
INF1040 løsningsforslag oppgavesett 3:

Tegn og tekst

(Kapittel 2)

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

19. Hvorfor er kodingssystemer som skifter mellom to (eller �ere) plan �
som Baudot � mer sårbare overfor overføringsfeil enn systemer uten slik
skifting?

Problemet er at en feil i bare en bit er nok for at de viktige LTRS og FIGS-
tegnene blir feiltolket som noe annet, og at store deler av den påfølgende
teksten dermed blir feiltolket.

20. (a) Hva er ASCII-representasjonen for tekststrengen �Digital� dersom
vi spanderer en byte for hvert tegn? Skriv ned både i binær- og
heksadesimal-notasjon.
Bruker ASCII-tabellen på side 18 i læreboken. Dette gir heksadesi-
mal 0x 44 69 67 69 74 61 6C, binært 01000100 01101001 01100111
01101001 01110100 01100001 01101100.

(b) Anta at du allerede har ASCII-representasjonen for tekststrengen
�Digital� (en byte per tegn) og ønsker ASCII-representasjonen for
tekststrengen �DIGITAL�. Hvilke endringer må gjøres i representa-
sjonen? (Erstatte representasjonen for �igital� med representasjonen
for �IGITAL� er naturligvis et korrekt svar. Men kan dette gjøres på
en enkel måte ved å �kse litt på bitmønsteret?)
Den ønskede representasjonen er heksadesimal 0x 44 49 47 49 54 41
4C. I ASCII er de små bokstavene 0x20 større enn de store � det er
altså bare å trekke 0x20 fra hvert av de små tegnene � hvilket er det
samme som å vippe bit 6 bakfra fra 1 til 0.

21. Av ukjente grunner har noen bestemt seg for å utvide standard ASCII
ved å representere Æ, Ø, Å og æ, ø, å ved hjelp av escape-teknikken på
følgende måte:

� Æ representeres som ESC A E
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� Ø representeres som ESC O /

� Å representeres som ESC A A

� æ representeres som ESC a e

� ø representeres som ESC o /

� å representeres som ESC a a

(a) Hvorfor trengs det ikke noe avsluttende escape-symbol i denne repre-
sentasjonen?
Fordi escape-sekvensen er av fast lengde, nemlig to tegn � dermed
vet vi når den avsluttes.

(b) Hvordan ville du representere selve ESC-tegnet, hvis dette av en eller
annen grunn skulle opptre som vanlig tegn, ikke som escape-symbol?
Her må vi også bruke escape-teknikken, et nærliggende forslag er Esc
Esc Esc.

(c) Hvorfor tror du man unnlot å ta dette prinsippet i bruk da ASCII-
tegnsettets utilstrekkelighet for skandinaviske språk begynte å bli et
problem?
Programvaren var den gangen ikke innstil på å bearbeide tegn av va-
riabel lengde. Dessuten var det tekniske begrensninger i skjermer og
skrivere.

22. Hvis du sender SMS-er med GSM 03.38 vil du normalt få plass til 160 tegn
i meldingen. Men hvis du har for eksempel euro-tegn eller hakeparenteser
i meldingen, vil det bare bli plass til noe færre tegn. Hvorfor?

Fordi disse tegnene ikke �nnes i basis 03.38, men representeres med et
escape-tegn pluss et annet tegn, altså 14 biter.

23. (a) Er representasjonen for bokstaven 'a' den samme i Unicode UTF-8
som i ISO 8859-15?
Ja. UTF-8 er kompatibel med �8-bit ASCII�, dvs. 8859-1.

(b) Er representasjonen for bokstaven 'å' den samme i Unicode UTF-8
som i ISO 8859-15?
Nei. 'å' inngår ikke i ASCII-tegnsettet, og kodes i UTF-8 helt anner-
ledes (med to bytes), selv om kodepunktet er det samme.

(c) Glyfen 'Å' kan i Unicode oppfattes som tre ulike tegn eller tegnkom-
binasjoner. Hvilke?
Som det forhåndssammensatte tegnet 'Å' (kodepunkt U+00C5), som
tegn for enheten Ångstrøm (kodepunkt U+212B), og som A med dia-
kritisk merke (kodepunkter U+0041 og U+030A).

24. Vis at bitmønsteret for �Byte order mark� (BOM) i Unicode UTF-8 er
0x EF BB BF.
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Kodepunktet for BOM er U+FEFF = 1111 1110 1111 1111, dvs 16 biter.
Altså trenger vi tre byter i UTF-8: 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx. Setter inn
kodepunktet og får: 11101111 10111011 1111 = 0x EF BB BF.

