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Introduktion till programmering

 

1. Inledning

 

Programmering för D (PfD) är en programmeringskurs som utnyttjar objektorienterad program-
mering och programspråket Java. Du skall i kursen lära dig grundläggande programmering. För
att läsa kursen behöver du inga förkunskaper i programmering, men det har visat sig att studi-
erna blir lättare för dem som har programmerat tidigare. Kursen innehåller nämligen många nya
begrepp och takten är högt uppdriven, som på alla kurser vid LTH.

Avsikten med detta häfte är att du som inte har programmerat tidigare skall få en kort intro-
duktion till några grundläggande begrepp inom programmering. Du skall arbeta med häftet på
egen hand under de tre första veckorna i läsperiod 1. Det är viktigt att du läser igenom och för-
söker förstå texten och att du försöker lösa övningsuppgifterna.

Som hjälp för dig finns övningarna i PfD. Saker i texten som du inte förstått eller övnings-
uppgifter som är svåra att begripa bör du fråga om på övningarna. Övningsledaren kommer att gå
igenom sådant som många har haft problem med.

Följande schema visar hur mycket du själv bör arbeta varje vecka:

Vecka 1: Avsnitt 1-6.2
Vecka 2: Avsnitt 6.3-6.5 (t o m övning 12)
Vecka 3: Avsnitt 6.5 (övning 13)-6.6

Om du redan kan programmera så bör du ändå läsa igenom häftet för att kontrollera att alla
begrepp som behandlas är bekanta för dig. 

 

2. Om datorer och programspråk

 

Man kan mycket väl lära sig att skriva datorprogram utan att veta något om hur datorer är kon-
struerade eller om hur de arbetar internt. Det tillhör dock allmänbildningen att känna till något
om detta, så här beskriver vi litet om en dators uppbyggnad och arbetssätt. Betydligt mera får du
lära dig i kursen Datorteknik (D2).

En dator består av 

 

centralenhet

 

 och olika 

 

yttre enheter

 

. Centralenheten består av en räkne- och
styrenhet (CPU, Central Processing Unit) samt ett 

 

primärminne

 

. CPU-n utför alla beräkningar.
I primärminnet lagras dels de program som körs, dels de data som programmen arbetar med. I en
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modern arbetsstation är primärminnets storlek ca 32-64 MB (megabyte, miljoner minnesplatser).
För att lagra ett talvärde utnyttjas 1-8 bytes, beroende på hur stora tal som man behöver lagra.

I primärminnet finns bara de program som för tillfället körs (exekveras). För att lagra program
och data så att de finns kvar under en längre tid utnyttjar man ett sekundärminne, vanligtvis
skivminne. På ett skivminne lagras program och data i 

 

filer

 

. Filer har namn, så att man lätt kan
referera till dem.

När man sitter vid en dator kommunicerar man med datorn via in- och utenheter. Den vanli-
gaste inenheten är tangentbordet, där man kan skriva kommandon till datorn och indata till de
program som exekveras. Den vanligaste utenheten är bildskärmen, där utdata från program kan
presenteras i form av text eller bilder. Moderna datorer är utrustade med ytterligare en inenhet:
en mus som kan flyttas omkring på bordet. När man flyttar musen flyttas samtidigt en markör på
bildskärmen. Man kan alltså utnyttja musen för att peka ut olika saker på skärmen.

Datorns arbete styrs av ett 

 

operativsystem

 

. Operativsystemet är en samling program som ser
till så att man kan köra sina egna program på datorn. T ex ser operativsystemet till att flera pro-
gram kan finnas samtidigt i primärminnet utan att störa varandra. Operativsystemet hanterar
också in- och utmatning från och till yttre enheter. På många större och medelstora datorer utnytt-
jas operativsystemet Unix, på PC-datorer utnyttjas någon variant av Windows.

 

3. Program och programspråk

 

Ett program är en följd av instruktioner som styr datorns arbete. De program som exekveras i
datorn består av instruktioner i datorns eget 

 

maskinspråk

 

. Instruktionerna i maskinspråket är
mycket enkla. Till exempel kan datorn (CPU-n) hämta ett tal från en viss minnesplats, lagra ett
tal i en minnesplats, addera/subtrahera/multiplicera/dividera två tal, jämföra två tal med varan-
dra och hoppa till en annan instruktion i programmet om jämförelsen får ett visst resultat, osv.

