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ChangeLog och frågor

2018-11-01

Lösningsförslag på dagens tenta uppladdade kl 12.31. Se Tentor --> Tentor - HT2018

2018-10-31

New Java FAQ question and answer: Does my program get bigger if I import too many classes
or packages?
New Java FAQ question and answer: If my program doesn't get any bigger if I import too much,
why is that?
New Java FAQ question and answer: I always confuse Comparator<T> with Comparable<T> -
what's the difference?

2018-10-30

Laddat upp en PDF med lite text om equals() och compareTo()
Laddat upp ett exempel med exceptions i programmering/kodexempel på GUL -
"TentaException.java"
Laddade upp monster-filer. Kolla på textfilen i zip-filen (Programmering .... -> Repetition ->
monster.zip)

2018-10-29

Small exercise for the Objects - Relation to classes chapter added
Two small exercises for Classes - Other keywords added
Laddade upp tenta från 2018-08-21

2018-10-28

Fler kapitel fixade så att det finns playlist-länkar så filmerna kommer i rätt ordning:

Computer introduction Done!
Programming introduction Done!
Programming in Java Done!
Our first Java program Done!
Variables and types Done!
Expressions and operators Done!
Control flow Done!
Objects-kapitlen Done!
Classes-kapitlen Done!
Inheritance-kapitlen Done!

http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java_FAQ#Does_my_program_get_bigger_if_I_import_too_many_classes_or_packages.3F
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java_FAQ#If_my_program_doesn.27t_get_any_bigger_if_I_import_too_much.2C_why_is_that.3F
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java_FAQ#I_always_confuse_Comparator.3CT.3E_with_Comparable.3CT.3E_-_what.27s_the_difference.3F
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Interface-kapitlen Done!
Exceptions-kapitlen Done!

Några fler kapitel har fått kodexempel.

2018-10-26

Slängde upp (i GUL) protokoll från formativ kursvärderingsmöte #02

2018-10-24-tillägg

Under dokument - Java här på Gul-är-ful, så finns nu en ordlista med begrepp och så länkar till
externa resurser. Det är en samling av alla våra vidareläsningslänkar från wiki-kapitlen, med en
lista på ord och fraser som hör till länken. Ni kan söka i dokumentet Cmd-F eller Ctrl-F efter t ex
exception så hittar ni länkar till det begreppet.

2018-10-24

Fel i verify-app-sh upptäckt! Detta rör MacOS. Redigera scriptet (verify-app.sh) så att det
"ganska högt" upp i filen står:

ECHO=echo

istället för något i stil med

ECHO=/usr/bin/echo  
 

2018-10-23 - tillägg

Playlists fixat för Interface-kapitlen också.
Kodexempel tillagda på flera av Interface-kapitlen.

2018-10-23

Vi arbetar med att skapa playlists av videorna per kapitel. Hittills är Exceptions-kapitlen fixade,
och Inheritance-kapitlen.
Vi lägger till kodexempel på wikisidorna så att varje kapitel inleds med ett kort kodexempel som
ni inte behöver förstå, då syftet snarare är att ni snabbt ska få se hur kod ser ut, som handlar
om det kapitlet handlar om. Några få sidor klara. En del sidor har redan kodexempel och då
tycker vi det räcker.
Ny sida om Override skapad: Term:Override Syftet är inte att vara ett kapitel, utan ett
uppslagsord för den som vill läsa mer

http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Term:Override
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Ni vet väl att det finns fler Term-sidor? Category:Term

2018-10-22

Inlämningsuppgiften: Vi upptäckte ett fel i wikin. Några av er kan ha laddat ned en gammal fi
när ni laddade ned via följande
sida: http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java:Assignment_-_Address_book_-_Tasks

Verifiera att er fil src/org/addressbook/textutils/TextUtils.java är samma som innehållet
i följande fil:
https://raw.githubusercontent.com/progund/java-programming-assignment2-
public/master/src/org/addressbook/textutils/TextUtils.java 
Om inte samma innehåll, kopiera innehållet i länken ovan till er fil 

2018-10-11

Spelade in filmer till inlämningsuppgiften (nås via wikin,
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java:Assignment_-_Address_book)
Skapade inlämningsuppgift i GUL, deadline 4 oktober 23:55
Instruktioner till inlämningsuppgiften finns
här: http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java:Assignment_-_Address_book

2018-10-09

Installationsscripten för Homebrew och MacPorts skapar ett alias för dat (=gdate) så att wiki-
materialets instruktioner för Mac-användare är det samma som för Windows och GNU/Linux-
användare
Script som startar "/bin/sh" är ändrade till att starta "/bin/bash". På detta sätt funkar bash-script
på Mac. OBS - Henrik hade slarvat! 
Källkoden på wikin http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Classes_-
_Using_your_classes_-_Exercises#Q7 stämmer inte med den i github. Uppdaterade wikin.
Lade till not om att det i jdk10 tillkommit en katalognivå
(java.base): http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Classes_-_API_source_code_-
_Exercises#Q2

2018-....

