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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 och stdlib.h (speciellt användbara är printf och malloc).

a) Betrakta följande Haskellfunktion där n kan antas vara mindre än eller lika med längden på xs:

f :: [Int] -> Int -> [Int]
f xs n = [ x * i | (x , i) <- zip xs [1..n] ]

Skriv en funktion med typ int* f(int* xs,int n) som returnerar pekare till en minnesaddress som
innehåller en sekvens med de n värden som skulle returnerats av Haskellfunktionen. (3p)

b) Ett vanligt sätt att knäcka ett substitutionsschiffer som Caesarschiffret i Uppgift 8 på Labb 1 är att
göra en frekvensanalys av texten. Genom att utnyttja att vissa bokstäver förekommer oftare i ett språk
kan man på så sätt lista ut vad bokstäverna i det krypterade meddelandet egentligen motsvarar. I den
här uppgiften ska ni skriva en funktion med följande typsignatur:

char* freqletters(char* s, int n)

1Se https://kurser.math.su.se/mod/page/view.php?id=53613
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Funktionen tar in en sträng s med längd n och returnerar en sträng med alla bokstäver i alfabetet
sorterade efter hur ofta de förekommer i strängen. Den bokstav som förekommer oftast ska komma
först och om några bokstäver förekommer lika många gånger spelar det ingen roll i vilken inbördes
ordning de kommer så länge de kommer rätt i förhållande till de andra bokstäverna. Ni kan anta att
strängen endast innehåller a-z, så inga versaler, specialtecken, mellanslag eller åäö. (5p)

Exempelkörning: nedan följer ett testprogram baserat på de två första paragraferna från engelska
Wikipediasidan om programmeringsparadigm2

int main() {
char test[473] =
"programmingparadigmsareawaytoclassifyprogramminglanguagesbasedontheirfeat"
"ureslanguagescanbeclassifiedintomultipleparadigmssomeparadigmsareconcerne"
"dmainlywithimplicationsfortheexecutionmodelofthelanguagesuchasallowingsid"
"eeffectsorwhetherthesequenceofoperationsisdefinedbytheexecutionmodelother"
"paradigmsareconcernedmainlywiththewaythatcodeisorganizedsuchasgroupingaco"
"deintounitsalongwiththestatethatismodifiedbythecodeyetothersareconcernedm"
"ainlywiththestyleofsyntaxandgrammar";

char* output = freqletters(test,473);

for (int i = 0; i < 26; i++)
printf("%c",*(output + i));

}

Om man kompilerar denna kod och kör programmet så ska utdata bli:

eaitonsrhdgmcluyfpwbxzqvkj

Obs: varken v, k eller j förekommer i test-strängen och den inbördes ordningen på dessa spelar alltså
ingen roll i utdatan för den här uppgiften. Om man hade haft en mycket längre text hade distributionen
av bokstäver varit större och det hade varit väldigt osannolikt att några bokstäver förekommer lika
många gånger.

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

Uppgift 5 på Labb 3 handlade om att representera ett litet imperativt språk i Haskell och på förra tentan
handlade en av uppgifterna om att skriva “pretty-printing” funktioner för att skriva ut program i detta språk
som strängar. Den här uppgiften handlar om att göra samma sak i Java.

a) Översätt följande Haskelldatatyp för heltalsuttryck till Java:

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

Detta ska göras genom att ha en abstrakt huvudklass IntExprmed fyra subklasser för varje konstruktor
vilka ärver från IntExpr. Dessa subklasser ska alla ha privata attribut för de värden som de innehåller
samt konstruktorer för att sätta dessa attribut. (1p)

b) Lägg till toString() metoder till de fyra subklasserna av heltalsuttryck. För full poäng ska korrekt
antal paranteser skrivas ut enligt:

• Det ska aldrig vara paranteser runt tal eller variabler,
2Denna kodsnutt kommer läggas upp på kurssidan för att undvika copy-paste problem från PDFen, se kursforumet.
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• det ska aldrig vara paranteser runt nästlade Mul (så strängen 1 * 2 * 3 ska skrivas ut och inte
(1 * 2) * 3), och

• det ska bara vara paranteser runt Add om det är ett argument till Mul.

Tips: se Uppgift 2b på Labb 2 för ett möjligt sätt att lösa detta på. (2p)

c) Översätt Haskelldatatypen för BoolExpr till Java:

data BoolExpr = IntEq IntExpr IntExpr
| BoolNot BoolExpr

Detta ska göras på samma sätt som för IntExpr, dvs genom en abstrakt huvudklass BoolExpr med
två subklasser vilka innehåller privata attribut, konstruktorer och toString() metoder. (1p)

d) Översätt Haskelldatatypen för Instr till Java:

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

Detta ska göras på samma sätt som för IntExpr och BoolExpr, men utskriften ska nu även indentera
kodblocken i if-satserna med två mellanslag för varje nästling. För att se exakt hur detta ska se ut se
exemplet nedan.