Att skriva program i maskinspråk är tidsödande och risken att man gör fel är stor. Dessutom
har varje datortyp sitt eget maskinspråk, så ett maskinspråksprogram kan inte flyttas mellan
olika datorer. Numera skriver man därför inte program i maskinspråk utan utnyttjar i stället 

 

hög-
nivåspråk

 

. I högnivåspråk kan man skriva instruktioner som liknar matematiska formler. 
Exempel på instruktioner i högnivåspråket Java som beräknar räntan på ett visst belopp under

ett givet antal dagar och därefter ser till att resultatet skrivs ut:

 

interest = balance*interestRate/100*days/360;
System.out.println(”Räntan är ” + interest + ” kr.”);

 

Även om man aldrig tidigare har sett ett datorprogram kan man kanske förstå en del av detta.
Formeln för ränteberäkning känner man igen, och räntan som beräknas kallas tydligen interest.
På den andra raden känner man igen ordet print (”skriv ut”), och man ser att man skriver ut rän-
tan och en del text.

 

ÖVNING 1 Läs igenom avsnitt 1.1 i läroboken, om datorprogram.

 

ÖVNING 2 Förklara följande termer:

CPU, primärminne, sekundärminne, inenhet, utenhet. 
Operativsystem. Program, maskinspråk, högnivåspråk.
Kompilator, formellt fel, logiskt fel.
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4. Programmering

 

Programmering är inte bara att skriva instruktioner i ett programspråk, utan är något mycket
svårare och mera omfattande. Målet är naturligtvis att skriva ett program som kan exekveras på
datorn, men de problem som man måste lösa innan man kommer så långt är ofta de svåraste. Enk-
last kan man se programmering som ”problemlösning”, både på hög och på låg nivå. På hög nivå är
uppgiften att utarbeta en ”modell” av det verkliga problemet, ungefär som en fysiker som beskri-
ver ett fysikaliskt problem med hjälp av en matematisk modell. Det är här som objektorienterad
programmering är till stor hjälp. På låg nivå är uppgiften att formulera en 

 

algoritm

 

 för ett mindre
delproblem. Vi kommer här att syssla med programmering på låg nivå och med små problem.

En algoritm är en beskrivning av lösningen till ett problem

 

1

 

. Här sägs det inte någonting om
att algoritmen skall vara uttryckt i något visst språk. Det är dock bekvämt att utnyttja ett pro-
gramspråk, eftersom programspråken innehåller alla de konstruktioner som man behöver för att
uttrycka instruktionerna i algoritmen. Dock förekommer det att man formulerar algoritmer i
”naturligt” språk, t ex svenska. Som exempel kan nämnas ett matrecept: det innehåller en följd av
(förhoppningsvis) klara och tydliga instruktioner som man skall följa för att resultatet skall bli
den önskade maträtten.

 

EXEMPEL Algoritm för att addera två heltal:

    Addera siffra för siffra, bakifrån. För över minnessiffra om det behövs.

Algoritmen kan uttryckas noggrannare:

    Gå igenom talen bakifrån.
    Så länge det finns siffror kvar i något av talen:
        Addera två siffror och den eventuella minnessiffran från föregående addition.
        Om summan är större än 9:
            Minska summan med 10 och kom ihåg att vi har en minnessiffra.
        Summan ger nästa siffra bakifrån i resultatet.

Den senare formuleringen är lätt att översätta till ett programspråk.

 

ÖVNING 3 Formulera en algoritm för att laga en cykelpunktering. Börja med en formulering på
hög nivå (t ex ”tag av hjulet, tag av slangen, laga punkteringen, sätt på slangen, sätt
på hjulet”) och förfina de ingående instruktionerna tills du har en följd av instruktio-
ner som du tycker är på ”lagom” låg nivå.
    Du kan här behöva utnyttja konstruktioner av typen ”Om något är uppfyllt så gör
en viss sak, annars gör något annat” och eventuellt ”Så länge något inte är uppfyllt,
gör en viss sak”. Dessa konstruktioner kallas alternativ- resp repetitionskonstruk-
tioner.

 

1. En mera exakt definition: en algoritm är en följd av klara och tydliga instruktioner som i detalj beskriver
de operationer som måste göras med problemets data för att man skall erhålla en korrekt lösning inom en
begränsad tid.
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5. Data 

 

Alla algoritmer arbetar med 

 

data

 

 av något slag. En algoritm för addition av tal arbetar med tre
talvärden (talen som skall adderas och resultatet), en algoritm för att laga en punktering på ett
cykelhjul arbetar med en cykel som har hjul och däck. En algoritm för att beräkna räntan på ett
bankkonto arbetar med kontoställning, räntesats och antal dagar som ränteberäkningen gäller. De
data som algoritmen använder måste representeras på något sätt. I en dator lagrar man data i

 

variabler

 

.
En variabel är en storhet som man själv inför och som man kan tilldela värden. När man till-

delar en variabel ett värde raderas variabelns tidigare värde. Man kan ta reda på en variabels
aktuella värde och utnyttja det i beräkningar när man så önskar. Varje variabel har man gett ett
namn som man använder när man refererar till variabeln.

