en exempelkörning av FindMax där System.in kopplats till filen input-B6.txt:

1 $ cat input-B6.txt
2 42 10 23 1 55 -100
3 $ java FindMax <input-B6.txt
4 Största talet är: 55


