
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datavetenskap

Tentamen
EDAA45 Programmering, grundkurs

2020-01-13, 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 sealed trait Box {

2 def value: Int

3 }

4
5 final class Var(val initValue: Int = Box.initValue) extends Box {

6 private var x = initValue

7 def reset(): Unit = { x = initValue }

8 def inc(): Unit = { x += 1 }

9 def value: Int = x

10 override def toString = s"Var($value)"

11 }

12
13 final case class Val(value: Int = Box.initValue) extends Box {

14 def inc: Val = Val(value + 1)

15 def reset: Val = Val(Box.initValue)

16 }

17
18 object Box {

19 var initValue = 0

20 lazy val bs: Array[Box] = Array(new Var(42), new Var(), Val().inc.reset, Val(42))

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 = { Box.initValue = -1; Box.bs(2).toString}

3 val x2 = Box.bs.map(_.value).sum

4 val x3 = { class B(override val value: Int) extends Box; new B(41).value + 1 }

5 val x4 = { Box.initValue += 0; Box.bs(4).value}

6 val x5 = { object Const extends Val { override val value = 41 }; Const.value/2 }

7 val x6 = Vector.fill(10)(1).map(x => Val(x + 1)).map(_.value).toSet.sum

8 val x7 = { val x = Val(42); x.value = Box.initValue; x.inc.value }

9 val x8 = { Box.bs(1) = Box.bs(0); Box.bs(0).asInstanceOf[Var].inc; Box.bs(1).value }

10 val x9 = { import Box._; bs(0).x = initValue; bs(1).value }

11 val x10 = Box.bs.drop(4).take(1).headOption.map(_.value)
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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. Totalt 80 poäng.

Uppgift 2–4: Hjälpkö-appen Sigrid

Du ska göra klart en testversion av Sigrid, som är en hjälpkö-app för laborationer i programmering vid
Universitet i Sibbhult (US). Nedan visas en lyckad testkörning. Testet visar hur studenter vid US, varav
flera heter Donald, och en handledare, som heter Greta, loggar in i systemet, varefter en av studenterna får
hjälp av Greta. Indata visas efter =>. Studera exempelkörningen noga och jämför med huvudprogrammet
på nästa sida och efterföljande uppgifter. Du ska göra klart den påbörjade databasen med tillhörande
klasserna Queue och Room åt US.

*** Välkommen till Sigrid ***

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 1

*** Du valde 1: Hjälp
0: Avsluta
1: Hjälp
2: Ny student
3: Ny handledare
4: Student vill ha hjälp
5: Student har fått hjälp
6: Undervisning är slut
7: Visa databas

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 2

*** Du valde 2: Ny student
Ange namn => Donald
Ange rum => Hacke
Student(donald,1) tillagd i rum: Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 2

*** Du valde 2: Ny student
Ange namn => Donald
Ange rum => Hacke
Student(donald,2) tillagd i rum: Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 2

*** Du valde 2: Ny student
Ange namn => Nancy
Ange rum => Hacke
Student(nancy,1) tillagd i rum: Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 2

*** Du valde 2: Ny student
Ange namn => Donald
Ange rum => Panter
Student(donald,3) tillagd i rum: Key(Panter)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 3

*** Du valde 3: Ny handledare
Ange namn => Greta
Ange rum => Hacke
Supervisor(greta,1) är handledare i Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 7

*** Du valde 7: Visa databas

*** USERS: donald-1,donald-2,donald-3,greta-1,
nancy-1

*** ROOMS: Map(Key(Hacke) -> Room(Some(Supervisor(
greta,1)),Set(Student(donald,1), Student(
donald,2), Student(nancy,1)),Queue(Vector())),
Key(Panter) -> Room(None,Set(Student(donald
,3)),Queue(Vector())))

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 4

*** Du valde 4: Student vill ha hjälp
Ange id => donald-1
Student(donald,1) väntar på hjälp i Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 4

*** Du valde 4: Student vill ha hjälp
Ange id => nancy-1
Student(nancy,1) väntar på hjälp i Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 7

*** Du valde 7: Visa databas

*** USERS: donald-1,donald-2,donald-3,greta-1,
nancy-1

*** ROOMS: Map(Key(Hacke) -> Room(Some(Supervisor(
greta,1)),Set(Student(donald,1), Student(
donald,2), Student(nancy,1)),Queue(Vector(
Student(donald,1), Student(nancy,1)))), Key(
Panter) -> Room(None,Set(Student(donald,3)),
Queue(Vector())))