En variabel är av en bestämd 

 

typ

 

 beroende på slaget av värden som kan tilldelas variabeln. De
vanligast förekommande typerna är:

Heltal Variabler av 

 

heltalstyp

 

 kan tilldelas heltalsvärden t ex 27, 0, –2345, 10000.

Reellt tal Variabler av 

 

reell typ

 

 kan tilldelas reella värden t ex 0.2, 1.578, 5.23*10

 

21

 

, 1.44737.
När man programmerar använder man decimalpunkt i stället för decimalkomma.

Tecken Variabler av 

 

teckentyp

 

 kan tilldelas teckenvärden t ex tecknet B, tecknet kolon, teck-
net 2. För att skilja teckenvärden från variabelnamn och andra namn som förekom-
mer i program skriver man tecknen som ’B’, ’:’, ’2’. Tecknet ’B’ är inte detsamma som
variabeln B, tecknet ’2’ är inte detsamma som heltalsvärdet 2.

Det kan finnas andra typer än de tre uppräknade. Exakt vilka typer som finns beror på vilket pro-
gramspråk som man använder. I Java kallas de tre typerna:

 

int

 

heltal

 

double

 

reellt tal

 

char

 

tecken

De variabler som man utnyttjar i ett program måste man 

 

deklarera

 

, dvs man måste ange variab-
lernas namn och typ. I Java skriver man deklarationer enligt följande exempel (exakta regler för
hur man namnger variabler och hur man skriver deklarationer får du lära dig senare i kursen):

 

int sum,nbrOfApples; // deklaration av två heltalsvariabler
double x,y,quad; // tre reella variabler
char ch1,ch2; // två teckenvariabler

 

(Texten efter // är kommentarer i programmet. I en kommentar kan man skriva godtycklig text.)
Deklarationerna medför att plats i datorns minne reserveras för variablerna. När man i program-
met vill utnyttja en variabel skriver man variabelns namn. Det är viktigt att man väljer namn
som ger en uppfattning om vad variablerna betyder. T ex är balance, interestRate och days bra
namn i ett program för ränteberäkning. Programmet hade fungerat lika bra om variablerna hade
haft namnen a1, a2 resp a3, men det hade blivit mycket svårare att läsa.
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6. Satser

 

6.1 Inledning

 

De instruktioner som man skriver i ett högnivåspråk brukar kallas för 

 

satser

 

. Vi skall här studera
de mest grundläggande satserna, till att börja med tilldelningssatser. Sedan beskriver vi satser för
att uttrycka alternativ (if-satser) och för repetition (for-satser och while-satser).

 

6.2 Tilldelningssatser

 

I en tilldelningssats ger man en variabel ett nytt värde. Man skriver på följande sätt:

 

variabel = nyttvärde;

 

Symbolen = utläses ”tilldelas värdet”. När tilldelningssatsen utförs beräknas först det nya värdet.
Därefter tilldelas variabeln i vänsterledet det nya värdet. Variabelns tidigare värde raderas ut.

Det är viktigt att man förstår att tilldelningssatsen är en instruktion till datorn: satsen a = b
betyder att man ger datorn ordern ”beräkna värdet av b, lägg detta värde i variabeln a”. Man kan
senare ändra a:s värde, men om man därefter återigen vill ge a samma värde som b så måste man
utföra satsen a =

 

 

 

b en gång till. Ett tilldelningstecken är alltså inte något slags likhetstecken.
Det nya värdet i högerledet kan vara en konstant, som t ex i satsen sum

 

 

 

=

 

 

 

0, men det kan också
vara ett mer komplicerat 

 

uttryck

 

 som talar om hur man skall beräkna det nya värdet, t ex i satsen
sum = a+b+c+d. Ett uttryck skrivs på liknande sätt som i matematiken, t ex skriver man sådant
som skall beräknas först inom parentes. Man skriver multiplikation med tecknet *, division med /,
addition med + och subtraktion med –.

En viktig regel för tilldelningssatser är att det nya värdet och variabeln i vänsterledet måste
vara av samma typ (vissa undantag finns).

 

EXEMPEL på tilldelningssatser. Notera att vi skriver semikolon efter varje sats. Satserna
utförs i tur och ordning.

