
TDDD11: Felsöka "diffen" i Ada.O21.2 (lite tips) ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sat 23/04/2022 17:11

To: TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>

Cc: Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>

Hejsan.

Ni kommer nu snart att få en del mail med "diff" från inskickningar av Ada.O21.2 (när ni kommer

igång med andra deluppgiften i projektet) och det kanske är bra med några tips om hur man kan

läsa denna "diff" samt några andra tips också.

Kompileringsfel vid inskickningen

Vi kan börja med ett exempel på automaträttningssvar som man kan få om man skickar in "fel

filer".

"Ditt program har inte kompilerats ..." (ungefär så).

Detta beror troligen på att du skickat in antingen för få filer eller att du skickat in "flera

huvudprogram". Man måste skicka med alla "adb" och "ads" som behövs för att kompilera ditt

program måste skickas med, men man kan inte skicka med flera huvudprogram.

De filer du behöver i projektinlämningarna är:

Huvudprogrammet som projektet har (eller det testprogram som finns för just den

uppgiften).

De paketfiler som ni skapat.

Alla "TJa"-filer som används i ert projekt. OBS! "tja.ads" och andra filer som kanske

inte direkt inkluderas ifrån era delar behövs för att kompilera TJa-biblioteksdelarna

så de måste med också.

I Ada.O21.1 kanske det inte är så svårt att se vilka filer som skall med, men

Ada,O21.2 har lite fler testprogram och det kan bli lite strul om man skickar med

alla dessa. Skicka endast med testprogrammet för "graphic_handling". Se till att ni

har rätt saker bortkommenterade. Vi har lagt till några saker som ni kan testa lite

mer med där, men återställ så att ni t.ex. skriver ut "Mini_Image" om ni testat med

"Image" i "Print".

Hur hittar jag i "diffen"?

Lite mer om saker som kan vara bra för att hitta "fel" om ni får "diff" i retur från

automaträttningen.

Vi tar ett exempel på hur en diff från automaträttningen skulle kunna se ut.

##################################################
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Resultat av automaträttning för inskickad uppgift

    Uppgift  : Ada.O21.2

   ... Bortklippt del ...
##################################################
   ... Bortklippt del ...
==================================================
Testfall nummer 1: Ej avklarat.

Givet följande indata från kommandoraden till programmet
--------------------------------------------------------
object_P1.pbm P1

   ... Bortklippt del ...
-------------------------------
1c1
<
[0m[38;2;0;0;0m[48;2;255;255;255m[H[2J[3;35H[48;2;255;255;255
m....................⏎
< [48;2;0;0;0m......⏎
< [4;35H[48;2;255;255;255m................⏎
< [48;2;0;0;0m..........⏎
< [5;35H[48;2;255;255;255m............⏎
   ... Bortklippt del ...
---
> [0m[38;2;0;0;0m[48;2;255;255;255m[31;31H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;32H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;33H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;34H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;35H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;36H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;37H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;38H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;39H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;40H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;41H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;42H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;43H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;44H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;45H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;46H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;47H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;48H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;49H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;50H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;51H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;52H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;53H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;54H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;55H[48;2;255;0;125m.⏎
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> [31;56H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;57H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;58H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;59H[48;2;255;0;125m.⏎
> [31;60H[48;2;255;0;125m.⏎
> [32;31H[48;2;255;0;125m.⏎
> [32;32H[48;2;255;0;125m.⏎
> [32;33H[48;2;255;0;125m.⏎
   ... Bortklippt del ...

I detta ser vi en del saker som man kan "trigga på" i sin felsökning av vad som kan ha gått lite

snett.

1. Den "diff" ni får består bara av många rader, men det kommer från endast "en lång rad" av

tecken som skrivits ut när ni ritat ut er bild. Det som finns ovan är alltså egentligen en

modifierad utskrift av den egentliga raden, men det kanske redan är klart.

2. Den "diff" som fås inleds som vanligt med något i stil med "1c1" vilket innebär att det är

rad 1 i respektive utskrift som står därefter. Det börjar med "facitprogrammets utskrifter"

(inleds med "<" som ni ju vet sen tidigare).

3. Lite längre ner kommer det en rad med "---" som anger att det är utskriften från ert

program som kommer här. Man får scrolla en del nu (eller klippa in delarna i ett par

"Emacs-fönster" om man vill slippa detta när man felsöker senare). Se mer om det nedan.

