
   

 

                                                                                                                                                     

 UNIVERSITETET I OSLO 

 

 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 
Eksamen i: INF2810, Funksjonell Programmering    

Eksamensdag: Fredag 10. juni 2016      
Tid for eksamen: 14.30  

Oppgavesettet er på 5 sider (ekskl. forside)  
Vedlegg: Ingen  

Tillatte hjelpemidler: Ingen  
 

 
Kontroller at oppgavesettet er komplett  

før du begynner å besvare spørsmålene. 

 

 

  

 



Eksamen, INF2810, vår 2016

Bakgrunn

• Vi anbefaler å lese gjennom hele oppgaveteksten før du begynner (5 sider). Hvis du føler du savner informasjon

for å løse en oppgave, gjør dine egne antakelser og redegjør for dem.

• Alle steder der det bes om kode forventes i utgangspunktet Scheme (i henhold til R5RS slik vi har brukt hele

semesteret). Dersom du for eksempel ikke husker spesifikk Scheme-syntaks eller visse prosedyrenavn er det

bedre om du skriver pseudokode med kommentarer enn ingenting.

• Som i forelesningnotatene brukes enkelte steder “→” for indikere verdien et uttrykk evaluerer til.

• De mulige poengene angitt for hver seksjon summerer til 100.

1 Par og lister (10 poeng)

(a) Se nøye på sekvensen av uttrykk som kalles under. Tegn et boks-og-peker-diagram som viser strukturene som

foo og bar er bundet til etter at det siste uttrykket er evaluert. Oppgi også hvordan verdiene vil se ut ved

utskrift på REPL’et.

(define foo '(2 3 3 4))

(define bar (cons (car foo) (cdr foo)))

(set-car! foo 1)

(set-car! (cdr foo) 2)

(set! bar (cons 0 bar))

(b) Hvilke Scheme-prosedyrer må settes inn i uttrykket under i stedet for ??? for at det skal evaluere til #t?

(equal? foo (??? 1 (??? bar))) → #t

2 Mysterium (6 poeng)

Forklar med en setning eller to hva følgende prosedyre gjør. Forsøk å ta i bruk terminologi kjent fra kurset i for-

klaringen din. Gi også et konkret eksempel på et kall og tilsvarende returverdi som viser hvordan prosedyren kan

brukes (du må altså selv velge hva argumentene skal være).

(define (x y z)

(cond ((null? z) '())

((y (car z))

(cons (car z)

(x y (cdr z))))

(else (x y (cdr z)))))
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3 take, drop og split-every (27 poeng)

(a) Skriv en funksjonell rekursiv prosedyre take som tar to argumenter, et tall n og en liste l, og returnerer en

ny liste med de n første elementene i l. Dersom n er større enn lengden til l vil returlista inneholde alle

elementene i l. Skriv to ulike rekursive versjoner; med og uten hale-rekursjon. (Ta med en kommentar som

indikerer hvilken versjon du mener er hale-rekursiv og hvilken som ikke er det.) Kalleksempler:

(define foo '(a b c d e))

(take 3 foo) → (a b c)

(take 0 foo) → ()

(take 7 foo) → (a b c d e)

(b) Her skal vi skrive en ikke-funksjonell variant av take der målet er å ikke lage nye cons-celler (par). Prosedyren

skal fungere likt som take i oppgave a over ved at den returnerer en liste med de n første elementene i en

gitt liste l, men denne gangen har den lov til å destruktivt modifisere liste-argumentet l for å unngå at nye

cons-celler genereres. Merk at selv om prosedyren har anledning til å muligens modifisere argumentet sitt om

nødvendig, så er tanken fortsatt at den kalles for returverdiens skyld. (Les også oppgave c under før du setter i

gang.) Kalleksempler:

(define foo '(a b c d e))

(take 3 foo) → (a b c)

foo → (a b c)

(c) Forklar hva som skjer når din destruktive versjon av take fra oppgave b kalles med n=0. Hva er verdien til

foo etter kalleksemplet under? Begrunn svaret ditt med et par setninger.

(define foo '(a b c d e))

(take 0 foo) → ()

foo → ???

(d) Skriv en funksjonell rekursiv prosedyre drop som tar to argumenter, et tall n og en liste l, og returnerer det

som gjenstår av listen etter de n første elementene. Prosedyren skal ikke lage en ny liste, men bare returnere et

suffiks av listeargumentet. Dersom n er større enn lengden til l returneres den tomme lista. Kalleksempler:

(define foo '(a b c d e))

(drop 1 foo) → (b c d e)

(eq? (cdr foo) (drop 1 foo)) → #t

(drop 3 foo) → (d e)

(drop 10 foo) → ()

(drop 0 foo) → (a b c d e)
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(e) Hva slags type prosess vil genereres av et kall på din prosedyre drop fra oppgave d over?

(f) Gitt prosedyren drop fra oppgave d over, hva er verdien til bar etter kallene under? Begrunn kort svaret ditt.

(define foo '(a b c))

(define bar (drop 2 foo))

(set-cdr! bar foo)

bar → ???

