
INF100 — INNLEVERING 2 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. Se nærmere beskrivelse i
innleveringssystemet. 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 18.
oktober 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 leverer
identiske besvarelser. Begge m̊a levere hver for seg og oppgi navn, brukernavn
og gruppe for samarbeidspartneren i oversiktsdokumentet.
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Oppgave 1 (50%): Flere terninger

I denne oppgaven skal vi simulere terningkast med flere terninger og studere
fordelingen av verdiene. Bruk metoden Math.random() til å generere tilfeldige
tall, og ta gjerne utgangspunkt i forelesningseksempelet TerningStat2.java,
som er lagt ut i ukeplanen.

Brukeren blir spurt om hvor mange terninger som skal kastes hver gang, og hvor
mange ganger terningene skal kastes. Brukeren kan ogs̊a velge om hvert enkelt
kast skal skrives ut, eller bare statistikken til slutt. Programmet bør h̊andtere
alle mulige inntastinger fra brukeren p̊a en fornuftig m̊ate.

Terningene “kastes” s̊a det ønskede antall ganger (evt. med utskrift av hvert
kast), og forekomstene av ulike kastsummer telles opp. Til slutt skal et histogram
(jfr. Øving 4) tegnes opp med prosentvis fordeling av kastsummer. Hver søyle
merkes med prosenttallet (rund av til hele prosent).

Det er ikke nødvendig (men tillatt!) å bruke egendefinerte metoder i denne
oppgaven.

Lag to kjøreeksempler (i samme fil): ett med noen f̊a kast (f.eks. 20) med ut-
skrift av kastene, og ett med mange kast (minst 1000) uten utskrift. Bruk 2–5
terninger.

Eksempel p̊a kjøring (brukerens inntastinger er understreket):

Hvor mange terninger skal kastes? 2
Hvor mange ganger vil du kaste terningene? 10
Skal hvert kastresultat skrives ut? (j/n) j

Kast 1: 3 4 sum = 7
Kast 2: 2 2 sum = 4
Kast 3: 2 1 sum = 3
Kast 4: 3 1 sum = 4
Kast 5: 3 5 sum = 8
Kast 6: 5 2 sum = 7
Kast 7: 5 1 sum = 6
Kast 8: 3 4 sum = 7
Kast 9: 3 4 sum = 7
Kast 10: 2 1 sum = 3

2| 0%
3|==================== 20%
4|==================== 20%
5| 0%
6|========== 10%
7|======================================== 40%
8|========== 10%
9| 0%
10| 0%
11| 0%
12| 0%
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Oppgave 2 (35%): Tid

Vi skal lage en klasse Tid for å representere klokkeslett, best̊aende av timer og
minutter.

Klassen har to konstruktører: en standardkonstruktør som oppretter et tids-
objekt med klokkeslett 0:00, og en konstruktør som tar timer og minutter som
parametre.

Dessuten skal klassen tilby følgende metoder:

• hentTime() returnerer timetallet,

• hentMinutt() returnerer minuttallet,

• settTid(int t, int m) setter et klokkeslett gitt i timer og minutter

• settTid(Tid tid) setter et klokkeslett lik et annet tidsobjekt

• leggTil(int timer, int minutter) stiller klokka et gitt antall timer og
minutter framover,

• equals(Tid tid) returnerer true hvis og bare hvis objektet tid har sam-
me klokkeslett som det aktuelle objektet

• toString() returnerer en strengrepresentasjon av det aktuelle klokkeslet-
tet, f.eks. "13:27".

Tips: For å konvertere 95 minutter til hele timer og minutter, kan vi regne slik:
95 / 60 gir 1, 95 % 60 gir 35.

Oppgave 3 (15%): Bussrute

Vi skal lage en klient for klassen Tid som skriver ut en liste over busstider.
Brukeren taster inn klokkeslett for første og siste buss, og intervallet mellom
bussene i minutter. Denne klienten er først og fremst ment som en test av klassen
Tid, og vi kan g̊a ut fra at brukeren taster inn korrekte klokkeslett.

Eksempel p̊a utskrift:

Når går første buss?
time: 6
minutt: 30

Når går siste buss?
time: 14
minutt: 0

Intervall i minutter: 50

Avgangstider:
6:30 7:20 8:10 9:00 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00
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