25. Kan bitmønsteret 11010010 11010010 være den komplette UTF-16 repre-
sentasjonen til et kodepunkt i Unicode?

Ja. Bitmønsteret består av 16 biter, dvs 2 bytes, der første byte starter
med 110100, som ikke er starten på hverken high eller low surrogate.

26. Kan bitmønsteret 11010010 11010010 være den komplette UTF-8 repre-
sentasjonen til et kodepunkt i Unicode?

Nei. Første byte starter med 110, som skulle tilsi en to-byters represen-
tasjon. Men neste byte skulle da startet med 10, og ikke 11 som det gjør
her.

27. Gitt bitmønsteret 0x C3 85 6C. Hvilken stasjon på Bergensbanen skjuler
seg i dette bitmønsteret? Representasjonen er enten UTF-32, UTF-16 eller
UTF-8.

Dette kan ikke være UTF-32, hvor hvert tegn trenger �re byter, dvs. åtte
heksadesimale sifre.
Dette kan heller ikke være UTF-16, hvor antall heksadesimale sifre må
være delelig med �re (som tilsvarer 16 biter).
Dette er altså UTF-8. 0x C3 85 6C tilsvarer binært 11000011 10000101
01101100. Første byte starter med 110, dvs første tegn har en to-byters
representasjon. Dette stemmer med at andre byte starter med 10. Vi pluk-
ker ut kodepunktsbitene og får 00011000101, dvs 0x0C5 som er bokstaven
'Å'. Neste tegn er 01101100, dvs. 0x6C, som er bokstaven 'l'. Stasjonen vi
skulle frem til er altså �Ål�.

28. Skriv en algoritme som �nner n'te tegnet i en

(a) Unicode UTF-8-�l
Sett løkketeller til 0.
Så lenge løkketeller er mindre enn n, gjør følgende:

Øk løkketeller med 1.
Hent neste byte.
Hvis byten begynner med 1:

tell antall 1-ere og hent like mange byte.
Hvis byten begynner med 0, gjør ingenting. Slutt på løkke.

(b) Unicode UTF-16-�l
Sett løkketeller til 0.
Så lenge løkketeller er mindre enn n, gjør følgende:

Øk løkketeller med 1.
Hent det neste byteparet.
Hvis byteparet begynner med 110110:

hent neste bytepar (som skal begynne med 110111).
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Ellers, gjør ingenting.
Slutt på løkke.

(c) Unicode UTF-32-�l
Sett løkketeller til 0.
Så lenge løkketeller er mindre enn n, gjør følgende:

Øk løkketeller med 1.
Hent de neste �re byte.

Slutt på løkke.

29. (a) I følgende utsnitt av en Unicode UTF-8 �l er noen av bytene åpenbart
ukorrekte. Hvilke, og hvorfor?
0x 41 C3 98 41 C3 41 41 C3 98 98 41
Tredje forekomst av 41 kan ikke være riktig. Forrige byte er C3, som
tilsvarer bitmønsteret 11000011, dvs. første byte i en to-byters repre-
sentasjon. Neste byte skal da begynne med 10, dvs. enten 8, 9, A eller
B som første heksadesimale si�er (se tabellen på side 3 i læreboken).
41 er dermed feil som neste byte.
Siste forekomst av 98 kan heller ikke være riktig. 98 tilsvarer bit-
mønsteret 10011000, dvs. at dette skal være andre, tredje eller fjerde
byte i en �ere-byters representasjon. Forrige byte var også en indre
byte, mens C3 (som over) er første byte i en to-byters representasjon.
Andre forekomst av 98 er dermed en byte (�vogn�) for mye.

(b) I følgende utsnitt av en Unicode UTF-16 �l er noen av bytene åpen-
bart ukorrekte. Hvilke, og hvorfor?
0x 00 41 D8 00 DC 0F 00 41 D8 00 00 41 DC 0F 00 41 DC 0F D8
00 00 41
Andre forekomst av D8 00 er feil. Dette tilsvarer bitmønsteret 11011000
00000000, dvs. high surrogate. Neste byte-par skulle da begynt på
110111, dvs. med D heksadesimalt, noe det ikke gjør.
Tilsvarende er andre forekomst av DC 0F en low surrogate uten high
surrogate foran seg, mens siste forekomst av DC 0F D8 00 er et sur-
rogatpar der low surrogate kommer før high, noe som også er feil.
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