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Obligatorisk oppgave 1 – Nettsider, tekst og tall 

Utlevering: fredag 22. september 2006 kl 0900 
Innlevering: fredag 6. oktober 2006 kl 1500 
 

Innledning 
Besvarelsen kan utarbeides i smågrupper (1- 2 studenter). Besvarelsen skal utformes 
som nettsider i XHTML-strict. Utseendet på sidene skal bestemmes av et eksternt 
stilark. Bruk gjerne varianter av malen på forelesningslysark INF1040-CSS-26 til 
INF1040-CSS-31.  
 
Nettstedet skal lages med et redigeringsprogram som tillater redigering av selve 
XHTML-teksten. Nettstedet skal være gyldig under DTDen for XHTML-strict. 
Nettsidene skal valideres! 
 
Hovedsiden (”hjemmesiden”) skal hete index.html. Av denne siden skal det 
fremgå hvem som har utarbeidet besvarelsen. På denne siden skal også settes inn 
følgende formulering: ”Jeg/vi har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet 
”Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk” på 
http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/egenerklaring.pdf. 
Sist, men ikke minst, skal siden inneholde linker til de to oppgaveløsningene.  
 
Du kan finne mye relevant bakgrunnsstoff på nettet. Du kan også bruke materiale fra 
lysarkene brukt på forelesningene og fra læreboka. Husk å sette inn referanser der 
hvor du siterer eller bygger på stoff publisert på nettet eller i trykt materiale. Gode og 
nøyaktige referanser teller positivt i vurderingen. På den annen side er bruk av andres 
materiale uten å angi kilden i beste fall uhederlig og i verste fall straffbart, og kan i 
forbindelse med innleveringer som teller i karakteren betraktes som fusk – jf 
dokumentet ”Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk”.  
 
Når besvarelsen er ferdig, pakker du filene som inngår i nettstedet inn i en samlefil 
med navn dittbrukernavn_oblig1.zip med hjelpeprogrammet zip, for eksempel slik: 
zip gerhard_oblig1.zip index.html oppgave1.html oppgave2.html 
Alternativt kan du pakke alt inn i en tar-fil. Deretter sender du samlefilen til 
gruppelæreren som vedlegg til en e-post. E-posten skal ha ”subject” INF1040 – 
Oblig1. En studentgruppe behøver ikke å sende mer enn én besvarelse, i så fall brukes 
det brukernavnet som kommer først i alfabetisk rekkefølge. Hvis studentgruppens 
medlemmer tilhører to ulike øvingsgrupper, skal besvarelsen sendes til den 
gruppelæreren som er ansvarlig for den studenten hvis brukernavn kommer først i 
alfabetisk rekkefølge, mens den andre studenten sender en melding per e-post til sin 
gruppelærer om at besvarelsen er levert og med angivelse av brukernavnet på den 
første studenten. 
 
 
Spør gruppelæreren om hjelp hvis du har problemer! 
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Oppgave 1. XML-filer i Unicode 

a) Lag et XML-dokument av følgende tekstavsnitt nederst på side 26 i Albregtsen og 
Skagestein: Digital representasjon, Unipub forlag 2006:   

 
Som et eksempel kan vi se på representasjonen i UTF-16 for tegnet ⊕  i det 
minoiske skriftsystemet Linear B. Unicode-kodepunktet for ⊕ er U+1000F. Vi 
trekker fra 0x10000 for å få fram kodepunktet relativt til Plan 1: 0x1000F 
minus 0x10000 gir 0xF = 11112. Vi setter dette bitmønsteret inn som 
«nyttelast» i «high» og «low surrogate» idet vi begynner bakfra: 
  
High surrogate = 1101 1000 0000 00002, hvilket tilsvarer kodepunkt U+D800 
Low surrogate  = 1101 1100 0000 11112, hvilket tilsvarer kodepunkt U+DC0F 

 
XML-dokumentet skal vises fram på nettsiden. Du kan selv velge elementnavn, 
men de må være meningsfylte. Som tegnsett skal brukes Unicode i normalform D 
uten forhåndssammensatte tegn. Legg inn i besvarelsen linker til de aktuelle 
kodetabellene på http://www.unicode.org/

 
b) Lag et overslag over antall bytes i XML-dokumentet for Unicode 

transformasjonene UTF-32, UTF-16 og UTF-8. Overslaget skal bygge på 
regnestykker ut fra hvordan tegnene representeres. (Hvis du ønsker det, kan du 
selvsagt kontrollere at resultatet av regnestykkene er noenlunde riktig ved å lagre 
XML-dokumentet i de ulike transformasjonene og se hvor langt det blir, men dette 
skal ikke være den eneste fremgangsmåten!) 
 
I besvarelsen kan det være hensiktsmessig å sette opp en tabell som viser en 
representativ glyf for de spesielle (dvs. ikke-ASCII) tegnene i det aktuelle 
tekstavsnittet, sammen med representasjonene for disse tegnene i 
transformasjonene UTF-32, UTF-16 og UTF-8, vist både i binær og heksadesimal.  
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Oppgave 2. Representasjon av tall 

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i tre tall A, B og C som velges på følgende 
måte: 

• A er et fritt valgt heltall mellom 11 og 44 der siste siffer ikke er større enn 4. 
• B settes lik –A. B skal altså være et tall mellom -11 og -44. 
• C settes lik A+A (eller 2*A). C skal altså være et tall mellom 22 og 88. 

 
a) Vis representasjonen av tallene B og C på heksadesimal form på følgende 

formater: 
• Tekstlig form, kodet i Unicode UTF-8 
• Binær form (med bruk av toer-komplement) 
• Flyttallsformat (IEEE 754) 
I forbindelse med flyttallsformatet kan du bruke et konverteringsprogram, for 
eksempel http://www.h-schmidt.net/FloatApplet/IEEE754.html, men du må vise 
at konverteringsprogrammet har gitt korrekte representasjoner for B og C. 

 
b) Regn ut i det binære tallsystemet summen B+C i de tre formatene, og kontroller at 

resultatet i alle tilfeller blir A. Regnestykkene skal vises fram på nettsiden. 
Hint 1: Når man regner på tekstlig form, må man ganske enkelt merke seg at B er 
et negativt tall og derfor trekke dette tallet fra C. 
Hint 2: Hvis man skifter mantissen i et flyttall på IEEE 754-format én plass mot 
høyre, halveres flyttallet. (Husk på å ta med den ikke-lagrede biten i 
skiftprosessen!) Økes tallverdien av eksponenten med 1, dobles flyttallet. 

 

Konkurranse! 
 
De beste nettstedene vil bli premiert med gavekort til Akademika.. 
 
Vurderingskriterier: 

• Nettstedet skal være egnet som undervisningsmateriale i emnet INF1040 
• Materialet som presenteres skal være faglig korrekt. 
• Nettstedet skal ha en god pedagogisk oppbygging. 

 
Juryen vil så langt den makter se bort fra bruk av XHTML-konstruksjoner som ikke 
tas opp i INF1040, se lysark INF1040-XML-25 – dette for å ikke favorisere 
konkurransedeltakere som kan mye XHTML fra før. 
 
Juryen består av emnets gruppe- og faglærere. Juryens avgjørelse er inappellabel. 
Det/de beste bidraget/bidragene kan bli inkludert i INF-1040-undervisningsmaterialet 
etter eventuell bearbeidelse og finpussing.  
 
 
22.09.2006 GS 
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