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 5

*** Du valde 5: Student har fått hjälp
Ange id => donald-1
Student(donald,1) har fått hjälp i Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 7

*** Du valde 7: Visa databas

*** USERS: donald-1,donald-2,donald-3,greta-1,
nancy-1

*** ROOMS: Map(Key(Hacke) -> Room(Some(Supervisor(
greta,1)),Set(Student(donald,1), Student(
donald,2), Student(nancy,1)),Queue(Vector(
Student(nancy,1)))), Key(Panter) -> Room(None,
Set(Student(donald,3)),Queue(Vector())))

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 6

*** Du valde 6: Undervisning är slut
Ange rum => hacke
Rum borttaget: Key(Hacke)

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 7

*** Du valde 7: Visa databas

*** USERS: donald-3

*** ROOMS: Map(Key(Panter) -> Room(None,Set(
Student(donald,3)),Queue(Vector())))

*** Välj 0..7 (0: Avsluta, 1: Hjälp) => 0

*** Du valde 0: Avsluta
Hej då!
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Det färdiga huvudprogrammet som testar databasen visas nedan:

1 object Main {
2 import scala.io.StdIn.readLine
3 import scala.util.Try
4
5 def read(msg: String, allowed: Char => Boolean): String = {
6 def in = Option(readLine(msg)).map(_.filter(allowed).toLowerCase).getOrElse("")
7 var s = in
8 while (s.isEmpty()) {
9 println("Försök igen! Får ej vara tom eller innehålla konstiga tecken.")
10 s = in
11 }
12 s
13 }
14
15 val prompt = s"\n*** Välj 0..${mainMenu.length - 1} (0: Avsluta, 1: Hjälp) => "
16 def readChoice(): Int = Try(readLine(prompt).toInt).toOption.getOrElse(-1)
17
18 def readName(): String = read("Ange namn => ", _.isLetter)
19 def readRoom(): String = read("Ange rum => ", _.isLetterOrDigit).capitalize
20 def readId(): String = read("Ange id => ", ch => ch.isLetterOrDigit || ch == '-')
21
22 lazy val mainMenu: Seq[(String, () => String)] = Vector(
23 ("Avsluta", () => "Hej då!"),
24 ("Hjälp", () => showMenuOptions),
25 ("Ny student", () => Database.addStudent(readName(), readRoom())),
26 ("Ny handledare", () => Database.addSupervisor(readName(), readRoom())),
27 ("Student vill ha hjälp", () => Database.wantsHelp(readId())),
28 ("Student har fått hjälp", () => Database.gotHelp(readId())),
29 ("Undervisning är slut", () => Database.teachingFinished(readRoom())),
30 ("Visa databas", () => Database.show()),
31 )
32
33 lazy val showMenuOptions: String =
34 mainMenu.map(_._1).zipWithIndex.map{ case (s, i) => s"$i: $s" }.mkString("\n")
35
36 def readAndApply(): Int = {
37 var choice: Int = readChoice()
38 val legalChoices = 0 until mainMenu.length
39 while (!legalChoices.contains(choice)) choice = readChoice()
40 println(s"*** Du valde $choice: " + mainMenu(choice)._1)
41 val resultMsg = mainMenu(choice)._2()
42 println(resultMsg)
43 choice
44 }
45
46 def loopUntilQuit(): Unit = if (readAndApply() > 0) loopUntilQuit()
47
48 def main(args: Array[String]): Unit = {
49 println("*** Välkommen till Sigrid ***")
50 loopUntilQuit()
51 }
52 }
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Nedan visas de färdiga klasserna Student och Supervisor som båda är av typen User. Du ska använda
dessa klasser i uppgifterna 2-4 nedan. Varje användare har ett namn name och ett nummer number så att
användaridentiteten id kan vara unik även om flera användare har samma namn.

1 sealed trait User {

2 val name: String

3 val number: Int

4 val id: String = s"$name-$number"

5 }

6 final case class Student(name: String, number: Int) extends User

7 final case class Supervisor(name: String, number: Int) extends User

Uppgift 2: Queue (7p)

Du ska göra klart klassen Queue enligt nedan genom att implementera delarna markerade med ???.

