
Albregtsen og Skagestein: Digital representasjon 

Løsningsforslag til kapittel 7 – Representasjon av tall 

Skulle du finne feil i et løsningsforslag, vennligst rapporter dette til 
ragnhilk@ifi.uio.no 

Oppgave 1 - Representasjon av heltall – og litt regning 
I denne oppgaven skal du anta at du arbeider med en datamaskin der heltall er 
representert med åtte (8) biter. Du bør gjøre konverteringene mellom titallsystemet og 
det binære systemet og omvendt manuelt, men du kan sjekke dem med 
konverteringsrutinen på http://www.teach-at-home.com/fastfacts/numbers/Binary.asp  
a. Hvilket tallområde kan representeres under forutsetning av at du ikke skal 

representere negative tall? 
[0,…,255]  

b. Hvilket tallområde kan representeres under forutsetning av at negative tall skal 
representeres som 2er-komplementer? 
[-128,…,127]  

c. Hva er den binære representasjonen for 77? 
01001101  

d. Hva er 2er-komplement binære representasjonen for –66?  
10111110 

e. Utfør en binær addisjon av tallene 77 og –66 i 2er-komplement-systemet. 
Kontroller svaret! 
01001101 + 10111110 = 100001011, stryker overflytsbiten og får 1011, altså 
desimal 11.  

f. Utfør en binær addisjon av 77 med seg selv i 2er-komplement-systemet.  
01001101 + 01001101 = 10011010, som tilsynelatende er 154. Men siden tallet 
begynner med 1, er det representasjonen for det negative tallet –102. Vi har fått 
en overflyt, hvilket kan fastslås ut fra at de to mentene lengst til venstre er ulike.  
154 er utenfor det representerbare tallområdet. 

g. Utfør en binær addisjon av –66 med seg selv i 2er-komplement-systemet.  
10111110 + 10111110 = 101111100, stryker 1 bit og får 01111100, som er 
desimal 124. Vi har igjen en overflyt, hvilket kan fastslås ut fra at de to mentene 
lengst til venstre er ulike.   –132 er utenfor det representerbare tallområdet. 

Oppgave 2 - Litt mer binærregning 
Ta de fire desimalsifrene i din fødselsdag (månedsnummeret skjøtt sammen med 
dagnummeret, for eksempel: 12. januar = 0112).  
a. Konverter dette tallet til et binært tall. Vi kaller dette tallet A. 

Vi gjennomfører regnestykket med tallet 0112. 
0112 = 0111 0000 (A)  

b. Multipliser A med 2. Vi kaller dette tallet B.  
Bare skift binærtallet en plass mot venstre: 1110 0000  (B) 
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c. Dann 2er-komplementet av A (du må gjøre en antagelse om hvor mange biter du 
vil bruke for dine heltall). Vi kaller dette tallet C.  
1000 1111 + 1 = 1001 0000  (C) 

d. Adder B og C – vi kaller resultatet D.  
1110 0000 + 1001 0000 =  1 0111 0000, kast overløpsbiten: 0111 0000 (D) 

e. Konverter D tilbake til desimaltall.  
0111 0000 = 64 + 32 + 16 = 112 (!) 

Oppgave 3 - Regning med tall på tekstform 
Vi vet at tall kan representeres på to høyst ulike måter: Enten på binær form eller som 
tekst. Den første formen brukes fortrinnsvis for lagring og beregninger, den andre 
fortrinnsvis i forbindelse med input/output eller når tallet inngår som en integrert del 
av en tekst. I programmeringsspråket COBOL (Common Business Oriented 
Language) er det imidlertid vanlig å regne med tall på tekstform, fordi bruksområdet 
gjør at mengden av regning er relativt beskjeden sammenliknet med mengden av 
teksthåndtering, og det ofte ikke lønner seg å konvertere tallene fram og tilbake 
mellom tekstform og binærform.  
a. Skisser en algoritme for å addere to ikke-negative tall på tekstlig form. Anta at 

kodingen er ISO-8859-1 eller Unicode UTF-8. Prøv algoritmen eksempelvis på å 
addere desimaltallet 73 med seg selv. 
Vi viser algoritmen med tallet 73. 
ISO-8859-1 og UNICODE UTF-8-representasjonen er 00110111 0011 0011. 
Vi adderer friskt ivei 
 0011 0111 0011 0011 + 0011 0111 0011 0011 = 0110 1110 0110  0110.  
Vi vet at vi her har en bias på 30(16), altså 0011 0000, som vi må trekke fra:  
0110 1110 0110 0110 – 0011 0000 0011 0000 = 0011 1110 0011 0110. 
Nå er det siste sifferet i svaret allerede på plass, siden det ikke ble generert noen 
mente: 0011 0110 er UTF-8-koden for tegnet 6. Men det første "sifferet" er 
kommet utenfor det tillatte området: Det er større enn representasjonen for 9, som 
er 39(16). Vi har altså en mente. Vi må trekke fra A(16) = 1010: Vi regner ut 0011 
1110 – 1010 = 0011 0100, som er UTF-8-koden for tegnet 4. Så må vi ta hånd om 
menten ved å addere den til representasjonen for tegnet 0, altså 1 + 0011 0000 
=0011 0001, som er UTF-8-representasjonen for tegnet 1.    

Oppgave 4 - Representasjon av flytende tall (avansert - bare for spesielt 
interesserte) 
Før du prøver deg på denne oppgaven, kan det lønne seg å studere konverterings-
rutinen på http://www.randelshofer.ch/fhw/gri/float.html#chapterfloatapplet 
Anta at du har en representasjon av et flytende tall i henhold til prinsippene i IEEE 
Standard 754, men med bare 8 biter og følgende layout: 
Fortegnsbit: 1 bit 
Eksponent: 3 biter bias 3  
Eksponenten kan anta de desimale verdiene 3 til –3. 
På grunn av biasen, blir -3 lagret som 000, -2 som 001, -1 som 010, 0 som 011, 1 som 
100, 2 som 101, 3 som 110. 
 
Husk at en eksponent med bare 1ere blir brukt for spesielle formål (infinite, Not A 
Number).  
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Derfor kan eksponentdelen av tallet ta verdier fra 2-3 til 23, dvs.  1/8 til 8. 
Mantisse 4 biter 
Den første biten i mantissen blir ikke lagret. Derfor er den største mantissen binær 
1.1111. Den minste normaliserte mantissen er vanligvis 1.0000. Imidlertid har vi det 
spesielle tilfellet at 0 representeres med alle biter lik 0. Derfor: I forbindelse med 
eksponent –3 som er representert som 000, er den minste normaliserte mantissen 
1.0001. 
 
For å forenkle ting, antar vi at vi kun opererer med normaliserte mantisser.  
a. Hva er det største positive tallet som kan representeres? 

8 * (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16) = 8 * 1,9375 = 15,5   
b. Hva er det ikke-representerbare området rundt 0?. 

Det minste positive tall forskjellig fra 0 er 1/8 * (1 + 1/16) = 0,1328125 
Det ikke-representerbare området blir : – 0,1328125 to + 0,1328125, disse 
verdiene ikke inkludert.  
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