För att lösa detta ska ni ha ett attribut i Instr klassen vilken säger hur mycket instruktionen ska inden-
teras. Det ska även finnas en (abstrakt) incIndent() metod för att öka indentering samt en ”getter”
metod för att hämta ut indentering. Instruktionerna Assign och If ska implementera incIndent()

metoden på lämpligt sätt och använda indenteringsattributen i toString() metoderna så att instruk-
tionerna indenteras på rätt sätt.

För att representera listan [Instr] ska ni lägga till en klass Block vilken innehåller ett kodblock
representerat som en lista av instruktioner, dvs ett element av typ List<Instr>. För att det ska
fungera måste ni lägga till följande importeringar i toppen av filen:

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

Block klassen ska innehålla en konstruktor vilken skapar ett tomt kodblock och en add(Instr x)

metod vilken lägger in en instruktion x i ett kodblock. Det bör även finnas en metod för att öka
indentering för alla instruktioner i ett kodblock vilken används i konstruktorn och incIndent() för
If instruktionen så att kodblocken i if-satserna indenteras på rätt sätt. (4p)

Exempelkörning: För att skriva ut prog3 från labben lägger ni till följande kodsnutt:3

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

Instr i1 = new Assign("x",new Const(0));
Instr i2 = new Assign("y",new Const(1));
BoolExpr b1 = new BoolNot (new IntEq(new Var("x"),new Var("y")));
Instr i3 = new Assign("x",new Var("y"));
BoolExpr b2 = new IntEq(new Var("x"),new Var("y"));
Instr i4 = new Assign("z",new Const(0));
Instr i5 = new Assign("z",new Const(1));
Instr i6 = new Assign("y",new Const(5));
Instr i7 = new Assign("z",new Const(2));
Instr i8 = new Assign("w",new Var("z"));

Block block1 = new Block();
Block block2 = new Block();

3Denna kodsnutt kommer läggas upp på kurssidan för att undvika copy-paste problem från PDFen, se kursforumet.
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Block block3 = new Block();
Block block4 = new Block();

block2.add(i4);
block3.add(i5);
Instr if2 = new If(b2,block2,block3);
block1.add(i3);
block1.add(if2);
block1.add(i6);
block4.add(i7);
Instr if1 = new If(b1,block1,block4);

Block prog3 = new Block();
prog3.add(i1);
prog3.add(i2);
prog3.add(if1);
prog3.add(i8);

System.out.println(prog3);
}

}

Med detta program ska följande skrivas ut när man kör det kompilerade programmet från terminalen:
x := 0
y := 1
if ! (x == y)

x := y
if x == y
z := 0

else
z := 1

y := 5
else

z := 2
w := z

Del 3: Funktionell programmering (8p)
Lösningarna på den här delen ska vara skrivna i Haskell och läggas i uppgift3a.hs, uppgift3b.hs och
uppgift3c.hs.

a) Ett rosträd är ett träd där varje nod N x xs har ett värde x och en lista med underträd xs. Detta kan
representeras i Haskell med följande datatyp:

data RoseTree a = N a [RoseTree a]
deriving (Eq, Show)

Ett exempel på ett rosträd med heltal är t1:
t1 :: RoseTree Int
t1 = N 0 [N 1 [],N 2 [],N 3 [N 4 [],N 5 []]]

Skriv funktionerna leaves och flatten med typ RoseTree a -> [a] och vilka respektive returnerar
alla löv och värden i ett rosträd. (2p)
Exempelkörning:

> leaves t1
[1,2,4,5]
> flatten t1
[0,1,2,3,4,5]
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Skriv sedan en högre ordnings funktion mapRoseTree :: (a -> b) -> RoseTree a -> RoseTree b

vilken tar in en funktion och applicerar den på alla värden i ett rosträd. (2p)

Exempelkörning:

> mapRoseTree (+ 1) t1
N 1 [N 2 [],N 3 [],N 4 [N 5 [],N 6 []]]

b) Skriv en funktion som givet en lista av funktioner och ett värde applicerar funktionerna på värdet i
bakvänd ordning som de förekommer i listan (så första funktionen i listan appliceras sist):

applyList :: [(a -> a)] -> a -> a (1p)

Exempelkörning:

> applyList [(+1),(*2)] 3
7
> applyList [(*2),(+1)] 3
8

Skriv en funktion som tar in ett par av funktioner och skapar en funktion från par till par:

pairFun :: ((a -> b),(c -> d)) -> ((a,c) -> (b,d)) (1p)

Exempelkörning:

> pairFun ((+1),(*2)) (2,3)
(3,6)
> pairFun (show,snd) (2,(5,3))
("2",3)

c) I Labb 4 gick Uppgift 5 ut på att skriva ett predikat i Prolog för ”listskyffling”. Det gick till på följande
sätt: först tas varannat element (första, tredje, femte, etc), sedan läggs resultatet av att göra detta
igen på de element som återstår (dvs andra, fjärde, sjätte, åttonde, etc). Detta upprepas så länge det
fortfarande finns element kvar.