 

int x,y,z,u; // fyra heltalsvariabler (intetsägande namn,
// men det är tillåtet i exempel)

x = 10; // x får värdet 10
y = 2*x+1; // y får värdet 2*10+1 = 21
z = (y+x)*(y–x); // z får värdet 31*11 = 341
x = x+1; // x får värdet 10+1 = 11

 

När man skall följa exekveringen i ett program är det bra att göra upp en tabell över
de ingående variablerna, där man anger variablernas aktuella värden. I exemplet
får en sådan tabell följande utseende efter det att de fyra satserna utförts:

Före den sista tilldelningssatsen stod det 10 i x-rutan. Variabeln u har aldrig till-
delats ett värde och variabeln är därför ”odefinierad”, dvs det kan finnas vilket
värde som helst i variabeln.

x

y

z

u

11

21

341

?
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ÖVNING 4 Betrakta följande programavsnitt:

 

int nbrA,nbrB,nbrC,nbrD,nbrE;

nbrA = 2;
nbrB = nbrA+3;
nbrC = 10–nbrA+1;
nbrD = 6*nbrA+5;
nbrE = 1+2*3;
nbrA = nbrA+1;
nbrC = nbrC–5;
nbrD = nbrD–(nbrB+5*nbrA*nbrA);
nbrE = 10*(nbrC+nbrB)/3;

 

Gör upp en tabell över variablerna och notera variablernas värden när tilldelnings-
satserna exekveras.

 

ÖVNING 5 Skriv följande som tilldelningssatser i Java (alla variabler förutsätt vara deklare-
rade som double-tal):

y tilldelas 

y tilldelas 

y tilldelas     (n! = n*(n–1)*…*2*1)

 

När man i ett program vill läsa in något från tangentbordet utnyttjar man en 

 

läs-sats

 

. När man
vill skriva ut något på skärmen utnyttjar man en 

 

skriv-sats

 

. I Java har dessa satser följande
utseende

 

1

 

:

 

a = SimpleInput.readInt(); // ett heltalsvärde läses från tangentbordet. Det 
// inlästa värdet lagras i variabeln a

x = SimpleInput.readReal(); // ett reellt värde läses och lagras i variabeln x
ch = SimpleInput.readChar(); // ett teckenvärde läses och lagras i variabeln ch

System.out.println(a); // värdet av a beräknas och skrivs ut på skärmen

 

När man skall skriva ut en rubrik eller en annan text skriver man System.out.println(”text”).
Texten mellan citationstecknen skrivs ut på skärmen. Det är alltså stor skillnad mellan satserna
System.out.println(sum) och System.out.println(”sum”). Den första satsen ger utskrift av värdet
av variabeln sum, den andra utskrift av de tre bokstäverna s, u, m i ordet sum. Man kan skriva ut
mer än ett värde i en sats, med t ex System.out.println(”Summan är ” + sum).

Notera att inläsning och utskrift ses från datorns synpunkt: a = SimpleInput.readInt() betyder
att datorn skall läsa ett värde (som vi skriver på tangentbordet), System.out.println(a) betyder att
datorn skall skriva ett värde (som vi kan läsa på skärmen). Notera också att flera read-satser i
följd medför att datorn läser flera värden som skrivs efter varandra på tangentbordet. Varje värde
kan bara läsas en enda gång.

 

ÖVNING 6 Indata består av fem tal: 1  2  4  8  16. Gör upp en tabell över variablerna i nedan-
stående program och följ exekveringen. Vilka värden skrivs ut?

 

int a,b,c,d,e,f;

 

1. I avsnitt 7.8 i läroboken beskrivs Javas läs- och skrivsatser mer i detalj.

1
2ab
---------

a b+( )2 b c+( )2

1 x
x2

2!
----- x3

3!
-----+ + +
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a = SimpleInput.readInt();
b = SimpleInput.readInt();
c = SimpleInput.readInt();
d = SimpleInput.readInt();

e = a+b–c–d;
c = SimpleInput.readInt();
f = -(e+3)/3*b;
b = f*(c+b);

System.out.println(f + ” ” + e + ” ” + d + ” ” + c + ” ” + b);

 

I de flesta programspråk har man tillgång till 

 

standardfunktioner.

