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Hejsan.
Jag har fått en hel del frågor om varför man inte blev godkänd på Ada.P2 igår. Jag tar tre av
dem och ger svar till alla så att jag inte behöver ta det per person.
1. Varför blir det fel när jag kör mitt program? Jag får ett "inte" när det skall vara utan detta
trots att det är rätt i andra testfall.
Detta gäller generellt sett testfall 5. Där har vi lagt in ett "ENTER" istället för ett
blanktecken.
I detta fall är det med största sannolikhet så att ni läst en "Character" när det är ett
"ENTER"-tecken i bufferten. Ni har antagligen inte gjort Skip_Line där ni skulle. Det
är givet att man inte kan räkna med att det bli något speciﬁkt tecken som kommer
in i din variabel om du står "inför ett ENTER". Det är helt enkelt odeﬁnierat och detta
råkar inträffa i våra testfall.
OBS! Man bör ALLTID göra Skip_Line när man avslutat sin inmatning av de data
som begärts av programmet. Ett hett tips här som fanns med redan i Ada.O0 alltså.
OBS! Detta testfall var inte det första så även om du råkat ut för det som kommer i
nästa svar så hade du kanske fastnat på detta test.
2. Varför blir jag inte godkänd då jag bara har ett stavfel/saknar ett blanktecken/...? Det är så
lite att det inte borde spela någon roll.
Jag har talat om detta i ett mailutskick (se på kurshemsidan) och det är så små
uppgifter vi har att man skall hinna rätta till dessa "små fel" under passet utan
problem. Annars har man tyvärr inte kommit upp till nivån för att få godkänt betyg
på detta moment i LADOK. Kan låta hårt, men när man ser det från examinatorsidan
är det helt klart så.
OBS! Dessa fel brukar försvinna i testfall 1 eller 2 så när man sen kommer vidare så
har vi massor av ﬂer testfall. Många klarar ni därför att ni gjort rätt för dessa, men
det kanske är saker ni missat och då är det troligt att automaträttningen tar dessa
fall. Vi testar inte allt, men mycket.
3. Kan ni rätta min uppgift som jag skickade in idag så att jag kan vara med på P-passet i
eftermiddag?
Nej. Vi har inte möjlighet att rätta saker som kommer in samma dag. Det skulle göra
så att vi inte kan prioritera dem som skickat in dagarna innan. OBS! När du skickar
in hamnar du "sist i kön" och vi har ca 100-200 (eller mer) uppgifter per dag som går
igenom automaträttningen. Vi försöker ligga "före" det vi lovat att assistenterna
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rättar inom två dagar (d.v.s. inskickade saker på måndagen kan alltså rättas på
onsdag i "värsta fall", om inget oförutsett inträffar som t.ex. sjukdom eller så).
Vi försöker prioritera dem som har uppgifter som låser upp P-uppgifter på tisdag
förmiddag så kolla din mail innan P-passet så kanske du fått en P-uppgift upplåst.
Hoppas att ni förstår att uppgifterna är så små att man skall kunna ﬁxa de "små fel" som
uppstår (vi kör automaträttningen i princip kontinuerligt, med någon/några minut(er)s
mellanrum) så det skall inte vara så att ni blir hindrade av detta).
OBS! Ada.P2 (och alla andra P-uppgifter) är examination av det som lett fram till att ha denna
öppen. D.v.s. allt från Ada.O0 till och med Ada.O2 (för Ada.P2). Alla kommentarer ni fått på
Ada.O-uppgifterna via rättningar tidiagre gäller alltså att ha tagit åt sig till Ada.P-uppgifterna
(även om vi släpper vissa saker i vissa fall).
För betyg 4 och 5 respektive VG är uppgifterna lite "tuffare" bedömda kan vara bra att veta
också. Det som släpps i Ada.P2 släpps inte i Ada.P"högre". Det blir också mer ont om tid på
dessa förstås då det är högre betyg som ni skall visa att ni kommit upp till nivå för.
Prata gärna med era assistenter om problem med era uppgifter (även P-uppgifterna). Jag kan
tyvärr inte ta alla frågor som jag sagt tidigare. Ni är för många för det. Inget klagomål utan bara
en påminnelse för att vi skall hinna med att hantera allt annat.
Ha nu en trevlig vecka och tänk på att det kommer ﬂer P-pass. Det är ingen kris.
M.v.h.
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