
Løsningsforslag til eksamen i INF2810, vår 2016

• 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 og lister (10)

(a)

foo → (1 2 3 4)
bar → (0 2 2 3 4)

(b) (equal? foo (cons 1 (cddr bar))) → #t

2 Mysterium (6)

Dette er en høyereordens rekursiv prosedyre som vanligvis er kjent som filter. Den tar et predikat og en
liste som argument, for så å returnere en ny liste som består av alle elementer som tester sant. Kalleksempel:

(x odd? '(1 2 3 4 5)) → (1 3 5)

3 take, drop og split-every (27)

(a) (define (take n l)
(if (or (null? l)

(zero? n))
'()
(cons (car l)

(take (- n 1) (cdr l)))))

;; hale-rekursiv versjon:

(define (take n l)
(define (take-it c rest new)

(if (or (null? rest)
(zero? c))

(reverse new)
(take-it (- c 1)

(cdr rest)
(cons (car rest) new))))

(take-it n l '()))

(b) (define (take n l)
(define (take-it c rest)

(cond ((null? rest) l)
((zero? c) (set-cdr! rest '())

l)
(else (take-it (- c 1) (cdr rest)))))

(if (zero? n) '() (take-it (- n 1) l)))



(c) Når n = 0 returneres umiddelbart den tomme lista '(), men etter kalleksemplet vil foo fortsatt være bundet
til '(a b c d e). Et av målene med den destruktive varianten av take er å ikke lage nye cons-celler,
og det gjør vi jo ikke når vi returnerer konstanten '(), og dermed er det heller ikke nødvendig å modifisere
listeargumentet i dette tilfellet.

(Merk at det uansett ikke ville vært mulig for prosedyren å endre bindingen til variabelen foo slik at også den
får verdien '(). Listeargumentet til take er en peker til en cons-celle, nemlig verdien til variabelen foo, og
prosedyren kan modifisere bindingene til car/cdr i denne cellen, men ikke bindingen til foo, da måtte vi i så
fall brukt en syntaksmakro / special form).

(d) (define drop
(lambda (n l)

(if (or (null? l)
(zero? n))

l
(drop (- n 1) (cdr l)))))

(e) Iterativ.

(f) svar: #0=(c a b . #0#)

(g) (define (split-every n l)
(if (null? l)

'()
(cons (take n l)

(split-every n (drop n l)))))

4 Prosedyrebasert objektorientering (25)

(a) (define (make-card value price bonus)
(let ((count 0))
(lambda (action . arguments)

(cond ((eq? action 'value) value)
((eq? action 'count) count)
((eq? action 'deposit)
(set! value (+ value (car arguments))))
((eq? action 'order)
(let* ((n (car arguments))

(charge (* price (- n (quotient (+ count n) bonus)))))
(cond ((> charge value)

0)
(else
(set! value (- value charge))
(set! count (remainder (+ count n) bonus))
n))))))))

(define (card-value card)
(card 'value))

(define (card-count card)
(card 'count))

(define (card-deposit card amount)
(card 'deposit amount))



(define (card-order card count)
(card 'order count))

(b) Kaffekortet et implementert som et prosedyreobjekt som har ‘kapslet inn’ lokale variabler (value, price,
bonus, og count) i omgivelser som er bare tilgjengelige for selve prosedyren. Dermed blir disse variablene
‘private’ til hvert kort, siden det opprettes en ny omgivelse hver gang make-card kalles (som så bruker
let til å etablere ennå en omgivelse, som også er bare tilgjengelig til prosedyreobjektet som opprettes (og så
returneres av make-card) ved bruk av lambda i kroppen til let-uttrykket. Selve prosedyreobjektet bruker
message passing for å utløse de forskjellige operasjonene ‘på’ kortet.

(c) Vår implementasjon av selve kaffekortet (dvs. prosedyrekobjektet som returneres av make-card benyt-
ter seg av message passing; men dette grensesnittet skjules ved å legge til prosedyrer som card-value,
card-count, osv. Fordelen med dette grensesnittet er at det ikke lenger ‘synes’ hvilken datatype som ble
brukt for å realisere selve kortobjektet: mens objektet er implementert som en prosedyre med ett message pas-
sing–grensesnitt må objektet brukes gjennom prosedyrekall, dvs. card-objektene må stå som første element i
en liste som evalueres som kode. Grensesnittet gjennom card-value osv. etablerer en abstraksjonsbarrier og
vil fortsatt kunne brukes selv om man skulle til et senere tidspunkt velge en annen datatype for å implementere
lokal tilstand på kaffekortene (f.eks. en assosiasjonsliste).

