
Obligatorisk oppgave 2 i IN1020

Dag Langmyhr
dag@ifi.uio.no

Høsten 2018

Oppgaven

Oppgaven går ut på å skrive et lite program for LMC-maskinen. Programmet skal
lese noen tall og så skrive ut det største tallet og hvor mange tall det var.

Nærmere bestemt skal programmet gjøre følgende:

� Det skal lese inn noen heltall; vi vet ikke hvor mange på forhånd. Alle tallene
er i intervallet 1–999 unntatt det siste, som er 0 og som brukes for å angi at
det ikke er flere tall.

� Når innlesningen er ferdig, skal programmet skrive ut n= og antallet innleste
tall (men 0-verdien til slutt skal ikke telle med).

� Programmet skal også finne det største tallet og skrive det ut med max= foran.

Figur 1 viser hvordan utskriften vil se ut i simulatoren etter at tallene

4 7 1 0

er lest inn. (Det er ikke så farlig om linjeskift og blanke blir litt anderledes.)

Figur 1: Eksempel på utskrift

Hint

Det er ikke så lurt å prøve å skrive hele programmet før man tester det ut. Prøv
heller dette:
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� Start med et miniprogram som leser ett tall og så stopper.

� Utvid det med å lese flere tall til det kommer en 0.

� Utvid programmet til å telle antallet tall.

� Utvid programmet til å skrive ut tegnene «n» og «=» og så antallet.

� Utvid programmet til også å finne det største tallet og skrive det ut.

Innlevering

Når programmet er ferdig, skal filen med assemblerkode leveres i Devilry; det skal
ikke skrives noen rapport. Assemblerkoden skal fungere på LMC-simulatoren brukt
i undervisningen; se link på emnets semesterside.

En Python-versjon

For å illustrere hva programmet skal gjøre, viser listing 1 hvordan en løsning i Pyt-
hon kunne sett ut. Dette er bare en illustrasjon; ditt program behøver ikke virke
nøyaktig på samme måte så lenge det oppfyller kravene.

antall = 0
max = 0

x = int(input(""))
while x != 0:

if x > max:
max = x

antall = antall + 1
x = int(input(""))

print("n=", antall)
if antall > 0:

print("max=", max)

Listing 1: Et tilsvarende program i Python
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