1 case class Queue(q: Vector[Student] = Vector()){

2 val has: Set[Student] = q.toSet

3 def remove(s: Student): Queue = ??? //3p

4 def append(s: Student): Queue = ??? //4p

5 }

Din kod ska uppfylla följande krav och tips, samt nedan testkörning.

• Metoden remove ska ge en kö där alla förekomster av studenten s är borttagna.

• Metoden append ska, om s ej finns i q, ge en kö med s tillagd sist. Om s redan finns i q ska en
oförändrad kö returneras. Tips: Du har nytta av mängden has.

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

1 scala> var q1 = Queue()
2 q1: Queue = Queue(Vector())
3
4 scala> q1 = q1.append(Student("greta",43))
5 q1: Queue = Queue(Vector(Student(greta,43)))
6
7 scala> q1 = q1.append(Student("greta",42))
8 q1: Queue = Queue(Vector(Student(greta,43), Student(greta,42)))
9
10 scala> q1 = q1.append(Student("greta",44))
11 q1: Queue = Queue(Vector(Student(greta,43), Student(greta,42), Student(greta,44)))
12
13 scala> q1 = q1.remove(Student("greta",42))
14 q1: Queue = Queue(Vector(Student(greta,43), Student(greta,44)))
15
16 scala> q1 = q1.remove(Student("donald",0))
17 q1: Queue = Queue(Vector(Student(greta,43), Student(greta,44)))
18
19 scala> Queue(Vector(Student("a",1),Student("a",2),Student("a",1))).remove(Student("a",1))
20 res0: Queue = Queue(Vector(Student(a,2)))
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Uppgift 3: Room (18p)

Du ska göra klart klassen Room enligt nedan genom att implementera de delar som är markerade med ???.
Klassparametern supervisor är None om rummet saknar handledare. Mängden students innehåller
de studenter som finns i rummet. Kön helpQueue innehåller de studenter som står i kö för att få hjälp.
Case-klassen Key används som nyckel i databasen i nästa uppgift.

1 case class Room(
2 supervisor: Option[Supervisor] = None,
3 students: Set[Student] = Set(),
4 helpQueue: Queue = Queue(),
5 ){
6 def add(s: Student): Room = ??? //2p
7
8 def assign(s: Supervisor): Room = ??? //2p
9
10 def waitForHelp(s: Student): Room = ??? //4p
11
12 def gotHelp(s: Student): Room = ??? //4p
13
14 val studentOfId: Map[String, Student] = ??? //6p
15 }
16
17 object Room {
18 case class Key(roomName: String)
19 }

Din kod ska uppfylla nedan krav och tips, samt efterföljande test i REPL:
• Metoden add ska ge ett rum där studenten s finns i students.
• Metoden assign ska ge ett rum som har s som handledare.
• Metoden waitForHelp ska ge ett rum där studenten s står i hjälpkön, och där studenten finns i
students.

• Metoden gotHelp ska ge ett rum där s finns i students och inte finns i helpQueue.
• Man ska med hjälp av nyckel-värde-tabellen studentOfId kunna slå upp en student som finns i
rummet utifrån dess användaridentitet, som ges av id i User.

1 scala> Room().add(Student("a",1)).add(Student("a",1)).assign(Supervisor("greta",42))

2 res0: Room = Room(Some(Supervisor(greta,42)),Set(Student(a,1)),Queue(Vector()))

3
4 scala> Room().gotHelp(Student("a",1))

5 res1: Room = Room(None,Set(Student(a,1)),Queue(Vector()))

6
7 scala> val r = Room().waitForHelp(Student("a",1)).waitForHelp(Student("a",2))

8 r: Room = Room(None,Set(Student(a,1), Student(a,2)),Queue(Vector(Student(a,1),Student(a,2))))

9
10 scala> r.gotHelp(Student("a",1))

11 res2: Room = Room(None,Set(Student(a,1), Student(a,2)),Queue(Vector(Student(a,2))))

12
13 scala> val s = r.waitForHelp(Student("a",2))

14 s: Room = Room(None,Set(Student(a,1), Student(a,2)),Queue(Vector(Student(a,1), Student(a,2))))

15
16 scala> s.studentOfId("a-2")

17 res4: Student = Student(a,2)

18
19 scala> s.studentOfId.get("a-3")

20 res5: Option[Student] = None
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Uppgift 4: Database (40p)

Du ska göra klart objektet Database enligt nedan genom att implementera de delar som är markerade
med ???. Följande medlemmar är givna:

• Det privata attributet rooms innehåller en tabell med värden av typen Room som kan slås upp via
nycklar av typen Room.Key.