 

 Det rör sig till exempel om de
vanliga matematiska funktionerna för beräkning av kvadratrot, sinus och cosinus, osv. När man
skall utnyttja en standardfunktion i ett uttryck skriver man funktionens namn samt det värde,
argumentet, för vilket funktionen skall beräknas. I programmering kallar man oftast ett argu-
ment för en 

 

parameter

 

 till funktionen.
I Java finns bland annat följande standardfunktioner:

 

Math.sqrt(x); // beräknar kvadratroten ur x
Math.sin(x); // beräknar sinus för x
Math.cos(x); // beräknar cosinus för x
Math.exp(x); // beräknar ”e upphöjt till x”
Math.log(x); // beräknar den naturliga logaritmen (ln) för x

 

När man skall beräkna sinus eller cosinus skall argumentvärdet vara uttryckt i radianer.

 

EXEMPEL I följande satser läses ett tal x från tangentbordet. Därefter beräknas sin(x) och
cos(x). Sist skrivs x-värdet och funktionsvärdena ut.

 

double x,sinValue,cosValue;

x = SimpleInput.readReal();
sinValue = Math.sin(x);
cosValue = Math.cos(x);
System.out.println(x + ” ” + sinValue + ” ” + cosValue);

 

ÖVNING 7 Skriv följande i Java (alla variablerna är reella):

y tilldelas 

c tilldelas 

 

x tilldelas 

 

6.3 Satser för alternativ och repetition

 

Om man bara har tillgång till tilldelningssatser kan man bara skriva mycket enkla program. För
att man skall kunna skriva ”riktiga” program måste man ha satser för:

Alternativ dvs att man i programmet väljer mellan två olika saker att utföra.
Repetition dvs att man utför samma sak många gånger.

I Java uttrycker man alternativ med if-satser. Repetition uttrycker man med for-satser eller while-
satser. Dessa satser beskrivs i de följande avsnitten.

2sin 4 3xcos+

a2 b2+

a b–( )ln
2 2πcsin
----------------------
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6.4 If-satser

 

En if-sats har följande utseende:

 

if (Villkor) 
Sats1

else
Sats2

 

När if-satsen exekveras undersöks först om villkoret är uppfyllt eller ej. Villkoret kan t ex vara
x>10 (uppfyllt om värdet av x är större än 10) eller a+b<=100 (uppfyllt om summan är mindre än
eller lika med 100). Om villkoret är uppfyllt utförs Sats1, annars utförs Sats2. 

Om det som beskrivs av Sats1 eller Sats2 måste uttryckas med mer än en sats skriver man
parenteser {   } runt om satserna. Man brukar då skriva det inledande { på samma rad som if, det
avslutande } rakt under if, enligt följande exempel:

 

if (a<b) {
System.out.println(”a är mindre än b”);
a = 0;

}
else {

System.out.println(”a är större än eller lika med b”);
b = 0;

}

 

Ibland inträffar det att man inte skall utföra någonting när villkoret inte är uppfyllt. Då uteläm-
nar man else-grenen i satsen, dvs else och Sats2.

Ofta behöver man uttrycka mera komplicerade villkor som innehåller mer än ett led. Man kan
då knyta ihop flera delvillkor med &&, som betyder ”och”, eller ||, som betyder ”eller”. Villkoret
”v1 && v2” är uppfyllt om båda delvillkoren v1 och v2 är uppfyllda, ”v1 || v2” är uppfyllt om
minst ett av delvillkoren v1 och v2 är uppfyllt.

 

EXEMPEL I nedanstående program beräknas ankomsttiden för ett tåg. Avgångstiden (två tal,
timmar och minuter) och körtiden (två tal, timmar och minuter) läses från tangent-
bordet. Ankomsttiden skrivs ut i formen timma, minut. Om midnatt passeras till-
fogas texten ”nästa dag”. Två exempel på indata och utskrift:

12 41    3 47
Ankomst:  16 28
23 30    1 10
Ankomst:  0 40 nästa dag

 

int depH,depM; // avgångstid, timmar och minuter
int driveH,driveM; // körtid
int arrH,arrM; // ankomsttid

depH = SimpleInput.readInt();
depM = SimpleInput.readInt();
driveH = SimpleInput.readInt();
driveM = SimpleInput.readInt();

arrH = depH+driveH;
arrM = depM+driveM;
if (arrM>=60) {

arrH = arrH+1;
arrM = arrM–60;

}
if (arrH>=24) 

arrH = arrH–24;
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System.out.println(”Ankomst: ” + arrH + ” ” + arrM);
if (arrH<depH)

System.out.println(” nästa dag”);

 

ÖVNING 8 Skriv Java-satser för följande uppgifter:

Beräkna det största av talen a och b och lagra värdet i variabeln max.

Talen a och b är båda 

 

≠

 

 0. Om a och b har samma tecken (dvs om båda är >0 eller
båda är <0) skall x ges värdet 12, om a och b har olika tecken skall x ökas med 10.