5 Rekursjon og strømmer (20)

(a) For n = 8 blir det fire kall til filter: én med listen (3 4 5 6 7 8) som argument; én på (5 7); én til
på bare (7); og én siste med den tomme lista som argument.

(b) (define (stream-filter predicate stream)
(cond ((stream-null? stream) the-empty-stream)

((predicate (stream-car stream))
(cons-stream (stream-car stream)

(stream-filter predicate (stream-cdr stream))))
(else (stream-filter predicate (stream-cdr stream)))))

(c) Uten å anta en øvre grense til primtallsøket i den listebaserte varianten ville range-prosedyren (og dermed
også eratosthenes) ikke terminere: hvert rekursive kall på iter i eratosthenes antar at hele den
sorterte listen med tall prosesseres, dvs. at alle elementer som kan deles på det første elementet fjernes. Når
vi tar i bruk strømmer til å representere tallsekvensen vil derimot alle operasjoner på elementer som ikke
umiddelbart etterspøres bli utsatt (ved bruk av lazy evaluation), slik at stream-range kan returnere en
sekvens av tall som konseptuelt er uendelig; det samme gjelder for stream-filter.

(d) (define (stream-range i)
(cons-stream start (stream-range (+ i 1))))

(define (stream-eratosthenes)
(define (iter stream)

(let* ((first (stream-car stream))
(predicate (lambda (i) (not (divisible? i first)))))

(cons-stream first (iter (stream-filter predicate (stream-cdr stream))))))
(iter (stream-range 2)))

(e) (stream-cdr (stream-cdr (stream-eratosthenes))) → (5 . #<promise>)

Hver gang det brukes cons-stream blir det generert én cons-celle. For å opprette Eratosthenes-strømmen
(dvs. evaluering av bare (stream-eratosthenes)må tall-strømmen initialiseres—ved (stream-range
2)—som gir én cons-celle. Selve cons-stream i kroppen til stream-eratosthenes gir én til cons-
celle, men evaluering av argument nummer to til cons-stream—(iter (stream-filter ...))—
utsettes. Når vi så tar stream-cdr for første gang på Eratosthenes-strømmen vil dette løftet innfries, som



gir én cons-celle fra stream-cdr som argument til stream-filter (for a gå videre til neste tall, 3),
pluss én cons-celle for selve stream-filter (der predikatet vil teste sant), pluss én til fra kroppen til
iter. Sa langt er det altså tilsammen fem cons-celler, men det gjenstår å ta stream-cdr ett primtall vide-
re. Da blir det to ‘runder’ med stream-range (for å komme frem til tallet 5), hvorav hver blir prosessert av
stream-filter. For tallet 4 som neste element tester predikatet usant, slik at stream-filter ikke ge-
nererer cons-celler. For 5 som neste element blir det derimot to (tidligere utsatte) kall til stream-filter,
med predikat som tester for divisjon med henholdsvis 2 og 3; begge predikater blir sant, slik at det gir to
nye cons-celler fra stream-filter. Så gjenstår det bare kroppen til iter som gir én til, for totalt ti
cons-celler altså.

6 Teori (12)

En funksjonell prosedyrer kalles for sin returverdi, den har per definisjon ikke bieffekter. Den hverken påvirker
eller avhenger av tilstandsvariabler, men beregner heller sin returverdi basert på funksjonelle transformasjoner
av data. En funksjonell prosedyre har dermed alltid samme returverdi gitt de samme argumentene. Dette betyr
videre at semantikken til et funksjonelt uttrykk er uavhengig av hvor og når det brukes, og et prosedyrekall
kan erstattes med returverdien uten at programmets semantikk endres. Disse egenskapene kan videre føre til at
funksjonell kode kan være enklere å lese og vedlikeholde, og også enklere å teste og debugge (enkeltfunksjoner
kan testes i isolasjon), og enklere å parallelisere. ...
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