• Metoden users ger en mängd med alla användare som finns i rummen i rooms.
• Metoden userNumbers ger en mängd med de heltal som ingår i användaridentiteten för de användare
i users som har namnet name.

• Metoden gotHelp uppdaterar rooms så att en student med användaridentitet userId inte står i kö i
något rum. Metoden ger en sträng som beskriver hur uppdateringen gick.

• Metoden teachingFinished uppdaterar rooms så att ett rum med namnet roomName tas bort om
det finns. Metoden ger en sträng som beskriver hur uppdateringen gick.

• Metoden show ger en sträng som visar innehållet i databasen.

1 object Database {
2 private var rooms: Map[Room.Key, Room] = Map()
3
4 def users: Set[User] =
5 rooms.flatMap(_._2.students).toSet ++ rooms.flatMap(_._2.supervisor).toSet
6
7 def userNumbers(name: String): Set[Int] =
8 users.filter(_.name == name).map(_.number)
9
10 def findFreeNumber(name: String): Int = ??? //4p
11
12 def findRoom(userId: String): Option[(Room.Key, Room, Student)] = ??? //8p
13
14 def addStudent(name: String, roomName: String): String = ??? //8p
15
16 def addSupervisor(name: String, roomName: String): String = ??? //11p
17
18 def wantsHelp(userId: String): String = ??? //9p
19
20 def gotHelp(userId: String): String =
21 findRoom(userId).map{ case (key, room, student) =>
22 rooms = rooms.updated(key, room.gotHelp(student))
23 s"$student har fått hjälp i $key"
24 }.getOrElse(s"ERROR: hittar inget rum med student $userId")
25
26 def teachingFinished(roomName: String): String = {
27 val key = Room.Key(roomName)
28 if (rooms.isDefinedAt(key)) {
29 rooms = rooms - key
30 s"undervisning klar i $key"
31 } else s"ERROR: saknar rumsnyckel $key"
32 }
33
34 def show(): String =
35 s"*** USERS: ${users.map(_.id).toSeq.sorted.mkString(",")}\n*** ROOMS: $rooms"
36 }
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Din kod ska uppfylla följande krav och tips. De krav på strängar nedan, som hänvisar till testkörning-
en på sidan 4, avser beskrivningar av resultatet av olika databasoperationer som skrivs ut på rad 42 i
huvudprogrammet.

• Metoden findFreeNumber ska ge det lägsta heltal större än noll som inte används av någon använ-
dare med namnet name i något rum. Tips: Du har nytta av metoden userNumbers.

• Metoden findRoom ska leta upp ett rum som har en student med användaridentitet userId och, om
ett sådant rum finns, ge en Option med en 3-tupel med rummets nyckel, rummet och studenten. Om
inget sådant rum finns ska None returneras. Tips: Du har nytta av studentOfId.

• Metoden addStudent ska lägga till en student med namnet name i rummet med namnet roomName
i rooms. Studenten ska ges en unik användaridentitet med hjälp av findFreeNumber. Om rummet
inte finns ska ett tomt rum skapas före tillägg av student. Metoden ska returnera en sträng med
innehåll enligt testkörningen på sidan 4 efter input 2.

• Metoden addSupervisor ska i rummet roomName, om det saknar handledare, lägga till en handleda-
re med namnet name. Handledaren ska ges en unik användaridentitet med hjälp av findFreeNumber.
Om rummet inte finns ska ett tomt rum skapas före tillägg av handledare. Om rummet redan finns
och det redan har en handledare så ska en sträng returneras som börjar med
"ERROR: det finns redan en handledare i " och slutar med rummets nyckel. Om tillägget
av handledare går bra så ska en sträng returneras enligt testkörningen på sidan 4 efter input 3.

• Metoden wantsHelp ska uppdatera rooms så att en student med användaridentitet userId ställs
i kö i det rum som studenten befinner sig. Om userId inte är student i något rum så ska en
sträng returneras som börjar med "ERROR: hittar inget rum med student " och slutar med
användaridentiteten. Om det går bra att ställa studenten i kö så ska en sträng returneras enligt
testkörningen på sidan 4 efter input 4. Tips: Du har nytta av metoderna findRoom och waitForHelp.

