
Spørsmål om IN1010 uttsatt eksamen: 
 
 
Sp: 
Hei, det står på oppgaven "Du kan 
importere fra Java standard API med unntak av klasser i Javas Collections rammeverk - du 
skal altså ikke importere og bruke ArrayList, LinkedList eller andre implementasjoner av List 
interfacet." som betyr at vi ikke kan bruke arraylist eller linkedlist i dele hele tatt i løsninger 
til oppgavene? Er det betyr at det er mulig å bruke kun Array ? Jeg skjønte ikke helt poenget. 
 
Svar: 
Nei du må IKKE bruke ArrayList, LinkedList eller andre implementasjoner av List interfacet. 
Du må gjerne SELV lage en implemtasjon av List interfacet. Dette må implementeres som en 
lenkeliste. Du kan gjenbruke din egen løsning på obligatorisk oppgave (kommenter hvor du 
har hentet løsningen fra). 
 
 
Sp: 
Hei! Jeg forstår ikke helt forskjellen på hva som skal skje i selve idiot-programmet i oppgave 
5 og oppgave 6. I 5b står det at metodene bare skal skrive til terminal og returnere en verdi, 
men i 5c (BrukerstyrtIdiot) virker det som kabalen faktisk skal fungere som om alle metodene 
var helt ferdig implementert (ettersom det står at programmet skal si ifra om kabalen har gått 
opp eller ikke). Hva er forskjellen på hva som skal skje i testprogrammet i 5 og hva som skal 
skje i det ferdige programmet i 6? 
 
Svar:  
Svaret er en del av eksamenen - du må finne ut av det selv. 
 
 
Sp 
Hei, Kan jeg løse hele oppgave 2 ved å bruke ArrayList<> 
import ArrayList; så ArrayList<Kort>kortstokk = new ArrayList<Kort>(); 
eller må jeg bruke kun Linkedlister  
itilleg oppgaven er ikke klart jeg klarer ikke å forstår spillet eller kabalen selv om jeg kan 
spille solitair fra før men måten oppgaven skrevet på er veldig uklart 
 
Svar: 

1. Du må IKKE bruke ArrayList. Dette må implementeres som en lenkeliste. Du kan 
gjenbruke din egen løsning på obligatorisk oppgave (kommenter hvor du har hentet 
løsningen fra). 

2. Kabalen er forklaret i oppgaven. Hvis det ikke er nok, så søk via en søkemaskine... 
Ytterligere avklaring er en del av oppgaven. 

 
 
Sp 
Collections.shuffle(mylist); er det lov å bruke den for å bytte rekkefølge til kortene? 
 
Svar: 
Nei 
 



Sp 
Hei. På oppgave 5 står at kabalen "går opp". Hva betyr det ? Hva vil det si ? Jeg skjønte ikke 
kabalen spill helt. 
 
Svar: 

1. At kabalen går opp er beskrevet i oppgaveteksten. Søk om «gå opp» via en 
søkemaskine... Ytterligere avklaring er en del av oppgaven. 

 
 
Sp 
på oppgave 5a , ble vi spurt om å lage interface Kabal , men det står ingen ting om metoder vi 
skal ha eller hva vi skal ha på interface kabal. 
 
Svar:  
Du skal SELV designe interfacet. 
Ytterligere avklaring er en del av oppgaven. 
 
Sp 
Hei!  
Jeg er en student ved IFI som tar IN1010 konte eksamen. Jeg sitter for tiden nå med oppgave 
5 denne eksamen. Her har jeg noen spørsmål. Jeg sitter litt tomhendt etter at det står lag 
interfacet Kabal, men ikke hva funksjonen til dette "interfacet" skal være. Jeg er også usikker 
på uferdigidiot. Hva er funksjonen til denne klassen, skal den skrive ut informasjon om kortet, 
eller "returnere verdi av riktig type". Jeg finner det litt vanskelig å komme til løsninger, 
ettersom jeg ikke er så kjent med kortspillet. Samtidig så er informasjonen om spillet litt 
vanskelig å forstå. Hvis det er samme farge på noen av kortene for eks, en konge og en vanlig 
2er. Må man ikke legge kort oppå, og ved det har du mistet sjansen til å "vinne". Har egentlig 
mange spørsmål, det hadde vært fint om det kunne være noen å kontakte, slik at prossesen 
kunne vært enklere. Håper på et svar uansett. 
 
Svar: 
1.: «det hadde vært fint om det kunne være noen å kontakte» - dessverre!: Ved eksamen må 
du selv finne svaret. 
2.: Hvordan spillet er: Det er beskrevet i oppgaven. Ytterligere avklaring er en del av 
oppgaven. 
 
 
Sp 
Hei. Jeg skjønte ikke oppgaver 5a og 5b "b) Skriv en klasse UferdigIdiot som implementerer 
interface Kabal, men med metoder som kun skriver ut på terminal at de kalles og returnerer en 
verdi av riktig type". Hva betyr det ? skal man lage et scenario for spill som betyr at jeg 
designer interface kabal på oppgave 5a ? 
 
Svar: 
Dessverre: denne avklaring er en del av oppgaven. Ta dine egne beslutninger. 
 
 
 
 
 



 


