
 
Leveringsfrist  
Oppgaven må leveres senest fredag 9 sept. kl 16.00 på epost til din hjelpelærer!  
Formål  
Formålet med denne oppgaven er å gi trening i bruk av editor, Java-kompilator og 
programkjøring. Videre er dette en introduksjon til bruk av variabler og enkle aritmetiske 
uttrykk.  
Oppgave  
På Det Norske Meteorologiske Institutts (DNMI) hjemmesider, http://www.met.no, kan 
man finne at for Blindern i 2005 var det:  

• 22 dager med nedbør i mai. Det regnet totalt 99 mm denne måneden, som er 187 % 
av normalen for mai måned.  

• 11 dager med nedbør i juni. Det regnet totalt 41 mm denne måneden, som er 64 % 
av normalen for juni måned.  

 
Du skal nå lage et Java-program hvor du legger inn opplysningene ovenfor, beregner 
etterspurte resultater i egnede variable, og skriver ut på skjermen følgende opplysninger 
(med passende tekst foran tallene):  

1. Hvor mye regnet det totalt på de to månedene i 2005 (= mai + juni)?  
2. Hva var gjennomsnittlig nedbør for:  

 a. De dagene det regnet i mai og juni 2005 (ett tall,  for mai+juni)?  
 b. Alle dagene i mai og juni 2005?  

3. Hvor mye regner det vanligvis i mai måned på Blindern? (Det vil si, finn 
normalnedbøren for mai).  

 
For å løse oppgaven må du lage et Java-program, kompilere og kjøre det, samt forsikre deg 
om at det regner riktig. Kontroller resultatene mot de samme tallene beregnet for hånd.  
 
Innlevering  
Lever Java-koden din til gruppelærer via e-post. Legg inn ditt eget navn og e-post-adresse 
(<brukernavnet ditt>@ifi.uio.no) som kommentarer i første linja i Java-filen sammen 
opplysning om hvilken gruppe og oblig dette er. Gruppen angis med g-<gruppenummer> 
og oblig angis med o-<oblignummer>.  Anta at foreleseren Arne Maus med epostadresse 
arnem@ifi.uio.no skulle levere oblig 1 på gruppe 14. Første linje skulle da se ut som: 
 
// arnem@ifi.uio.no  g-14   o-1 
Fyll da første linje ut med det som er riktig for deg (Husk to skråstreker // først på linja og 
mellomrom mellom de tre opplysningene).Hvis du har spørsmål vedrørende leveringsmåte 
eller annet, så kontakt gruppelæreren din i god tid før innleveringsfristen. Det er ditt ansvar 
at oppgaven kommer frem til øvingslæreren på riktig måte innen leveringsfristen.  
 
Tips  
Husk at du bruker Java-ordet int hvis du skal deklarere heltallsvariable og Java-ordet 
double hvis du trenger flyttallsvariable. Husk også at hvis regnestykket på høyresiden 
bare består av heltall, vil vi ved divisjon miste alt ’bak komma’.      Lykke til! 

Oblig1 - obligatorisk oppgave nr. 1 (av 4) i INF1000 


