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

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

Hejsan.

Detta är egentligen ett svar till en projektgrupp, men det är bra för alla att få så jag svarar till er

alla denna gång. Här kommer frågan:

Hej Torbjörn,

När man jämför de rä�a raderna från automaträ�ningen (vänster sida i bilden) med vår

utskri� (höger sida), skiljer de sig endast åt på fyra rader (där problemet verkar vara

återkommande). Se bilden, där det blåmarkerade är det som skiljer sig:

De�a problem uppkommer för första gången (som du kan se) på rad 201 av totalt 401

rader, alltså exakt i mi�en av programmet. Det vi då vet händer är a� i

huvudprogrammet (Test_Graphic_Handling.adb), så byter den �ll nästa loop, där inte

Clear_Window längre finns (se bild)

Jag har kollat lite på "mitt program" och såg min kommentar om varför jag lagt in denna extra

"Set_Background_Colour" i "Print":

    -- OBS! Man kan inte räkna med att huvudprogrammet anropar detta
underprogram
    -- i ett läge där standardfärgerna är t.ex. "svart, vitt". Därav
lägger vi alltid
    -- till "Set_Background_Colour" på absolut första pixeln som
skrivs ut för en
    -- "Image". Även om det kan göra att man sätter samma färg som
redan är satt.

Detta är en bra tanke då huvudprogrammet ju kan göra saker som man inte riktigt styr över. I

slutet av "Print" gör jag "Reset" på färger etc., men det garanterar inte att nästa gång vi kommer

till "Print" är detta fallet.

Ovanstående kallas för "defensiv programmering", d.v.s. att man räknar med att andra kan ha

ställt till det och därför gör man saker för "säkerhets skull". En viktig aspekt när man håller på

med program som skall vara "säkra". Vi har inte pratat om det i kursen tidiagre så därav detta

mail.
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Tack för att ni kommenterat att det ser lite underligt ut, men det finns alltså en tanke med detta.

Jag låter det se ut som det gör nu i "facit"-programmet och ni som ser att ni får en "extra

Set_Background_Colour i diffen" bör alltså i er "Print" sätta dit en extra sådan i er "Print" för

första pixeln som skrivs ut.

Hoppas att detta löser upp lite knutar om det är fler som sitter med samma problem.

Till er som ställde frågan:    Tack för att ni hörde av er och hoppas att detta var det som

behövdes för att lösa ert problem.

M.v.h.

/TJ

--

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

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP
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