sorry, missat att fylla i ChangeLog

2018-09-23

Navigationslänkarna längst ned på wikisidorna förtydligade så man ser om nästa sida är
övningar eller ny teori (på begäran under formativ kursutvärdering)

http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Category:Terms
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java:Assignment_-_Address_book_-_Tasks
https://raw.githubusercontent.com/progund/java-programming-assignment2-public/master/src/org/addressbook/textutils/TextUtils.java
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java:Assignment_-_Address_book
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java:Assignment_-_Address_book
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Classes_-_Using_your_classes_-_Exercises#Q7http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Classes_-_Using_your_classes_-_Exercises#Q7
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Classes_-_API_source_code_-_Exercises#Q2
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Schemat på wikin omgjort, så att veckor är huvudrubriker med horizontell linje och dagarna i
veckan underrubriker (på begäran under formativ kursutvärdering)

2018-09-22

Ny version av kompendiet Datorkunskap för IT-studenter Lyssna  uppladdad

2018-09-21

Protokoll från dagens möte (formativ kursvärdering) uppladdat i GUL under
programmeringsdelen

Ny version av Läsanvisningar_TIG015_2018.pdf Lyssna  uppladdad - nu med länkar

till eventuella övningar också
Kodexempel med LoopChallenge.java uppladdad (från handledning 21/9 livekodning)

2018-09-19

Ersatte PDF med kompendiet Datorkunskap... med ny version.
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Objects_-_Creating_-
_Exercises#A_small_command_line_MP3_player:Lade till (förhoppningsvis) förklarande
exempel på challenge-delen av "A small command line MP3 player, written in Java"

$ java -cp .:jlayer-1.0.1-1.jar se.juneday.mp3.Mp3Player dogs.mp3 

Which should play the file dogs.mp3.

$ java -cp .:jlayer-1.0.1-1.jar se.juneday.mp3.Mp3Player dogs.mp3 

pigs.mp3 sheep.mp3

Which should play the files dogs.mp3, pigs.mp3 and sheep.mp3.

2018-09-18

Nytt dokument (PDF) i GUL, under "Programmering".  Datorkunskap_för_IT-studenter.pdf

Lyssna  Lyssna Detta är en beta-version (för utvärdering och kommentarer) av ett

kompendium vi arbetar med som introducerar datorkunskap och hur man arbetar i terminalen. Ni får
väldigt gärna skicka kommentarer till oss via e-post eller via kursrepresentanterna.

2018-09-17

https://gul.gu.se/courseId/84701/node.do?id=42375575
https://gul.gu.se/docReaderPopup.do?id=42375575
https://gul.gu.se/courseId/84701/node.do?id=42359801
https://gul.gu.se/docReaderPopup.do?id=42359801
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Objects_-_Creating_-_Exercises#A_small_command_line_MP3_player
https://gul.gu.se/courseId/84701/node.do?id=42336057
https://gul.gu.se/docReaderPopup.do?id=42336057
https://gul.gu.se/courseId/84701/node.do?id=42335905
https://gul.gu.se/docReaderPopup.do?id=42335905
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Tillägg i wikin:

Fröljande fråga i vår FAQ Why do I get 'Could not find or load main class ...'?  fick en extra
mening (alt. I can compile but I can't execute the class) i hopp om att detta hjälper er mer
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Objects_-_Using_-
_Exercises#Exercise_5._ArrayList_challenge_exercise: Lade till en länk till hur man skickar
argument till ett program
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java_FAQ Lade till att ett fel när man inte kan köra
en Java-klass kan vara att man stavat fel på package/klass (t ex org/pogrund istf org/progund).
Byggskript i WEEKLY 02 returnerar korrekt värde (skilt från 0 vid fel - Henrik är en idiot som
rättade felet men inte pushade till git)
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/TIG015_WEEKLY_2 lade till text som motiverar
scripten. 

2018-09-14

Fråga om for-loopen till FAQ

Vi lade till en fråga till vår Java-FAQ.

http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Programming_introduction

"Om man vill göra som ni gör i filmerna om C och Groovy så funkar det inte"
Vi har skrivit om scriptet (som används i Setting up your environment) så att detta installerar
groovy. Tanken var att ni bara skall ha sett olika språk. Hoppas att detta framgår detta på sidan
nu.
Vi har petat in intrsuktioner om vad som behöver göras OM man vill prova.

Vad är en zip-fil?

vi skriver på ett kompendie som vi hoppas kunna ge er inom kort

Tillägg i wikin:

Lade till "permission denied" som extra vanligt förekommande i FAQ
Tog bort text om installation av program/verktyg i weekly 02. Om du inte har programmet tidy
installerat beror det på att Henrik är korkad. Kör installationsscriptet en gång
till: http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Setting_up_your_environment#Additiona
l_software
Lade till information i weekly 02 om "permission denied"
Förtydligade att övningarna i http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Chapter:Control_flow_-
_Exercises visar "pseudo code"
Rättade fel i byggscript för WEEKLY 02

GUL

http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java_FAQ#Why_do_I_get_.27Could_not_find_or_load_main_class_Example.27.3F
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Java_FAQ#The_parts_of_the_for_loop_-_do_we_have_to_use_.2B.2B_or_--_.3F
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Category:FAQ
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skapade inlämningar för WEEKLY 02 - 05 (deadline i slutet oktober)