Om a tillhör intervallet [0, 10] skall a minskas med 1, annars skall a inte ändras.

 

ÖVNING 9 Skriv ett programavsnitt som avgör om en viss man är välnärd, ordinär eller under-
närd. Indata till programmet är mannens längd i cm och vikt i kg (båda heltal). Föl-
jande regler gäller: en man har normalvikten normWeight=längd–110. Om hans
vikt är större än 1.05*normWeight är han välnärd, om den är mindre än 0.9*norm-
Weight är han undernärd.

 

ÖVNING 10 Samma uppgift som i föregående övning, men nu skall både män och kvinnor
behandlas. Före längd och vikt skall läsas en bokstav som anger personens kön
(M=man, K=kvinna).
     En kvinna anses ha normalvikten längd–115 och vara undernärd om hennes vikt
är mindre än 0.95*normWeight. För övrigt gäller samma regler för kvinnor som för
män.
     Det är bra om du kan undvika att beskriva liknande beräkningar mer än en
gång. Inför t ex två variabler factor1 och factor2 som för män har värdet 110 resp 0.9
och för kvinnor värdet 115 resp 0.95.

 

6.5 For-satser

 

Med en for-sats uttrycker man en repetition som skall utföras ett bestämt antal gånger. Det kan
antingen vara så att antalet gånger är en konstant, t ex 100, eller så att man i programmet kan
räkna ut antalet gånger. I Java skriver man en for-sats på följande sätt:

 

for (int k = start; k<=slut; k++)
Sats

 

Satsen utförs för k-värdena start, start+1, start+2, …, slut. Om start redan från början är >slut,
utförs inte satsen någon gång. Om man vill repetera mer än en sats skriver man parenteser {   }
runt satserna. Man brukar skriva den inledande parentesen på samma rad som for, den avslut-
ande på egen rad rakt under for. Exempel:

 

for (int k = start; k<=slut; k++) {
Sats1;
Sats2;
Sats3;

}
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EXEMPEL En vanligt förekommande uppgift är beräkning av summor av olika slag. En
summaberäkning är en repetition, vilket framgår om vi använder formuleringen
”För varje term: addera den till summan”. Man behöver alltså åtminstone två vari-
abler: en för att hålla reda på summan, en för den aktuella termen. Före summe-
ringen måste man nollställa summavariabeln, så att man har ett värde att börja
med.

I följande program beräknas summan 1

 

3

 

+2

 

3+33+…+ 1003. Vi måste dels hålla reda
på summan (variabeln sum), dels numret på den term som skall adderas (variabeln
k), dels termen (variabeln term). I varje steg i repetitionen adderas en ny term till
summan.

int sum,term;

sum = 0;
for (int k = 1; k<=100; k++) {

term = k*k*k;
sum = sum+term;

}

I det här exemplet är beräkningen av termen enkel, så man kan klara sig utan vari-
abeln term. Man kan skriva på följande sätt:

sum = 0;
for (int k = 1; k<=100; k++) 

sum = sum+k*k*k;

EXEMPEL Indata består av 101 tal. I följande program läses talen och två summor beräknas:
dels summan av de tal som är mindre än det första talet, dels summan av de tal som
är större än det första talet.

int first,nbr,smallSum,bigSum;

smallSum = 0;
bigSum = 0;
first = SimpleInput.readInt();
for (int k = 2; k<=101; k++) {

nbr = SimpleInput.readInt();
if (nbr<first)

smallSum = smallSum+nbr;
else if (nbr>first)

bigSum = bigSum+nbr;
}

Notera att tal som är lika med first inte adderas till någon summa. När man skall
testa två eller flera villkor som inte kan vara uppfyllda samtidigt skriver man det
nya if direkt efter föregående else, som i denna lösning.

ÖVNING 11 Skriv ett program som läser in ett heltal n och som producerar en tabell över de n
minsta heltalen samt talens kvadrater och kvadratrötter. Exempel med n=4:

1 1 1.000
2 4 1.414
3 9 1.732
4 16 2.000
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ÖVNING 12 Beräkna summan 12 – 22 + 32 – 42 + … + n2 (–n2 om n är jämnt). n-värdet skall läsas
in i början av programmet. Ledning: utnyttja en variabel sign som omväxlande ges
värdet +1 och –1. Multiplicera termen med sign.