• Du kan förutsätta att en användare med en viss unik användaridentitet bara finns i ett rum, eftersom
rooms är privat och varje användare som läggs till ges en unik användaridentitet. Därmed ska du
inte ta hänsyn till fallet att databasen felaktigt skulle innehålla samma användare i två olika rum.
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Uppgift 5: HighScoreList (Java, 15p)

Du ska göra klart klassen HighScoreList genom att implementera de delar som är markerade med ???.

1 public class HighScoreList{
2 private GameResult[] sortedResults;
3
4 public HighScoreList(int n) {
5 sortedResults = new GameResult[n];
6 }
7
8 public int position(GameResult gr){ /* ??? */ }
9
10 public boolean insertIfHigher(GameResult gr){ /* ??? */ }
11
12 public void print(){
13 for (int i = 0; i < sortedResults.length; i++){
14 System.out.print("#" + (i + 1) + ": ");
15 if (sortedResults[i] != null) {
16 System.out.println(sortedResults[i].show());
17 } else {
18 System.out.println("---");
19 }
20 }
21 }
22 }

Till din hjälp finns den färdigimplementerade klassen GameResult enligt nedan:

1 public class GameResult {
2 private String name;
3 private int points;
4
5 public GameResult(String name, int points) {
6 this.name = name;
7 this.points = points;
8 }
9
10 public boolean isHigherThan(GameResult that) {
11 return this.points > that.points;
12 }
13
14 public String show() {
15 return name + " -> " + points;
16 }
17 }

Din kod ska uppfylla följande krav och bete sig som i testkörningen på nästa sida:
• Sekvensen sortedResults är en array med n st spelresultat. Den ska hållas sorterad; högst poäng först.
• Metoden position ska ge det index i sortedResults som gr ska sorteras in på enligt isHigherThan,
eller -1 om gr har för låg poäng för att platsa på listan. Metoden ska inte förändra sortedResults.

• Metoden insertIfHigher ska sätta in gr på rätt plats i sekvensen sortedResults enligt position.
Alla resultat som ligger efter, ska flyttas till nästa sämre plats (bästa resultat först enligt isHigherThan).
Metoden ska returnera true om gr platsar på listan, annars false.

• Om ett nytt resultat platsar på en full lista, ska det sämsta resultatet åka ut från listan.
• Du ska inte använda dig av någon färdig söknings- eller sorteringsmetod som finns inbyggd i JDK.
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Nedan visas test av HighScoreList i Scala REPL:

1 scala> val h = new HighScoreList(4)
2 h: HighScoreList = HighScoreList@200df261
3
4 scala> val d = new GameResult("Donald", 999)
5 d: GameResult = GameResult@5b9432fc
6
7 scala> h.insertIfHigher(d)
8 res0: Boolean = true
9
10 scala> h.print()
11 #1: Donald -> 999
12 #2: ---
13 #3: ---
14 #4: ---
15
16 scala> h.insertIfHigher(new GameResult("Donald", 1024))
17 res2: Boolean = true
18
19 scala> h.print()
20 #1: Donald -> 1024
21 #2: Donald -> 999
22 #3: ---
23 #4: ---
24
25 scala> h.insertIfHigher(new GameResult("Greta", 2048))
26 res4: Boolean = true
27
28 scala> h.print()
29 #1: Greta -> 2048
30 #2: Donald -> 1024
31 #3: Donald -> 999
32 #4: ---
33
34 scala> val g = new GameResult("Greta", 2048)
35 g: GameResult = GameResult@5517a43
36
37 scala> h.position(g)
38 res6: Int = 1
39
40 scala> h.insertIfHigher(g)
41 res7: Boolean = true
42
43 scala> h.print()
44 #1: Greta -> 2048
45 #2: Greta -> 2048
46 #3: Donald -> 1024
47 #4: Donald -> 999
48
49 scala> h.insertIfHigher(new GameResult("Joe", 1048))
50 res9: Boolean = true
51
52 scala> h.position(d)
53 res10: Int = -1
54
55 scala> h.insertIfHigher(d)
56 res11: Boolean = false


