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1 Introduktion
Ett av de fundamentala områdena inom datatekniken är programmering, utan
denna vore datorer helt oanvändbara. Denna laboration behandlar grundläggan-
de programmering, en kort introduktion till detta enorma område.

Programmeringsspråket som används i laborationen är Python. Detta är ett
enkelt skriptspråk som är mycket populärt [3] och effektivt avseende kodmängd
och hastighet [3], enkelhet att lära [3, 4], öppet och tillgängligt på en mängd
olika plattformar [3].

2 Syfte
Syftet med denna laboration är att examinera att du kan:

• skriva enklare skript.

Detta görs genom att du får visa att du kan använda grundläggande program-
meringskonstruktioner;

• variabler,
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1 $ python cisco.py
2 Hur många lager finns det i OSI -modellen?
3 3
4 Fel!
5 Vill du fortsätta? (Ja/Nej)
6 Ja
7 Vad heter Ciscos nuvarande VD?
8 Rutger Blinka
9 Fel!

10 Vill du fortsätta? (Ja/Nej)
11 Ja
12 Hur många lager finns det i OSI -modellen?
13 7
14 Rätt!
15 Vill du fortsätta? (Ja/Nej)
16 Nej
17 Du hade 33% rätt. Du är underkänd!
18 $

Listning 1: Exempel på utmatning från programmet.

• flödeskontrollstrukturer, och

• iterationer;

och med dessa skriva enklare program för att behandla radbaserad textdata.

3 Läsanvisningar
Innan du påbörjar laborationen ska du ha läst kapitel 1, 2, 5.1–5.4, 6.1–6.4, och
8.1 i [1] samt avsnitt 2–6 i Pythonkramaren del 1: Programmering för teknologer
[2]. Du bör även ha gjort flertalet övningar i litteraturen.

4 Genomförande
När du har läst litteraturen, gjort några av övningarna däri och börjar känna
dig bekant med materialet, då är det dags att ta itu med denna uppgift.

Det som ska åstadkommas är ett program för att hjälpa nätverksdriftstudent-
er att repetera inför sina Cisco-prov. Programmet ska innehålla ett tiotal frågor
med tillhörande svar. När det körs ska det ställa en slumpmässigt vald fråga till
användaren, denne svarar och får veta om det är rätt eller fel. Därefter frågar
programmet om användaren känner sig klar och vill avsluta. Om användaren
vill fortsätta ställs en på nytt slumpmässigt vald fråga och så vidare. Om an-
vändaren vill avsluta skrivs statistik ut för denna övningssession. Statistiken ska
åtminstone innehålla hur många procent av frågorna som blev korrekt besva-
rade och om detta skulle bli godkänt eller ej. För godkänt betyg erfordras 60%
korrekt besvarade frågor.

Se listning 1 för ett exempel på utmatning.
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Notera att programmet ska fortsätta att köra tills användaren väljer att
avsluta, varken kortare eller längre. Notera även att samma fråga kan dyka upp
flera gånger i rad, eller inte alls under en session. Frågorna ska alltså serveras
helt slumpmässigt till användaren.

5 Examination
Kontrollera att din lösning lever upp till kraven så som angivet under Genom-
förande. Lämna därefter in din källkod (.py-fil) tillsammans med en enklare
laborationsrapport där du beskriver hur din kod fungerar i inlämningslådan i
lärplattformen för bedömning.
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