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• Skriv tydligt: onödigt svårläst eller komplicerad kod leder till poängavdrag, så indentera och kom-
mentera koden på ett lämpligt sätt.

• Inga externa bibliotek får användas om det inte står explicit i uppgiften.

• Till skillnad från labbarna får ni inte en massa tester som lösningarna måste uppfylla utan det är upp
till er själva att testa er kod grundligt. Buggig kod leder till poängavdrag.

• Hemtentan har 6 delar. För att kunna få godkänt måste man ha gjort Del 0 samt fått minst ett poäng
på vardera av Del 1–5.

• Betygsgränser: E: 20, D: 24, C: 28, B: 32, A: 36, av maximala 40.

• Inlämning: lösningarna ska lämnas in som en .zip fil på PeerGrade precis som labbarna och alla
lösningar ska ha de filnamn som specificeras i uppgifterna. Allt måste vara inlämnat innan klockan
23:59 annars får man automatiskt F (så vänta inte till sista stund att ladda upp!).

• Frågor om tentan ställs via mail till anders.mortberg@math.su.se. Anders kommer vara till-
gänglig hela dagen och svara på frågor så fort som möjligt. Eventuella korrektioner eller förtydliganden
kommer publiceras på kursforumet så håll ett öga på det under dagen.

Lycka till!

Del 0: Obligatorisk första uppgift (G/U)
Vänligen läs reglerna för tentan på kurshemsidan1 och lägg sedan följande text där [DITT NAMN] har bytts
ut mot ditt för- och efternamn i en fil som heter uppgift0.txt:

Jag, [DITT NAMN], garanterar härmed att jag har löst uppgifterna jag lämnar in på den här hemtentan
utan hjälp från någon annan. Detta betyder i synnerhet att jag inte har diskuterat hemtentan eller mina
lösningar med någon annan. Jag har även läst och förstått reglerna för tentan på kurshemsidan.

Del 1: Imperativ programmering (8p)
Lösningarna på den här delen ska vara skrivna i C och läggas i uppgift1a.c och uppgift1b.c. På båda
uppgifterna får man använda stdio.h biblioteket.

a) Skriv ett program som läser in flyttal från användaren tills talet 0 matas in. När detta händer ska
medelvärdet av de inmatade talen utom det högsta och det lägsta (och den avslutande nollan) skrivas
ut. Ni kan anta att inmatningen alltid består av minst tre olika tal. (3p)

b) Nedan följer en array med antal dagar i varje månad under ett normalt år (dvs ej skottår):

int dagar_i_manad[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

En dag under året kan representeras som ett tal mellan 0 och 364 (det finns 365 dagar på ett år och
vi börjar numrera från 0) eller som en månad och vilken dag i det är i den månaden (till exempel den
5 mars blir då dag 4 i månad 2). Använd dagar_i_manad för att skriva funktioner för att konvertera
mellan dessa sätt att representera dagar under året:

1Se https://kurser.math.su.se/mod/page/view.php?id=53613
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// Vilken månad finns en årsdag i?
int arsdag_till_manad(int arsdag)

// Vilken dag i månaden är en årsdag?
int arsdag_till_manadsdag(int arsdag)

// Vilken årsdag motsvarar en dag i en specifik månad?
int manadochmanadsdag_till_arsdag(int manadsdag, int manad)

(1p)

(1p)

(1p)

Ett annat sätt att representera en dag på är som en veckodag och ett veckonummer, så t.ex. tisdag
vecka 37 representeras som veckodag 1 i vecka 36 (vi räknar både veckodagar och veckonummer från
0). För att kunna översätta detta till en årsdag behöver vi även veta vilken veckodag 1 januari infaller
på (representerat som ett tal mellan 0 och 6). Skriv funktionen:

// Vilken årsdag motsvarar en veckodag i en specifik vecka?
int veckodag_till_arsdag(int veckodag, int vecka, int forsta_januari) (2p)

När ni skriver funktionerna kan ni anta dom bara används med

• arsdag ett tal mellan 0 och 364,
• manad ett tal mellan 0 och 11,
• manadsdag ett tal mellan 0 och 30,
• veckodag ett tal mellan 0 och 6,
• vecka ett tal mellan 0 och 51,
• forsta_januari ett tal mellan 0 och 6.