4. Vi kan titta på exempel ovan och ta bara första "raden" (splittad på flera rader för att se

bättre) från "facit" respektive "projektinlämningen" ovan:

◦ "Facit":

1c1
< [0m
  [38;2;0;0;0m
  [48;2;255;255;255m
  [H[2J
  [3;35H
  [48;2;255;255;255m....................⏎

◦ "Inlämningen":

---
> [0m
  [38;2;0;0;0m
  [48;2;255;255;255m
  [31;31H
  [48;2;255;0;125m.⏎

5. Vad betyder de olika delarna i punkt 4 ovan? Vi tar några exempel:

◦ "[0m" => "Reset_To_Original_Window_Settings"

◦ "[H[2J" => "Clear_Window"
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◦ "[__;__H" => "Goto_XY"

◦ "[38;2;__;__;__m" => Ny förgrundsfärg (RGB)

◦ "[48;2;__;__;__m" => Ny bakgrundsfärg (RGB)

�. Det man inte ser i ert program är att ett av paketen gör lite initala "settings" för terminalen.

Man ser detta i slutet av "adb"-filen för paketet "TJa.Window.Text_RGB" (lite speciell sak

som vi inte pratat om i kursen då det ligger lite utanför grunderna, men som är bra saker i

t.ex. ett projekt).

Det som görs i TJa-paketet är "Reset_Colours_And_Text_Modes" och denna gör följande:

◦ "Reset_To_Original_Window_Settings"

◦ Sätter både för-och bakgrundsfärg till "defaultvärden".

De tre första raderna i den splittade "diffen" ovan är alltså från detta. Finns i både "Facit"

och "Inlämningen" och kommer alltid att finnas där om man tar med

"TJa.Window.Text_RGB". Alltså inget som vi behöver fundera mer på just nu.

7. Det som står som nästa del i "Facit"-raden är en "Clear_Window". Denna finns med i

testprogrammet (först i "for"-satsen). Denna del saknas i "Inlämningen". Bra att fixa till

alltså.

�. Därefter kommer en "Goto_XY" i både "Facit" och "inlämning", men det är olika positioner

(x, y) man har "hoppat till" där "Facit" gått till (3, 35) och "Inlämningen" hoppat till (31, 31).

9. Sista delen (innan punkterna i slutet) är en "Set_Background_Colour" och där skiljer sig

färgvärdena, d.v.s. (R, G, B), mellan "Facit", som har (255, 255, 255), och "Inlämningen",

som har (255, 0, 125).

10. Det allra sista på första "diff"-raden är "punkterna". Här ser man att "Facit har skrivit ut ett

antal punkter (pixlar) utan att göra "Goto_XY" eller "Set_Background_Colour". Det behövs

ju inte då "Put" för tecken automatiskt går ett steg till i x-led som vi vet sen gammalt och

är det samma färg igen så behövs inte bytet av bakgrundsfärg. "Inlämningen" ser alltså ut

att ha gjort en massa "onödiga" extra saker i detta fall. Man ser att alla dessa kommer på

nästföljande rader om man ser i det mer fullständiga exemplet överst.

Hur hittar jag vad som skiljer i dessa "maffiga diffar"?

Nu tillbaka till det som jag kort skrev ovan. Om man vill underlätta att hitta vad som "diffar" i

dessa långa utskriftssvar så kan man klippa in själva "diffen" i två olika filer från sitt mail (t.ex.

genom att ha två Emacs uppe med filerna A, för "Facit"-delen och B för "Inlämningen"). Detta gör

att man kan "diffa" dessa två filer och se var det skiljer sig.

För att "diffa A och B. Spara A och B i Emacs och gå sen till en terminal och skriv:

diff A B

Resultatet ni får ser ungefär ut som våra "diffar", men i detta fall är det kanske bra att gå ett steg

till då det är stora textmassor att leta i annars. Assistenterna kan säkerligen hjälpa er lite med

detta om det verkar svårt.
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Avslutning

Jag tror att jag stannar där och hoppas att ni har fått en liten extra hjälp i och med detta.

Ha en bra helg allihop.

M.v.h.

/TJ

--

-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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