Skriv denna algoritm som en funktion i Haskell:

skyffla :: [a] -> [a]

Tips: skriv hjälpfunktioner som behåller/utelämnar vartannat element i en lista. (2p)

Exempelkörning:

> skyffla [1..9]
[1,3,5,7,9,2,6,4,8]
> skyffla [-3,1,9,100,92,111,-321,42]
[-3,9,92,-321,1,111,100,42]
> skyffla "Hello, World!"
"Hlo ol!e,rldW"

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 kan representeras i Prolog med en nod n vilken har ett värde och en 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, [])])])).

Obs: då versaler används för variabler i Prolog måste vi använda n och inte N för noder.

Skriv ett predikat incTree(T1,T2,N) där T1 och T2 är rosträd och N är ett heltal. Trädet T2 ska ha
samma struktur som T1, men alla noder ska vara N större än de i T1. (1p)
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Exempelkörning:
?- t1(X), incTree(X,T,5).
X = n(0, [n(1, []), n(2, []), n(3, [n(4, []), n(5, [])])]),
T = n(5, [n(6, []), n(7, []), n(8, [n(9, []), n(10, [])])]).

Skriv predikatet sumTree(T,N) där T är ett rosträd och N är summan av dess noder. (1p)
Exempelkörning:

?- t1(X), sumTree(X,N).
X = n(0, [n(1, []), n(2, []), n(3, [n(4, []), n(5, [])])]),
N = 15.

b) Vi kallar en n × n heltalsmatris komplett om den innehåller siffrorna 1, . . . , n2 så att varje siffra
förekommer en gång och summan av varje rad, kolumn och diagonal är samma. Man kan bevisa att
denna summa är samma för alla kompletta matriser av en specifik storlek, exempelvis för n = 4 är
summan alltid 34. Ett exempel på en matris som inte är komplett än, men vilken kan bli det om man
byter ut nollorna mot tal på rätt sätt är:

7 4 0 10
0 9 0 8
14 0 0 1
2 0 12 0

Den här uppgiften går ut på att skriva ett predikat som kan användas för att hitta en komplettering
för denna typ av matriser i Prolog. Matrisen ovan representeras på följande sätt:

matrix([[7,4,_,10],
[_,9,_,8],
[14,_,_,1],
[2,_,12,_]]).

För att skriva kompletteringspredikatet ska ni först implementera följande predikat:

• transpose(XS,TS): om XS är en 4× 4 matris så är TS dess transponat. (1p)
• diagonal(XS,D): om XS är en 4 × 4 matris så är D dess diagonal som börjar i översta vänstra
hörnet och slutar i nedersta högra (för exemplet ovan är detta alltså [7,9,_,_]). (1p)

• diagonals(XS,DS): om XS är en 4× 4 matris så är DS dess båda diagonaler. Dessa kan beräknas
genom att först ta diagonal av XS och sedan ta diagonal av XS där alla listor vänts baklänges
med hjälp av det inbyggda reverse(XS,YS) predikatet. (1p)

• all34(XS): om XS är en lista av listor med 4 element i varje, testa om summan är 34 för varje
lista. (0.5p)
Tips: använd predikatet sum_list(XS,N) som testar om summan av elementen i XS är N.

• isFilled(XS): om XS är en ifylld 4× 4 matris, dvs att elementen är en permutation av talen 1
till 16. (0.5p)
Tips: använd predikatet permutation(XS,YS) som testar om YS är en permutation av XS. Det
kan även underlätta att använda flatten(XS,YS) predikatet vilket tar bort nästlade listor från
XS.

För full poäng får man inte hårdkoda transpose, diagonal och diagonals genom att mönstermatcha
på alla 16 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.
När ni har skrivit alla predikat ovan ska ni skriva predikatet complete(X,C) där C är en komplett
version av 4 × 4 matrisen X. Detta betyder att C går att unifiera med X och att C är komplett (dvs
att den är ifylld och summan av rader, kolumner och diagonaler är 34). Då vissa matriser går att
komplettera på många sätt måste ni även använda snitt för att avsluta sökningen efter fler lösningar
när complete har hittat en komplett matris. (2p)
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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:

?- matrix(X), complete(X,C), print_matrix(C).
[7,4,13,10]
[11,9,6,8]
[14,16,3,1]
[2,5,12,15]
X = C, C = [[7, 4, 13, 10], [11, 9, 6, 8], [14, 16, 3, 1], [2, 5, 12, 15]].