Del 2: Objektorienterad programmering (8p)
Lösningarna på den här delen ska vara skrivna i Java och läggas i uppgift2.java

Den här uppgiften går ut på att representera ett litet rollspel med hjältar som kan slåss med monster. Detta
ska modelleras med en klass för karaktärer och två subklasser för hjältar och monster. Ni ska sedan skriva
en fight metod för att simulera en strid mellan en hjälte och ett monster.

a) Börja med att skriva en klass Character för karaktärer med följande privata attribut:

• String name: karaktärens namn.
• int hp: karaktärens liv.
• int damage: karaktärens skada.

Klassen ska även ha en konstruktor vilken sätter de tre privata attributen samt följande metoder:

• String getName(), int getDamage(), och int getHP(): hämta ut värdet på de private vari-
ablerna.

• boolean isDead(): är karaktärens liv <=0?
• void incDamage(int x): öka karaktärens skada med x.
• void incHP(int x): öka karaktärens liv med x.
• void decHP(int x): minska karaktärens liv med x. (2p)

b) Skriv en klass Monster som ärver från Character. Denna klass ska ha ett privat attribut giveExp av
typ int som säger hur många experience points hjälten får för att döda monstret. Klassen ska även ha
en konstruktor som sätter alla attributer i superklassen samt giveExp attributen. Utöver konstruktorn
ska denna klass bara ha en metod som heter getGiveExp() och returnerar värdet på den privata
giveExp attributen.

Tips: använd Javas super för att komma åt konstruktorn i superklassen. (1p)
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c) Skriv nu en klass Hero för hjältar vilken även den ärver från Character. Utöver attributen från
superklassen ska den ha följande privata attribut:

• int exp: hjältens experience points.

• int level: hjältens level.

Den ska även ha följande metoder:

• int getExp() och int getLevel(): hämta ut värdet på de privata variablerna.

• void levelUp(int x): öka hjältens level med x samt öka skadan med x * 5 och livet med
x * 10. Skriv sedan ut att hjälten gått upp i level och vad den nuvarande leveln är.

• void incExp(int x): öka hjältens experience points med x och skriv ut vad det nya värdet på
exp är. Öka sedan hjältens level med (exp - level * 10)/ 10 steg. (2p)

d) Lägg nu till en metod för att låta hjältar slåss med monster. Denna ska läggas i en klass Game som inte
ärver något och bara innehåller en metod void fight(Hero hero, Monster monster) och vilken
fungerar på följande sätt för en hjälte med level lvl:

• Först skrivs det ut vem som ska slåss mot vem,

• sen slåss dom genom att ett slumpmässigt tal x mellan 0 och 100 genereras och om x + 10 * lvl

är större än 50 då träffar hjälten monstret och det skrivs ut tillsammans med hur mycket skada
träffen gör på monstret. Annars träffar monstret hjälten och detta skrivs istället ut tillsammans
med hur mycket skada det gör på hjälten.2

• Hjälten och monstret fortsätter att slåss tills någon dör. Om monstret dör skrivs det ut att hjälten
vann samt den får så många experience points som monstret ger. Om istället hjälten dör skrivs
det ut att monstret vann.

