
INF100 — INNLEVERING 1 HØSTEN 2004

Krav til innlevering

For at innleveringen skal godkjennes m̊a følgende leveres:

• Oversikt
Et dokument som inneholder en oversikt over innleveringen. Den skal in-
neholde en kort beskrivelse av alle filene som blir levert inn og skal ogs̊a
oppgi navn, gruppenummer og epost-adresse. Hvis du ikke g̊ar p̊a noen
gruppe, skal du skrive ‘ingen gruppe’.

• Kildekode
All kildekode skal selvsagt legges ved. Kildekoden skal være godt kommen-
tert slik at det er lett å sette seg inn i programmenes virkem̊ate. Koden
skal ogs̊a være godt indentert (dvs. ha innrykk der programmet tilsier det)
og lett å lese (f.eks. fornuftig bruk av variabelnavn).

• Kjøreeksempel
For hvert program, skal det være med en fil som inneholder en logg av
en typisk kjøring av programmet. Et slikt kjøreeksempel viser hvordan
programmet brukes og hva programmet skriver ut. Under Linux kan filer
med kjørelogg lages slik:

1. Kjør kommandoen: script logg.txt

2. Kjør programmet ditt fra kommandolinjen ved hjelp av kommandoen:
java Mittprogram

3. Avslutt med kommandoen exit

All skjermutskrift som ble produsert mens skriptet ble kjørt ligger n̊a p̊a
filen logg.txt.

Alle filene som skal leveres pakkes i en egen zip-fil. Bruk følgende format p̊a nav-
net p̊a zip-filen: brukernavn_gruppe.zip Hvis f.eks. brukernavnet ditt er yngve
og du g̊ar p̊a gruppe INF-1, skal filen hete yngve_inf1.zip. Innleveringssyste-
met har en egen side som forklarer hvordan zip-filer lages. Du skal ikke levere
inn filene som inneholder bytekode (filene med navn *.class).

Besvarelsen skal leveres elektronisk ved hjelp av innleveringssystemet, som det
finnes en lenke til p̊a kursets hjemmeside. Innleveringsfristen er mandag 20.
september 2004 kl 16.00. Besvarelsen skal bedømmes av gruppeleder, som
setter en poengsum p̊a en skala fra 0 (d̊arligste karakter) til 100 (beste karakter).
Innlevering etter fristen eller ingen innlevering vil resultere i poengsummen 0.

Gjennomsnittet av poengsummene p̊a de tre innleveringene i INF100 høsten
2004 teller 20% av sluttkarakteren.

Det er tillatt at to studenter (ikke flere) samarbeider om innleveringen og le-
verer identiske besvarelser. Begge m̊a levere hver for seg og oppgi navnet p̊a
samarbeidspartneren i oversiktsdokumentet.
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Oppgave 1: Fibonacci-tall

Fibonacci-tallene er en kjent matematisk tallfølge som er definert slik: De to
første tallene (F1 og F2) er begge lik 1. Deretter er hvert tall lik summen av de
to foreg̊aende. For eksempel er de to neste F3 = 1 + 1 = 2 og F4 = 2 + 1 = 3.

Lag et program som skriver ut en tabell med de første Fibonacci-tallene. La an-
tallet som skal skrives ut, være bestemt av en konstant deklarert i programmet,
slik at det lett kan endres. Vis utskrift av minst 20 tall.

En utskrift av de 10 første Fibonacci-tallene kan se slik ut:

De første Fibonacci-tallene:
1 1
2 1
3 2
4 3
5 5
6 8
7 13
8 21
9 34
10 55

Tips: programmet m̊a til enhver tid huske de to foreg̊aende tallene.

Tilleggsspørsm̊al (frivillig, skal ikke leveres inn):

• Hva skjer hvis vi skriver ut for mange tall (prøv 50)? Hvorfor? Kan vi
gjøre noe med dette?

• Legg til en kolonne i tabellen som inneholder forholdet mellom de to siste
Fibonacci-tallene (Fn/Fn−1). Hva skjer?

• Tallet
√

5+1
2 kalles “det gyldne snitt”. Regn ut verdien med et lite Java-

program. Hvilken sammenheng er det med Fibonacci-tallene?
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Oppgave 2: Mattedrill

Vi skal lage et program for å teste læring av gangetabellen hos skoleelever. N̊ar
programmet startes, skal brukeren først oppgi hvor mange oppgaver som skal
besvares. Hver oppgave g̊ar ut p̊a å multiplisere to tilfeldig genererte tall mellom
0 og 10 (b̊ade 0 og 10 er inkludert). Programmet sjekker om svaret er riktig, og
hvis det er feil, f̊ar eleven en ny sjanse p̊a samme spørsm̊al. Etter tre mislykte
forsøk blir riktig svar oppgitt, og programmet g̊ar videre til neste oppgave.

Det skal beregnes en poengsum etter følgende regler: Riktig svar p̊a første for-
søk gir 3 poeng, p̊a annet forsøk 2 poeng og p̊a tredje forsøk 1 poeng. Oppgi
poengsummen og antall oppgaver eleven klarte (dvs. p̊a maksimalt tre forsøk).
Gi litt ekstra skryt for full score!

Bruk metoden Math.random() til å generere tilfeldige tall (se eksempel fra fo-
relesningen i ukeplanen p̊a hjemmesiden for INF100). Det er i orden at samme
regnestykke tilfeldigvis kan dukke opp i flere oppgaver.

Her er et eksempel p̊a en programdialog, der brukerens inntastinger er under-
streket.

Test deg selv i gangetabellen!
Hvor mange oppgaver vil du ha? 5

1: 1 * 3 = 3
Riktig!
2: 5 * 6 = 30
Riktig!
3: 6 * 9 = 56
Feil. Prøv igjen!
3: 6 * 9 = 54
Riktig!
4: 8 * 7 = 64
Feil. Prøv igjen!
4: 8 * 7 = 63
Feil. Prøv igjen!
4: 8 * 7 = 58
Feil. Riktig svar er 56.
5: 0 * 10 = 0
Riktig!

Du klarte 4 av 5 oppgaver.
Resultat: 11 poeng av 15 mulige.
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