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Oppgaven går ut på å programmere funksjonen scanty som er en forenklet
utgave av standardfunksjonen sscanf. Funksjonen skal programmeres i x86-
assemblerkode slik at den kan assembleres og testkjøres på Ifis Linux-
maskiner med gcc-kommandoen.

1 Funksjonen scanty

Funksjonen har denne C-signaturen:

int scanty(char *s, char *format, ...)

Den skal lete i teksten s etter data slik formatet format angir. Data den finner
skal omformes og lagres der parameter nr 3, nr 4 osv angir. Alle parametrene
skal være adresser.

1.1 Hvordan arbeider scanty?

Funksjonen tar utganspunkt i formatet. For hvert tegn i formatet skjer
følgende:

• Om neste formattegn er noe annet enn ’%’, forventer scanty å finne det
samme tegnet som neste tegn i teksten s. Om de to tegnene er like, går
funksjonen videre til neste tegn i både formatet og teksten s.
Om vi har en mismatch (dvs at tegnet i s er et annet enn formattegnet
eller det ikke er flere tegn igjen i s), vil scanty avbryte arbeidet og
returnere uten å sjekke eller konvertere mer.

• Hvis det nå står %c i formatet, blir det neste tegnet i teksten s plassert
(som 1 byte) der neste parameter i parameterlisten til scanty peker.

• Hvis det står %x i formatet vil følgende skje:
1. scanty vil hoppe over de blanke den finner i teksten s.
2. Alle etterfølgende tegn ’0’–’9’, ’A’–’F’ eller ’a’–’f’ som følger vil bli

tolket som et heltall på heksadesimal form og lagret (som 4 byte)
der neste scanty-parameter peker.

Om det ikke var noen heksadesimale sifre –– enten fordi det ble funnet
et annet tegn eller fordi det ikke var flere tegn igjen i teksten s –– har
vi funnet en mismatch og scanty avbryter alt videre arbeid.

• Hvis det nå står %d i formatet, skjer dette:
1. scanty vil hoppe over de blanke den finner i teksten s.
2. Om det neste tegnet er en ’–’, blir det tatt vare på.
3. Alle etterfølgende tegn ’0’–’9’ blir (sammen med ’–’-en, om det

var et slikt fortegn) tolket som et heltall på desimal form og lagret
(som 4 byte) der neste scanty-parameter angir.
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Om det ikke kommer noen desimale sifre –– enten fordi det kom et
annet tegn eller fordi det ikke var flere tegn igjen i teksten s –– har
det oppstått en mismatch og all videre leting og konvertering vil bli
avbrutt.

• Om det i formatet står en ’%’ etterfulgt av noe annet enn ’%’, ’c’, ’d’
eller ’x’ (eller det ikke er noe tegn etter ’%’-tegnet fordi det er slutt
på formatet), regnes dette som en mismatch og scanty avbryter videre
prosessering.

(For ordens skyld: Disse reglene er ikke nøyaktig de samme som sscanf
benytter.)

1.2 Returverdien

Funksjonen skal normalt returnere antallet %-felt i formatet som ble korrekt
funnet og dekodet. Dette vil oftest være antall %c, %d og %x i formatet men
vil være lavere om teksten s er for kort eller det oppdages en mismatch.

Unntaket er når scanty kommer til slutten av teksten s før enten
1. det foretas en konvertering av %c, %d eller %x, eller
2. det oppdages en mismatch.
I så fall skal funksjonen returnere −1. (Se eksempel nedenfor.)

1.3 Noen eksempeler

Om vi utfører funksjonskallet
v = scanty("a=–31415", "%c=%d", &c, &d);

vil variabelen c få verdien ’a’ og d vil bli −31415. Siden det er foretatt to
konverteringer, vil v bli satt til 2.

Dersom vi i stedet skriver
v = scanty("a=31415+1", "%c=%d-%x", &c, &d, &x);

vil c bli ’a’ og d vil bli 31415. Etter den andre konverteringen finner scanty en
mismatch (’+’ 6=’–’) så funksjonen avbrytes og v blir 2 siden to konverteringer
er gjennomført. Variabelen x blir ikke endret.