För att generera slumpmässiga tal får ni använda biblioteket java.util.Random. För att få ett slump-
mässigt tal kan man då skriva:

Random rand = new Random();
int x = rand.nextInt(100); (3p)

För att testa erat spel kan ni använda följande Sagan om ringen inspirerade spel:

public class uppgift2 {
public static void main(String[] args) {

Hero aragorn = new Hero("Aragorn",100,30);
Monster smallorc = new Monster("Small Orc",50,10,15);
Monster bigorc = new Monster("Big Orc",70,15,25);
Monster witchking = new Monster("Witch King",300,50,100);

Game game = new Game();

game.fight(aragorn,smallorc);
// game.fight(aragorn,bigorc);
game.fight(aragorn,witchking);

}
}

Med de här inställningarna kommer troligtvis Aragorn förlora striden mot Witch King då han bara
tränat mot en liten orch. (Obs: då striderna är slumpmässiga får ni troligtvis en annan strid än den nedan):

2Detta sätt att hantera strider är så klart väldigt naivt och när hjälten har tillräckligt hög level kommer den alltid vinna
alla strider. Detta spelar ingen roll på den här uppgiften, men i ett riktigt rollspel hade man behövt en smartare formel.
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Aragorn is going to fight Small Orc
Aragorn hits Small Orc and does 30 damage!
Small Orc hits Aragorn and does 10 damage!
Small Orc hits Aragorn and does 10 damage!
Small Orc hits Aragorn and does 10 damage!
Aragorn hits Small Orc and does 30 damage!
Aragorn won the fight and got 15 exp!
Current exp: 15
Aragorn level up!
Current level: 1

Aragorn is going to fight Witch King
Aragorn hits Witch King and does 35 damage!
Witch King hits Aragorn and does 50 damage!
Aragorn hits Witch King and does 35 damage!
Aragorn hits Witch King and does 35 damage!
Aragorn hits Witch King and does 35 damage!
Aragorn hits Witch King and does 35 damage!
Witch King hits Aragorn and does 50 damage!
Witch King won the fight and killed Aragorn!

Om ni istället avkommenterar raden där Aragorn slåss med Big Orc då kommer troligtvis Aragorn att
ha tillräckligt hög level för att kunna slå Witch King.

Del 3: Funktionell programmering (8p)
Lösningarna på den här delen ska vara skrivna i Haskell och läggas i uppgift3a.hs och uppgift3b.hs

a) Låt a vara en array med heltal och b en heltalspekare. Vi kan då skriva följande loop i C:

for (int i = 0; i < sizeof(a) / sizeof(int); i++)
if (*(a+i) >= 24)

*b++ = i;

För att testa C koden kan ni använda följande värden på a och b:3

int a[6] = {19,24,12,38,59,9};
int *b = malloc(3 * sizeof(int));

När ni har förstått vad C koden gör skriv en Haskellfunktion f :: [Int] -> [Int] som gör samma
sak. (2p)

b) Nedan följer datatypen för imperativa program från labb 3:

data IntExpr = Const Int
| Var String
| Add IntExpr IntExpr
| Mul IntExpr IntExpr

deriving (Eq,Show)

data BoolExpr = IntEq IntExpr IntExpr
| BoolNot BoolExpr

deriving (Eq,Show)

data Instr = Assign String IntExpr
| If BoolExpr [Instr] [Instr]

deriving (Eq,Show)

3För att malloc ska fungera bör ni importera stdlib.h
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Ett program i det här språket är ett Haskellvärde av typ [Instr]. Om vi skriver show p där p är ett
program så kommer vi få ut en strängrepresentation av programmet. Denna sträng ser dock exakt ut
som datatypen och inte som ett vanligt program. Den här uppgiften går ut på att skriva en bättre
utskriftfunktion.

i) För att ni ska komma igång får ni lite kod för att skriva ut ett IntExpr:
showIntExpr :: IntExpr -> String
showIntExpr (Const x) = show x
showIntExpr (Var x) = x
showIntExpr (Add e1 e2) = showIntExpr e1 ++ " + " ++ showIntExpr e2
showIntExpr (Mul e1 e2) =
"(" ++ showIntExpr e1 ++ ") * (" ++ showIntExpr e2 ++ ")"

Denna funktion sätter dock alltid in paranteser runt argumenten till Mul. Skriv om showIntExpr

så att den sätter in rätt antal paranteser enligt:
• Det ska aldrig vara paranteser runt tal eller variabler,
• det ska aldrig vara paranteser runt nästlade Mul (så ni ska skriva ut 1 * 2 * 3 och inte
(1 * 2)* 3, och

