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DM507 Forår 2019 Projekt Del II 
 

Antal beståede: 155 

Antal genafleveringer: 6 
 

Generelle fejl: 
 

Fejl ID Beskrivelse 

1 Afleveringen på papir og på Blackboard er ikke den samme. 

2 En afleveret fil er gemt som “utf8 med BOM”. Filer skal gemmes som 
standard utf-8 (uden BOM), da Java kræver at der ingen BOM er, og ikke 
kan kompilere “utf med BOM”. Desværre vil Notepad under Windows 
bruge BOM når der gemmes i formatet utf8. Løsning: vælg kodning  “ANSI” 
under “Save As” i Notepad. 

3 Man følger ikke bogens pseudo-kode. Dette er krævet i opgaveteksten. 
Grunden er blandt andet at: 1) For bogens pseudo-kode har vi set 
argumenter, for at den er korrekt. Det har vi ikke for hjemmelavede 
pseudo-koder. 2) For bogens pseudo-kode har vi set argumenter for gode 
køretider. Det har vi ikke for hjemmelavede pseudo-koder. 

4 Man bruger ikke zip format til at pakke filerne sammen med (man bruger 
f.eks. rar i stedet). 
 
Hvis man bruger WinRAR kan man vælge i programmet at pakke til zip 
format i stedet for rar format. 

5 Bruger kommentarer, som ikke beskriver, hvad koden reelt gør (f.eks. 
skriver man, at orderedTraversal sorterer træet, men i virkeligheden går 
den bare gennem træet in-order og løbende skriver nøglerne i sorteret 
rækkefølge i et array). 
 
Kommentarer er rigtigt gode at have i kode, men hvis de er misvisende kan 
de også gøre det rigtigt svært for en læser at følge med i, hvad koden gør 
(og ræsonnere omkring korrektheden). 
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6 Den zip-fil man har afleveret indeholder en directory struktur. 
 
Det der er tiltænkt er, at hvis man har afleveret en zip fil, der f.eks. hedder 
“part2.zip”, så når den bliver unzippet får man f.eks. filerne 
“DictBinTree.java” og “Treesort.java”, og ikke en mappe, som f.eks. hedder 
“part2”, som så indeholder java-filerne. 

7 Ingen kommentarer eller opfylder ikke grundighedskravet. (Formalia) 
Det handler ikke om at skrive det indlysende ned, men det, der burde 
beskrives, er ikke beskrevet. 

 