(g) Basert på det du har gjort tidligere i denne seksjonen, skriv en funksjonell prosedyre split-every som tar

et tall n og en liste l, og returnerer en liste av sub-lister fra l med lengde n. Dersom lengden av l ikke er

delelig på n vil den siste sub-listen være kortere. Dette illustreres i kalleksempelet:

(split-every 3 '(a b c d e f g h)) → ((a b c) (d e f) (g h))

4 Prosedyrebasert objektorientering (25 poeng)

(a) Her skal vi jobbe med modellering av lokal tilstand ved å implementere en type objekt som kan brukes på

kaffebarer: Et kort som til en viss grad fungerer som en bankkonto, der man kan sette inn penger for så å bruke

kortet til å kjøpe én eller flere kopper kaffe. En kopp har en fast pris som er lagret på kortet. Videre gir kortet

en bonusavtale, der hver n-te kopp er gratis; verdien til n ligger også på kortet og initialiseres (en gang for

alltid) når kortet lages. Når kortet brukes til bestilling viser returverdien hvor mange kopper som ble belastet.

Dersom saldoen på kortet er for lav kan bestillingen ikke godkjennes; returverdien blir da 0, og saldoen og

antall ‘klipp’ som var på kortet fra før forblir uendret. De prosedyrebaserte kort-objektene skal initialiseres

men en prosedyre make-card som tar tre argumenter; verdi/saldo, pris per kopp, og n i bonusavtalen. Under

følger kalleksempler som også viser resten av grensesnittet:

(define oe (make-card 100 25 5))

(define erik (make-card 100 20 7))

(card-order oe 1) → 1

(card-value oe) → 75

(card-count oe) → 1

(card-order oe 4) → 4

(card-count oe) → 0

(card-order erik 1) → 1

(card-deposit oe 50)

(card-order oe 1) → 1

(card-value oe) → 25
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Et par tips: Det kan være hensiktsmessig å først implementere den abstrakte datastrukturen for kaffekort med

et grensesnitt som bruker message passing. Da må man ta høyde for at antall argumenter kan variere med

forskjellige beskjeder (messages). For å realisere ‘bonusavtalen’ må dere gjerne bruke prosedyrene quotient

og remainder som gir heltallsdivisjon, f.eks.

(quotient 7 3) → 2

(remainder 7 3) → 1

(b) Bruk noen få setninger på å forklare hvordan vi med Scheme kan modellere lokal tilstand ‘på kaffekortet’ og

hvordan hvert kort kan ha sine egne, ‘private’ verdier for pris, antall, mm.

(c) I tilfelle kort-implementasjonen har et grensesnitt med message passing i bunnen, hvilke fordeler kan det ha å

‘skjule’ message passing ved å lage ett grensesnitt som brukt i eksempelet vårt?

5 Rekursjon og strømmer (20 poeng)

En klassisk algoritme for å beregne primtall er det såkalte Sieve of Eratosthenes, som tar utgangspunkt i en

sortert liste av heltall fra og med 2 oppover. Til enhver tid antas det at det første listelementet er et primtall;

så fjernes alle tall som kan deles på det første elementet fra listen; da vil det neste elementet i listen være det

neste primtallet, og prosessen kan gjentas derfra. Man kan tenke seg en rent funksjonell implementasjon som

benytter seg av høyreordensprosedyren filter som har vært tema i flere forelesninger. F.eks.

(define (divisible? numerator denominator)

(zero? (remainder numerator denominator)))

(define (range i n)

(if (> i n)

'()

(cons i (range (+ i 1) n))))

(range 2 7) → (2 3 4 5 6 7)

(define (eratosthenes n)

(define (iter list)

(if (null? list)

'()

(let* ((first (car list))

(predicate (lambda (i) (not (divisible? i first)))))

(cons first (iter (filter predicate (cdr list)))))))

(iter (range 2 n)))

(eratosthenes 8) → (2 3 5 7)

(a) Hvor ofte kalles filter i dette eksempelet, dvs. for n = 8?

(b) Skriv en prosedyre stream-filter som tar to argumenter – et predikat og en strøm – dvs. en strøm-

variant av filter. Du kan anta strømgrensesnittet fra SICP-boka som forhåndsdefinert, dvs. cons-stream,

stream-car og stream-cdr, the-empty-stream og stream-null?.

(c) Ved bruk av strømmer behøver vi ikke anta en øvre grense n under enumerering av primtall. Forklar med et

par setninger hvorfor den begrensningen er nødvendig i den listebaserte varianten over, og hvorfor den blir

unødvendig når vi bruker strømmer.

(d) Vi har flere ganger observert en enkel ‘oppskrift’ for å gjøre om en prosedyre fra å operere med lister til å ope-

rere med strømmer. Implementer stream-range og stream-eratosthenes. I disse strøm-versjonene
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kan koden forenkles betydelig siden den øvre grensen n fjernes (et intervall kan fint være uendelig).

(e) Skisser returverdien til kallet

(stream-cdr (stream-cdr (stream-eratosthenes)))

Hvor mange cons-celler blir generert?

6 Teori (12 poeng)

Gjør kort rede for hva du mener er sentrale egenskaper ved funksjonell kode. (Ikke skriv mer enn en halv side.)
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