• det ska bara vara paranteser runt Add om det är ett argument till Mul. (2p)
ii) När ni gjort detta ska ni skriva:

showBoolExpr :: BoolExpr -> String

Denna funktion ska också skriva ut ett lämpligt antal paranteser och anropa showIntExpr. (1p)
iii) Slutligen ska ni skriva

showInstrs :: [Instr] -> String

Denna funktion ska sätta in radbrytning efter varje instruktion och nya block av instruktioner i
If ska indenteras med två mellanslag för varje nästling.
När ni är klara ska

prog3 :: [Instr]
prog3 = [ Assign "x" (Const 0)

, Assign "y" (Const 1)
, If (BoolNot (IntEq (Var "x") (Var "y")))

[ Assign "x" (Var "y")
, If (IntEq (Var "x") (Var "y"))

[ Assign "z" (Const 0) ]
[ Assign "z" (Const 1) ]

, Assign "y" (Const 5) ]
[ Assign "z" (Const 2) ]

, Assign "w" (Var "z") ]

skrivas ut på följande sätt:
> putStrLn (showInstrs prog3)
x := 0
y := 1
if ! (x == y)
x := y
if x == y
z := 0

else
z := 1

y := 5
else
z := 2

w := z

Tips: för att skriva showInstrs kommer ni behöva skriva ett antal hjälpfunktioner. (3p)

5



Del 4: Logikprogrammering (8p)
Lösningarna på den här delen ska vara skrivna i Prolog och läggas i uppgift4a.pl och uppgift4b.pl

a) Ett rosträd är ett träd där varje nod n har ett värde och en lista med underträd. Ett löv i ett rosträd
är en nod med en tom lista av underträd. Ett exempel på ett rosträd är argumentet till t1:

t1(n(0, [n(1, []), n(2, []), n(3, [n(4, []), n(5, [])])])).

Skriv predikatet leaves(T,XS) där T är ett rosträd och XS är en lista över alla löv i T. (1p)

Exempelkörning:

?- t1(X), leaves(X,YS).
X = n(0, [n(1, []), n(2, []), n(3, [n(4, []), n(5, [])])]),
YS = [1, 2, 4, 5] .

Skriv predikatet flatten(T,XS) där T är ett rosträd och XS är en lista över alla värden i T. (1p)

Exempelkörning:

?- t1(X), flatten(X,YS).
X = n(0, [n(1, []), n(2, []), n(3, [n(4, []), n(5, [])])]),
YS = [0, 1, 2, 3, 4, 5].

b) Labb 5 gick ut på att skriva ett Sudokuspel i JavaScript. Vi ska nu skriva en lösare i Prolog för en
variant av Sudoku som heter Even/Odd Sudoku. Precis som i labb 5 representeras ett Sudoku som 9
listor med 9 element i varje, men nu har varje cell även information om talet är jämnt eller udda (dvs
talets paritet). Nedan ser ni ett exempel på hur en sådan Sudoku kan skrivas i Prolog:

easySudoku([[(_,o),(6,e),(_,e),(2,e),(5,o),(_,e),(9,o),(1,o),(3,o)],
[(1,o),(5,o),(3,o),(7,o),(4,e),(_,o),(_,e),(_,e),(2,e)],
[(_,e),(2,e),(_,o),(1,o),(6,e),(3,o),(4,e),(7,o),(5,o)],
[(3,o),(4,e),(5,o),(_,e),(_,o),(1,o),(2,e),(9,o),(8,e)],
[(6,e),(_,e),(2,e),(5,o),(_,o),(4,e),(_,o),(3,o),(1,o)],
[(9,o),(7,o),(1,o),(3,o),(8,e),(_,e),(5,o),(_,e),(_,e)],
[(_,e),(_,o),(_,e),(_,e),(1,o),(5,o),(3,o),(2,e),(_,o)],
[(2,e),(1,o),(8,e),(9,o),(_,o),(7,o),(6,e),(5,o),(4,e)],
[(5,o),(_,o),(_,o),(4,e),(_,e),(6,e),(1,o),(_,e),(9,o)]]).

