
Løsningsforslag til eksamen i INF2810, vår 2015

• Husk at løsningsforslagene som står her er nettopp det: forslag. På flere av oppgavene vil det kunne finnes flere
gode måter å løse problemet på.

1 Par, lister og rekursjon (25)

(a)

(b) (define (list? items)
(or (null? items)

(and (pair? items)
(list? (cdr items)))))

(c) #f, fordi kjeden av par ikke termineres av den tomme listen '() og dermed ikke er en ekte liste.

(d) Her vil det finnes flere mulige løsninger, her er et eksempel:

(define (deep-map proc nested)
(cond ((null? nested) '())

((pair? nested)
(cons (deep-map proc (car nested))

(deep-map proc (cdr nested))))
(else (proc nested))))

(e) Trerekursiv prosess. Antall trinn er lineært proporsjonal med antall noder i treet (den nøstede listen).

2 Paradigmer og idiomer (25)

(a) (define (replace x y seq)
(define (iter in out)

(if (null? in)
(reverse out)
(iter (cdr in)

(cons (if (eq? x (car in))
y
(car in))

out))))
(iter seq '()))

(b) (define (replace x y seq)
(if (null? seq)

'()
(cons (if (eq? x (car seq))

y
(car seq))

(replace x y (cdr seq)))))



(c) (define (replace x y seq)
(map (lambda (z) (if (eq? x z) y z))

seq))

(d) (define (replace x y seq)
(define (iter rest)

(if (null? rest)
seq
(begin

(if (eq? x (car rest))
(set-car! rest y))

(iter (cdr rest)))))
(iter seq))

(e) (define (replace x y seq)
(if (stream-null? seq)

the-empty-stream
(cons-stream (if (eq? x (stream-car seq))

y
(stream-car seq))

(replace x y (stream-cdr seq)))))

(f) b = 4, d = 0, e = 1.

3 Funksjonelle prosedyrer (12)

(a) En rent funskjonell prosedyre kalles for sin returverdi og vil alltid ha samme returverdi gitt samme argumenter,
tidspunktet for evaluering er ikke relevant.En ikke-funksjonell prosedyre vil kunne ha side-effekter utover sin
eventuelle returverdi og vil kunne være avhengig av eller påvirke tilstandsvariabler som får endret sin verdi.

(b) Påstanden stemmer. Funksjonelle uttrykk evalueres for sine returverdier, og siden begin kun gir oss returver-
dien til det siste uttrykket så vil det ikke gi mening å evaluere de foregående uttrykkene i sekvensen dersom de
ikke har side-effekter.

(c) Prosedyrer som har andre prosedyrer som sitt argument eller returverdi.

4 Innkapsling og omgivelser (16)

(a)



(b) (define (cons x y)
(lambda (m)

(cond ((eq? m 'car) x)
((eq? m 'cdr) y)
((eq? m 'set-car!) (lambda (v) (set! x v)))
((eq? m 'set-cdr!) (lambda (v) (set! y v))))))

(define (set-car! p v)
((p 'set-car!) v))

(define (set-cdr! p v)
((p 'set-cdr!) v))

5 Mer innkapsling (10)

• Her vil det finnes mange ulike måter å løse oppgaven på, her er et eksempel:

(define (make-queue n)
(let ((front '())

(rear '())
(count 0))

(lambda (x)
(cond ((null? front)

(set! front (list x))
(set! rear front))
(else
(let ((tmp (list x)))
(set-cdr! rear tmp)
(set! rear tmp))))

(if (= count n)
(set! front (cdr front))
(set! count (+ count 1)))

front)))

6 Strømmer og evaluereringsstrategier (12)

(a) Prosedyren mangler basistilfelle for å avbryte rekursjonen. Fordi cons-stream er en spesialform som ut-
setter evalueringen av andre-argumentet sitt, altså det rekursive kallet i dette tilfellet, så kan vi likevel kalle
prosedyren uten å få problemer med en uendelig løkke.

(b) cons er en vanlig prosedyre og begge argumentuttrykkene vil dermed bli forsøkt evaluert før den kalles i
henhold til standard evaleringsstrategi for prosedyrekall (aka eager evaluation, applicative-order evaluation,
call-by-value, strict evaluation; én av disse bør nevnes). Det ene argumentuttrykket til cons er et rekursivt
kall, og siden vi mangler basistilfelle som kan avbryte rekursjonen får vi en uendelig løkke.

(c) – ones: Bindes til en uendelig strøm av elementet 1. Det fungerer å referere til ones i definisjonen siden
cons-stream er en spesialform som utsetter evalueringen av det andre argumentet sitt.

– integers: Begge argumentene vil bli forsøkt evaluert før add-inf-streams kalles, og vi vil da få
en feilmelding om at integers ikke er definert.
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