
INF1040 obligatorisk oppgave 1:

Nettsider, tekst og tall

Innlevering: Fredag 5. oktober 2007 kl 15:00.

Innledning

Oppgaven skal løses individuelt, og må være godkjent for å kunne gå

opp til eksamen. Før innlevering må retningslinjene “Krav til innleverte

oppgaver ved Institutt for informatikk” være lest, se

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

Besvarelsen skal utformes som nettsider i XHTMLstrict. Utseendet på si

dene skal bestemmes av et eksternt stilark. Bruk gjerne varianter av ma

len i kapittel 5. Nettsidene skal lages ved å redigere direkte på XHTML

filene, og ikke ved hjelp av noen form for WYSIWYGredigering. Nett

stedet skal være gyldig under DTDen for XHTMLstrict. Nettsidene skal

valideres!

Hovedsiden (“hjemmesiden”) skal hete index.html. Av denne siden skal

det fremgå hvem som har utarbeidet besvarelsen, og det skal settes inn

følgende formulering:

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet “Krav

til innleverte oppgaver ved Insitutt for Informatikk” på

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

Siden skal også inneholde et gjenkjennelig bilde av deg selv. Sist, men

ikke minst, skal siden inneholde linker til de to oppgaveløsningene.

Når besvarelsen er ferdig, pakker du filene som inngår i nettstedet inn

i en samlefil med navn dittbrukernavn_oblig1.zip med hjelpeprog

rammet zip, for eksempel slik:

zip ragnhilk_oblig1.zip index.html oppg1.html oppg2.html

Alternativt kan du pakke alt inn i en tarfil. Deretter sender du samlefi

len til gruppelæreren som vedlegg til en epost. Eposten skal sendes fra

uiokontoen din og til adressen inf1040gruppenummer@ifi.uio.no,

for eksempel inf10401@ifi.uio.no hvis du tilhører gruppe 1. Som

“subject” skal du skrive “INF1040: Innlevering Oblig 1”.

Spør gruppelæreren om hjelp hvis du har problemer!
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Oppgave 1: XMLfiler i Unicode

Oppgave a

Lag et XMLdokument av følgende tekstavsnitt fra side 26 i læreboken:

Som et eksempel kan vi se på representasjonen i UTF8 for

tegnet ⊕ i det minoiske skriftsystemet Linear B. Unicodekodepunktet

for ⊕ er U+1000F. Vi trekker fra 0x10000 for å fram kode

punktet 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

Nettsiden skal vise frem XMLdokumentet (med alle markeringer) som

ren tekst, altså slik dokumentet ser ut i en vanlig teksteditor som for

eksempel emacs eller notepad.

Du kan selv velge elementnavn, men de må være meningsfylte. Som

tegnsett skal brukes Unicode i normalform D uten forhåndssammen

satte tegn. Legg inn i besvarelsen linker til de aktuelle kodetabellene på

http://www.unicode.org/

Oppgave b

Lag et overslag over antall bytes i XMLdokumentet for Unicode trans

formasjonene UTF32, UTF16 og UTF8. Overslaget skal bygge på regne

stykker ut fra hvordan tegnene representeres. (Hvis du ønsker det, kan

du selvsagt kontrollere at resultatet av regnestykkene er noenlunde rik

tig ved å lagre XMLdokumentet 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. ikkeASCII) tegnene i det ak

tuelle tekstavsnittet, sammen med representasjonene for disse tegnene

i transformasjonene UTF32, UTF16 og UTF8, vist i binær og heksade

simal.

2



Oppgave 2: Representasjon av tall

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i de fire siste bokstavene i

brukernavnet ditt,1 der det første av disse skal gjøres om til stor boks

tav. Vi vil i det følgende referere til disse som X1, X2, X3 og X4. Med

brukernavn ragnhilk, blir altså X1=H, X2=i, X3=l og X4=k.

Oppgave a

Skriv opp UTF8 representasjonen til hver av de fire bokstavene. La Y1

stå for UTF8 representasjonen av X1, Y2 stå for representasjonen av X2,

osv.

Oppgave b

I denne oppgaven skal vi tolke Y1, Y2, Y3 og Y4 som binære tall.

1. Konverter de binære tallene Y1, Y2, Y3 og Y4 til titallsystemet.

2. Regn ut i det binære tallsystemet summen Y1+Y2 og summen Y2+

Y3 + Y4.

3. Regn ut i det binære tallsystemet produktet Y1 ∗ Y2.

4. Regn ut i det binære tallsystemet Y3 + (−Y1) og Y1 + (−Y4), der

negative tall representeres med bruk av toerkomplement.

For alle oppgavene gjelder at nettsiden skal vise frem selve regnestykk

ene, ikke bare svarene.

(Hint: Sjekk at regnestykkene dine stemmer ved å gjøre de samme reg

nestykkene i titallsystemet!)

Oppgave c

Anta at du ved overføring har mottatt bytesekvensen Y1Y2Y3Y4.

1. Hvis vi følger “big endian” prinsippet, er dette et lovlig “single

precision” flyttall i henhold til IEEE 754? I tilfelle, hvilket?

2. Hvis vi følger “little endian” prinsippet, er dette et lovlig “single

precision” flyttall i henhold til IEEE 754? I tilfelle, hvilket?

Det er her tilstrekkelig å angi svarene på formen m · 2e. Konvertering til

titallsystemet er ikke nødvendig.

1Hvis brukernavnet ditt er kortere enn fire bokstaver, kan du finne på de manglende

bokstavene selv.
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