Vi använder e för even och o för odd, dvs för celler med jämna och udda tal. Specifikationen för när
en sån här Sudoku är löst är om siffrorna i alla rader, kolumner och 3 × 3 block är permutationer av
listan [1,2,3,4,5,6,7,8,9] och alla celler med e har ett jämnt tal och celler med o har ett udda tal.
Den här uppgiften går ut på att använda detta för att skriva en naiv lösare.

För att göra detta ska ni implementera följande predikat:

• columns(XS,CS): om XS är en Even/Odd Sudoku då är CS dess kolumner. (1p)

• blocks(XS,BS): om XS är en Even/Odd Sudoku då är BS dess 3× 3 block. (1p)

• getEvenOdd(XS,ES,OS): om XS är en lista med par av tal och deras paritet så är ES en lista med
alla jämna tal och OS en lista med alla udda tal i listan (utan deras paritet). Så vi har till exempel
getEvenOdd([(1,o),(2,e),(4,e),(3,o)],[2,4],[1,3]). (1p)

• verifyLists(XS): om XS är en lista av listor med 9 element i varje, testa om de jämna elementen
i varje lista är en permutation av [2,4,6,8] och om de udda talen i varje lista är en permutation
av [1,3,5,7,9]. (1p)
Tips: använd funktionen permutation(XS,YS) som testar om YS är en permutation av XS.

För full poäng får man inte hårdkoda columns och blocks genom att mönstermatcha på alla 81
element i XS. Det kan dock underlätta att göra detta i ett första försök så att man vet att allt annat
fungerar som det ska.
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När ni har skrivit alla predikat ovan ska ni skriva predikatet solve(X,S) där S är en lösning till
Even/Odd Sudokun X. Detta betyder att S går att unifiera med X och att S är löst (dvs alla rader,
kolumner och 3× 3 block i S är permutationer av listan [1,2,3,4,5,6,7,8,9] med udda och jämna
tal på rätt positioner). Då vissa Even/Odd Sudokus har många lösningar måste ni även använda snitt
för att avsluta sökningen efter fler lösningar när solve har hittat en lösning. (2p)

För att underlätta testning får ni följande predikat som skriver ut matriser snyggare:

print_matrix([]).
print_matrix([X|XS]) :- write(X), nl, print_matrix(XS).

När ni löst uppgiften ska följande fungera:

?- easySudoku(X), solve(X,S), print_matrix(S).
[(7,o),(6,e),(4,e),(2,e),(5,o),(8,e),(9,o),(1,o),(3,o)]
[(1,o),(5,o),(3,o),(7,o),(4,e),(9,o),(8,e),(6,e),(2,e)]
[(8,e),(2,e),(9,o),(1,o),(6,e),(3,o),(4,e),(7,o),(5,o)]
[(3,o),(4,e),(5,o),(6,e),(7,o),(1,o),(2,e),(9,o),(8,e)]
[(6,e),(8,e),(2,e),(5,o),(9,o),(4,e),(7,o),(3,o),(1,o)]
[(9,o),(7,o),(1,o),(3,o),(8,e),(2,e),(5,o),(4,e),(6,e)]
[(4,e),(9,o),(6,e),(8,e),(1,o),(5,o),(3,o),(2,e),(7,o)]
[(2,e),(1,o),(8,e),(9,o),(3,o),(7,o),(6,e),(5,o),(4,e)]
[(5,o),(3,o),(7,o),(4,e),(2,e),(6,e),(1,o),(8,e),(9,o)]
...

Resten av utdata ”...” innehåller unifieringslösningar vilka har klippts bort här. Det spelar ingen roll
vad som skrivs ut efter den lösta Sudokun i er lösning så länge den är korrekt.