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

Den här uppgiften går ut på att implementera en interaktiv webbsida för att komplettera 5 × 5 matriser.
Reglerna för hur detta ska göras är som ovan, fast matrisen ska istället fyllas med siffrorna 1 till 25 så att
alla “linjer” (dvs rader, kolumner och diagonaler) summerar till 65.

För att komma igång ska ni ladda ner och spara uppgift5.html och style.css från kurshemsidan.
Dessa kommer laddas upp samtidigt som tentan och länkas från kursforumet. Er uppgift är sedan att skriva
uppgift5.js vilken implementerar interaktionen för sidan.

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

från kurshemsidan.

Matrisen representeras som en 5× 5 array som innehåller siffrorna 0 till 25 och där 0 ritas upp som en tom
cell. Här kommer två exempel på matriser samt en funktion som returnerar en tom matris. Ni ska ladda ner
dessa och spara i uppgift5.js:4

var matrix =
[ [ 0,24, 0,20, 3]
, [ 4, 0,25, 8, 0]
, [ 0, 5,13, 0, 0]
, [10, 0, 1,14, 0]
, [ 0, 6,19, 0,15] ];

var completed =
[ [11,24, 7,20, 3]
, [ 4,12,25, 8,16]
, [17, 5,13,21, 9]
, [10,18, 1,14,22]
, [23, 6,19, 2,15] ];

function emptyMatrix() {
return [ [0,0,0,0,0]

, [0,0,0,0,0]
, [0,0,0,0,0]
, [0,0,0,0,0]
, [0,0,0,0,0] ];

}

4Notera att så som uppgift5.html är skriven så kommer sidan laddas med matrix då ni skrivit init.
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För att lösa uppgiften ska ni implementera följande funktioner:

• isValid(m): testa om matrisen m är giltig, dvs att den inte innehåller några dubletter av siffrorna 1
till 25 (flera nollor är dock ok). (1.5p)

Tips: tänk på att m är en lista av listor.

• lines(m): returnera de 12 “linjer” som behöver summeras för att se om matrisen m är komplett (5
rader, 5 kolumner och 2 diagonaler). (1p)

• isComplete(m): testa om matrisen m är komplett, dvs att det inte finns några nollor, att den är giltig
och att alla linjer summerar till 65. (1.5p)

• init(m): rita upp startmatrisen m genom att loopa över alla celler och sätta in siffrorna i m på rätt
ställe. För att indikera att dessa inte går att ändra bör även bakgrundsfärgen på cellen ändras genom
att sätta exempelvis style.backgroundColor = "#b6d9ee". För att man inte ska kunna ändra på
dessa bör de inte heller ha någon onclick attribut.

Om cellen istället innehåller 0 ska ingenting sättas in och bakgrundsfärgen ska inte ändras. Dock ska
onclick attributen sättas till funktionen klick som beskrivs nedan. (1p)

• getMatrix(): hämta nuvarande matris från webbsidan. (1p)

• klick(): hantera vad som händer om användaren klickar på en cell. När användaren gör det ska en
dialogruta komma upp där man kan skriva in vad man vill sätta in. När användaren skrivit in något
ska det sedan sättas in på rätt ställe i matrisen.

När detta är gjort ska man kolla om matrisen är giltig, om den inte är det ska ett felmeddelande skrivas
ut och det insatta värdet tas bort. Om matrisen är giltig ska man kolla om den är löst och om den är
det ska ett meddelande skrivas ut. För att kunna testa om matrisen är giltig och löst måste ni först
hämta den från webbsidan, för detta ska ni använda getMatrix(). (2p)

Tips 1: funktionen parseInt(x,10) som konverterar en sträng x till ett tal i bas 10 kan vara användbar.

Tips 2: 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 fylla i matrisen. För att underlätta testningen kan det vara
bra att lägga in arrayToString(arr) från labben.

När ni är klara ska sidan fungera på väldigt liknande sätt som Sudokuspelet i Labb 5, dvs:

• Man ska inte kunna skriva över de förifyllda rutorna (dvs de som fanns i startmatrisen och som ritats
upp av init).

• Om man klickar på en tom cell får man en dialogruta där man kan skriva in en siffra 1 till 25 som sen
sätts in om matrisen fortfarande är giltig.

• Försöker man sätta in en siffra 1 till 25 som inte är giltig ska en ruta komma upp som säger det och
inget ska sättas in.

• Skriver man in något annat än 1 till 25 ska ett lämpligt felmeddelande komma upp. Man ska sedan
kunna fortsätta fylla i matrisen och ingenting ska ha satts in.

• Om man klickar på en cell där man redan skrivit in något ska man kunna skriva över det man skrivit
in.

• När man fyllt alla celler med rätt värden ska ett meddelande komma upp som säger att matrisen nu
är komplett.
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