ÖVNING 13 Skriv ett program som läser 10 tal och som kontrollerar att talen är sorterade i väx-
ande ordning. Om det finns fel i sorteringsordningen skall utskrift ske enligt nedan-
stående exempel. Talföljden:

1 1 2 7 4 9 12 11 8 23

skall ge utskriften:

Tal nr 5 är fel, dess värde är 4
Tal nr 8 är fel, dess värde är 11
Tal nr 9 är fel, dess värde är 8

ÖVNING 14 Indata utgörs av en följd av tal:

    n, x1, x2, x3, …, xn          (n>1, xi är reella tal)

Skriv ett program som läser talen och beräknar medelvärdet m och standard-
avvikelsen sigma av x-värdena. Formler:

Kvadratsumman  är summan av kvadraterna på talen, inte kvadraten på sum-

man av talen.

6.6 While-satser

Ett annat slag av repetition är ”så länge”-repetition där ett villkor avgör hur länge repetitionen
skall hålla på. I Java uttrycks denna repetition med en while-sats:

while (Villkor) 
Sats

Satsen kan som tidigare vara flera satser omslutna av {   }. Här kontrolleras först villkoret. Om
detta är uppfyllt utförs satsen, varefter villkoret kontrolleras på nytt. Om villkoret fortfarande är
uppfyllt utförs satsen igen, varefter villkoret kontrolleras, osv. För att inte repetitionen skall fort-
sätta i all oändlighet måste det bland satserna som repeteras finnas en sats som åstadkommer att
villkoret inte längre gäller.

m
xk∑

n
-------------=

sigma
xk

2 nm2–∑
n 1–

---------------------------------=

xk
2∑
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EXEMPEL I följande program beräknas summan av ett antal positiva heltal som läses från
tangentbordet. Talföljden avslutas med ett negativt tal.

int sum,nbr;

sum = 0;
nbr = SimpleInput.readInt();
while (nbr>=0) {

sum = sum+nbr;
nbr = SimpleInput.readInt();

}

While-satsen måste användas när man inte på förhand vet hur många gånger som
repetitionen skall genomlöpas. Här hade det varit omöjligt att utnyttja en for-sats.

ÖVNING 15 Skriv ett program som undersöker hur många termer som behövs för att summan
1+3+5+7+… skall bli större än 100000.

ÖVNING 16 Skriv ett program som beräknar följande summa:

    

Man kan naturligtvis inte summera ett oändligt antal termer. I stället tar man i
summan bara med termer som är större än ett tal epsilon, som läses in först i pro-
grammet.

ÖVNING 17 Indata består av en följd av bokstäver. Efter den sista bokstaven finns en punkt.
Skriv ett program som beräknar hur många gånger som två intilliggande bokstäver
är lika. Du kan förutsätta att det finns minst ett tecken före punkten.

ÖVNING 18 Funktionen  har ett nollställe i intervallet [0.0, 1.6]. Noll-
stället skall lokaliseras med hjälp av ”intervallhalvering” dvs det skall stängas in i
allt mindre intervall [low, high] sådant att f(low)≥0 och f(high)<0, med startvärdena
low=0.0 och high=1.6. I varje steg bestäms intervallets mittpunkt. Beroende på om
funktionsvärdet i mittpunkten är positivt eller negativt ersätts low eller high med
mittpunkten.
    Skriv ett program för denna lokalisering. Så snart intervallets längd är ≤10–5

skall avbrott ske och mittpunkten skrivas ut. Mittpunkten är då nollstället med
noggrannheten 10–5. (10–5 skrivs som 1E–5 i Java.)

1

10 10
---------------- 1

11 11
---------------- 1

12 12
---------------- 1

13 13
---------------- …+ + + +

f x( ) e x– 1– xcos+=
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Lösningar till övningsuppgifterna

1. …

2. Definitionerna finns i texten i avsnitt 2 och 3 samt i läroboken avsnitt 1.1.

3. Algoritm på hög nivå:

1. Tag av hjulet
2. Tag av slangen
3. Laga punkteringen
4. Sätt på slangen
5. Sätt på hjulet

Noggrannare beskrivning:

1a. Vänd uppochner på cykeln
1b. Skruva av hjulmuttrarna
1c. Om det är bakhjulet som skall tas av:

      Lossa bromsmothållet och tag av kedjan
1d. Lyft bort hjulet

2a. Tag av däcket
2b. Tag av ventilhatten och ventilmuttern
2c. Lyft bort slangen

3a. Pumpa upp slangen
3b. Om hålet inte syns direkt:

      Lägg slangen i vatten och titta efter luftbubblor
3c. Om det är alltför många hål eller slangen är alltför sliten:

      Köp ny slang
annars
      Laga hålet

osv, osv

De moment som finns i den noggrannare beskrivningen kan nu behöva beskrivas ännu nog-
grannare, t ex ”Laga hålet”:

3c1. Gör rent och sandpappra slangen runt om hålet
3c2. Leta reda på en passande lagningslapp
3c3. Stryk solution på slangen runt om hålet och på lagningslappen
3c4. Vänta några minuter
3c5. Sätt lagningslappen över hålet, pressa ihop

4. nbrA 2 3
nbrB 5
nbrC 9 4
nbrD 17 –33
nbrE 7 30

5. y = 1/(2*a*b);
y = (a+b)*(a+b) * (b+c)*(b+c);
y = 1 + x + x*x/2 + x*x*x/6;
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6. a 1
b 2 72
c 4 16
d 8
e –9
f 4

7. y = Math.sin(2)+4*Math.cos(3*x);
c = Math.sqrt(a*a+b*b);
x = Math.log(a–b)/(2*Math.sin(2*3.141592654*c));

8. if (a>b)
max = a;

else
max = b;

if (a>0 && b>0 || a<0 && b<0)
x = 12;

else
x = x+10;

if (a>=0 && a<=10)
a = a–1;

9. int length,weight,normWeight;

length = SimpleInput.readInt();
weight = SimpleInput.readInt();
normWeight = length–110;
if (weight<0.9*normWeight)

System.out.println(”Undernärd”);
else if (weight<1.05*normWeight) 

System.out.println(”Ordinär”):
else

System.out.println(”Välnärd”);

10. int length,weight,normWeight;
char sex;
int factor1;
double factor2;

sex = SimpleInput.readChar();
length = SimpleInput.readInt();
weight = SimpleInput.readInt();
if (sex=’M’) {

factor1 = 110;
factor2 = 0.9;

}
else {

factor1 = 115;
factor2 = 0.95;

}

normWeight = length–factor1;
if (weight<factor2*normWeight)

System.out.println(”Undernärd”);
else if (weight<1.05*normWeight) 

System.out.println(”Ordinär”);
else

System.out.println(”Välnärd”);

11. int n;

n = SimpleInput.readInt();
for (int k = 1; k<=n; k++) 

System.out.println(k + “ “ + k*k + ” ” + Math.sqrt(k));
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12. int n,sum,sign;

n = SimpleInput.readInt();
sign = +1;
sum = 0;
for (int k = 1; k<=n; k++) {

sum = sum+sign*k*k;
sign = –sign;

}
System.out.println(”Summan är ” + sum);

13. int currentNbr,lastNbr;

lastNbr = SimpleInput.readInt();
for (int k = 2; k<=10; k++) {

currentNbr = SimpleInput.readInt();
if (currentNbr<lastNbr) 

System.out.println(”Tal nr ” + k + ” är fel, dess värde är ” + currentNbr);
lastNbr = currentNbr;

}

14. int n;
double x,sum,sqrSum,m,sigma;

n = SimpleInput.readInt();
sum = 0;
sqrSum = 0;
for (int k = 1; k<=n; k++) {

x = SimpleInput.readReal();
sum = sum+x;
sqrSum = sqrSum+x*x;

}
m = sum/n;
sigma = Math.sqrt(sqrSum–n*m*m)/(n–1);
System.out.println(”Medelvärde: ” + m + ”Standardavvikelse: ” + sigma);

15. int sum,term,nbrTerms;

sum = 0;
term = 1;
nbrTerms = 0;
while (sum<=100000) {

sum = sum+term;
nbrTerms = nbrTerms+1;
term = term+2;

}
System.out.println(”Antal termer: ” + nbrTerms);

16. double sum,epsilon,term;
int k;

epsilon = SimpleInput.readReal();
sum = 0;
k = 10;
term = 1/(k*Math.sqrt(k));
while (term>epsilon) {

sum = sum+term;
k = k+1;
term = 1/(k*Math.sqrt(k));

}
System.out.println(”Summa: ” + sum);
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17. char currentChar,previousChar;
int nbrEqual;

nbrEqual = 0;
previousChar = SimpleInput.readChar();
currentChar = SimpleInput.readChar();
while (currentChar!=’.’) {

if (currentChar==previousChar) 
nbrEqual = nbrEqual+1;

previousChar = currentChar;
currentChar = SimpleInput.readChar();

}
System.out.println(”Antal gånger två intilliggande bokstäver är lika: ” + 
                   nbrEqual);

18. double low,high,middle,fValue;

low = 0.0;
high = 1.6;
while (high-low>1E–5) {

middle = (low+high)/2;
fValue = Math.exp(–middle)–1+Math.cos(middle);
if (fValue>0) 

low = middle;
else

high = middle;
}
System.out.println(”Nollställe: ” + middle);