Del 5: Internetprogrammering (8p)
Lösningen på den här delen ska vara skriven i JavaScript och läggas i uppgift5.js
För att underlätta rättningen skriv i en kommentar i toppen av filen vilka webbläsare ni testat er lösning i.

Den här uppgiften går ut på att implementera tre-i-rad (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tre_i_
rad) vilket ska spelas av två spelare (O och X). Nedan följer en förenklad version av HTML filen från labb 5:

<html>
<head>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="uppgift5.js"></script>

</head>
<body>

<table align="center">
<tr><td id=’c0x0’></td><td id=’c0x1’></td><td id=’c0x2’></td></tr>
<tr><td id=’c1x0’></td><td id=’c1x1’></td><td id=’c1x2’></td></tr>
<tr><td id=’c2x0’></td><td id=’c2x1’></td><td id=’c2x2’></td></tr>

</table>
<script>

init();
</script>

</body>
</html>

och här kommer även style.css som innehåller grundläggande design för spelet:

table {
border-spacing: 0;
border: 2px solid #192841;
border-collapse: collapse;

}
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td {
border: 2px solid #192841;
width: 60px;
height: 60px;
text-align: center;
font-size: 2.0em;

}

td:hover {
background-color:#f2e5ff;

}

Er uppgift är att först kopiera koden ovan och spara i uppgift5.html och style.css. Ni ska sedan
skriva uppgift5.js vilket implementerar tre-i-rad spelet. Obs: det är förbjudet att ändra i HTML koden
bortsett från för att debugga sin kod och den enda fil som ska laddas upp i slutändan är uppgift5.js vilken
måste fungera med versionen av uppgift5.html ovan.

Lösningen på den här uppgiften kommer påminna om labb 5, men då reglerna är annorlunda och tre-i-rad
har två spelare kommer det bli en del att tänka om. För att hålla reda på vilken spelare som ska göra ett
drag bör ni ha en global variabel player som innehåller en boolean där true motsvarar spelare X och false

motsvarar spelare O. Spelaren klickar sedan på en tom ruta och rätt tecken skrivs då i rutan och det är sedan
den andre spelarens tur. Brädet ska representeras som en 3 × 3 array med strängar som till en början är
tomma och sedan uppdateras med antingen strängen ’X’ eller ’O’ beroende vilken spelare som gör ett drag.

För att lösa uppgiften ska ni implementera följande funktioner:

• emptyGrid(): returnera en 3× 3 array med bara tomma strängar. (0.5p)

• isFilled(grid): testa om grid är helt ifyllt med ’X’ och ’O’ strängar. (0.5p)

• rader(grid): returnera de 8 raderna som behövs för att testa om någon vunnit (3 horisontella rader,
3 vertikala rader (dvs kolumnerna) och 2 diagonala rader). (1p)

• isWon(grid): testa om någon vunnit (dvs om någon har 3 i rad på raderna från rader(grid)). (1p)

• init(): sätt onclick attributen till klick för alla rutor i HTML dokumentet. (1p)

• getGrid(): hämta nuvarande bräde. (1p)

• klick(): hantera vad som händer om en användare klickar på en ruta. Detta ska sätta värdet på rutan
till ’X’ eller ’O’ beroende på vilken spelare som gör ett drag och sedan byta spelare. Det ska även
testa om någon vunnit och skriva ut vem som gjort det eller om brädet är fullt och ingen har vunnit
så ska även det skrivas ut. Man ska inte heller kunna skriva över en redan ifylld ruta. Det spelar ingen
roll vem som börjar spela. (3p)

Tips: Det är nog lättast att börja skriva init() och sen lägga in funktionaliteten i klick() allteftersom.
På så sätt kan ni testa funktionerna genom att spela spelet. För att underlätta testningen kan det vara bra
att lägga in arrayToString(arr) från labben (ni kan dock behöva ändra den då brädet är mindre i tre-i-rad
än Sudoku).
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