Etter
v = scanty("x=", "x<%c", &c);

får v verdien 0 siden det oppdages en mismatch (’=’ 6=’<’) før det er foretatt
noen konvertering (så c forblir uforandret).

Etter
v = scanty("x=", "x=%c", &c);

får v verdien −1 siden scanty finner slutten på teksten "c=" før det foretas
noen konvertering eller oppdages en mismatch. Variabelen c forblir uendret.

2 Innleveringen

Med mindre gruppelæreren bestemmer noe annet, skal kildefilen med
assemblerkoden sendes som vedlegg i en e-post til gruppelæreren, dvs til én
av adressene inf2270-1@ifi.uio.no, inf2270-2@ifi.uio.no eller inf2270-103@
ifi.uio.no innen kl 23.59 den 6. mai 2009.

Funksjonen skal være godt kommentert; om dette ikke er tilfelle, vil
gruppelæreren nekte å rette innleveringen.
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3 Tips

For å gjøre det enklere å løse oppgaven kommer det her noen anbefalinger:

• Skriv funksjonen i et høynivåspråk du kjenner godt (for eksempel C
eller Java) før du forsøker deg på assemblerkode.

• Skriv ikke alt på en gang! Start med en minimal løsning, for eksempel
en som ikke tar hensyn til %-tegn i det hele tatt men bare sjekker om
to tekster er like, så kan den utvides litt etter hvert. Sjekk hver utgave
grundig før du går videre.

• Programmet ~inf2270/programmer/test-obl2.c (tilgjengelig på nettet
som http://www.ifi.uio.no/~inf2270/programmer/test-obl2.c) vil bli
benyttet av gruppelærerne til å sjekke om en innlevert scanty virker.

• Lag også egne testprogrammer selv.
• Begynn i tide! Det kan ofte ta mange timer å finne programmeringsfeil

i assemblerkode.
• Benytt debuggere og andre feilfinningsverktøy aktivt!

4 Samarbeid og kopiering

Oppgaven er beregnet å løses individuelt og det forventes derfor at alle
innleveringene er ulike.

Det er imidlertid helt OK å diskutere ideer med hverandre, men Ifi
forventer at alle skriver koden selv. Det er derfor heller ikke lov å kopiere
assemblerkode generert av en kompilator.

Til sist: Les Ifis reglement for obligatoriske innleveringer på neste side.
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Institutt for informatikk

Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk (Ifi)

Ved alle pålagte innleveringer av oppgaver ved Ifi –– enten det dreier seg
om obligatoriske oppgaver, hjemmeeksamen eller annet –– forventes det at
arbeidet er et resultat av studentens egen innsats. Å utgi andres arbeid for
sitt eget er både ulovlig og uetisk og kan medføre sterke reaksjoner fra Ifis
og Universitetets side, for eksempel utvisning i ett eller flere semestre; se
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml.

Vær derfor oppmerksom på følgende:

• Hvis du tar med tekst, programkode, illustrasjoner og annet som andre
har laget, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra.

• Det er greit å få hint om hvorledes en oppgave kan løses, men dette
skal eventuelt brukes som grunnlag for egen løsning og ikke kopieres
uendret inn.

• Du kan bli innkalt til samtale om dine innleveringer. Du må da kunne
forklare innholdet i detalj og redegjøre for hvorledes det innleverte
arbeidet er blitt til.

Gruppearbeid

I noen kurs skal det leveres gruppearbeid. Ifi krever da at alle medlemmer av
gruppen kan gjøre rede for hovedtrekkene i det innleverte arbeidet. Dessuten
må alle ha utført en rimelig del av det hele, og kunne identifisere og svare i
detalj for sin del.

Samarbeid

Disse kravene betyr ikke at Ifi fraråder samarbeid –– tvert imot, Ifi oppfordrer
studentene til å utveksle faglige erfaringer om det meste. Men det kreves som
nevnt at man kun leverer besvarelser man har produsert selv.

Hvis du er i tvil om hva som er lovlig samarbeid, må du kontakte gruppelærer
eller faglærer.

http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf 13. desember 2007


