
INF1040 løsningsforslag oppgavesett 1:

Tallsystemer og binærtall

(Kapittel 1.1�1.4, 6, 7.2�7.3)

Hvis du �nner feil i løsningsforslaget er det �nt om du gir beskjed om dette
ved å sende en mail til martingi@ifi.uio.no

�Tenk selv�-oppgaver

18. Konverter det binære tallet 0111010010012 til det heksadesimale systemet
og titallsystemet.

Heksadesimalt: Grupperer �re og �re sifre og får 74916

Titallsystemet: 74916 = 710 ·25610 +410 ·1610 +910 = 179210 +6410 +910 =
186510

19. Konverter 37010 til det binære og det heksadesimale tallsystemet.

Binært: 37010 = 1011100102

Heksadesimalt: 1011100102 = 17216

20. Konverter 0xA3F til det binære systemet og titallsystemet.

Binært: A3F16 = 1010001111112

Titallsystemet: 1010001111112 = 262310

21. Hvor mange heksadesimale si�er trengs for å kunne skrive ned et bitmøns-
ter på 37 biter?

Vi må ha et multiplum av 4, altså 10 heksadesimale si�er (som tilsvarer
40 biter).

22. Hvordan kan du med et raskt blikk fastslå at bitmønsteret 1010 umulig
kan skrives som 0x7 i heksadesimal?

Partall i det ene tallsystemet er partall også i det andre.

23. Avsluttes bitmønsteret for heksadesimal 0xB med 0 eller 1?

0xB er et oddetall, altså avsluttes det med 1.

24. Romertall (f.eks. MMVIII) er ikke et posisjonssystem. Det �nnes heller
ikke noe romertall for �null� (si�eret 0 i titallsystemet). Hvorfor er det å
ha et si�er for �null� helt essensielt for alle posisjonssystemer?
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Si�eret 0 (eller et at annet si�er for �null�) angir at vi ikke har noen
enheter av denne typen, f.eks. er det �ingen tiere� i tallet 40210. Vi trenger
altså et eget symbol som angir at en posisjon skal �stå tom�. Uten dette er
det vanskelig å skille mellom f.eks. 4210 og 40210.

25. Forklar hvorfor konverteringsalgoritmen gitt som alternativ 2 på foil INF1040-
Tall-8 på forelesningen 20. august fungerer.

Algoritmen for et gitt tall x i titallsystemet er som følger:

(a) Start på posisjon 0.

(b) Hvis x er oddetall, sett en 1'er i denne posisjonen (ellers 0).

(c) Sett x lik x heltallsdividert med 2.

(d) Så lenge x 6= 0, fortsett med neste posisjon til venstre.

Totallsystemet har den generelle egenskapen at hver gang vi beveger oss
en posisjon til venstre, blir verdien av en 1'er i denne posisjonen dobbelt
så stor.
For et partall x betyr det at vi kan tenke på det som at vi i stedet for
å lagre x i posisjonene fra og med 0 og oppover, kan lagre halvparten av
tallet, dvs. x//2, i posisjonene fra og med 1 og oppover. Hvis x derimot er
et oddetall kan x//2 fortsatt lagres i posisjonene fra og med 1 og oppover,
men vi må da i tillegg angi i posisjon 0 at tallet inneholder en �ener-enhet�.
Siste bit blir altså 0 for partall og 1 for oddetall.
Denne tankegangen kan generaliseres til å gjelde hele veien oppover: I
stedet for å lagre en x i posisjonene fra og med k og oppover, kan vi lagre
x//2 i posisjonene fra og med k +1 og oppover, så lenge vi i tillegg husker
å la posisjon k inneholde den ekstra eneren vi eventuelt har hvis x er et
oddetall.
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