
582315: Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin4. harjoitus, viikko 48/2006Kirjoita näissä tehtävissä tyypitys jokaiselle määrittelemällesi muuttujalle.Tehtävä 4.1: Luentojen 3.6 kieliopissa on puute: se ei osaakaan jäsentää esimerkiksi lauseketta"(1+2)*3".(a) Miten korjaat tämän puutteen?(b) Millaiset päivitykset tarvitaan kieliopin perusteella tehtyihin luentojen sekä harjoitustehtä-vien 3.3 ja 3.3 Haskell-koodeihin?Tehtävä 4.2: Toteuta Haskell-funktio, joka saa parametrinaan kokonaisluvun k ja reaaliluvun
|x| < 1, ja palauttaa laiskan listan, jonka n. alkio on
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1 − x kun n kasvaa. Yritä toteuttaa funktiosisiten, että se laskee mahdollisimman vähän samoja välituloksia uudelleen.Tehtävä 4.3: Tehtävän 4.2 lauseke käy myös luvulle k
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· xmeli parittomilla m etumerkki onkin negatiivinen. Toteuta vastaava Haskell-funktio. Suunnitteleratkaisusi siten, että nämä tehtävät voivat jakaa mahdollisimman paljon yhteistä koodia.Tehtävä 4.4: Luentojen 3.8.3 merkkijonojen kohdistusesimerkkiä voi laajentaa eri tavoin. To-teuta seuraava laajennus:
• Merkkijonot koostuvat ASCII-merkeistä.
• Funktiolle annetaan parametrina lista kolmikoita (c, d, s) joka tarkoittaa �merkin c saakohdistaa myös merkkiin d, mutta siitä täytyy maksaa sakkoa s yksikköä�.
• Tuloksena tuotetaan funktio, joka laskee sille annettujen merkkijonojen x ja y minimisakontehokkaasti.Tehtävä 4.5: Luentojen 4.2.1 esimerkissä käytettiin Haskell-funktiota, joka muuntaa saamansapositiivisen kokonaisluvun roomalaiseksi. Esimerkiksi romanisoi 2006 palauttaa "MMVI". Oh-jelmoi se.Tehtävä 4.6: Mallinna seuraava ongelma Haskell-kielen sopivilla tietotyypeillä ja ohjelmoipyydetyt operaatiot:
• Tarkastellaan kuvioita tasossa.
• Peruskuviot ovat neliö ja ympyrä.
• Neliön voi venyttää suorakaiteeksi ja ympyrän ellipsiksi.1



• Kuvion kokoa voi skaalata.
• Kuvion voi siirtää toiseen paikkaan tasossa.
• Kuviota voi kiertää keskipisteensä ympäri.
• Kun annetaan kuvio ja tason piste, niin testataan onko piste kuvion sisällä.
• Kun annetaan ellipsi, niin palautetaan pienin suorakaide johon se mahtuu.

(Tehtäviä yhteensä 6 kpl.)2


