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Bij de te schrijven functies moeten de variabelen in de heading voorkomen (niet stiekem
globale variabelen gebruiken). De opgaven tellen alle vier even zwaar mee. Veel succes!

1. Deze opgave gaat over array’s met n integers: int A[n];, met const int n = 10000;

bijvoorbeeld. De arrays bevatten verschillende positieve getallen.
a. Een array-element dat groter is dan zijn beide directe buren (voor de getallen aan het
uiteinde: groter dan de ene directe buur) noemen we een piek. Schrijf een C++-functie
bool ispiek (A,i) die true teruggeeft precies als A[i] een piek is.
b. Maak een C++-functie int pieken (A,n) die het aantal pieken in A geeft. Gebruik a.
c. Schrijf een C++-functie int verschil (A,n) die het kleinste hoogteverschil tussen alle
paren pieken in A geeft. Neem aan dat er minstens twee pieken zijn. Gebruik de functie
van a.
d. Analoog aan pieken zijn dalen gedefinieerd. Geef een C++-functie int dalen (A,n)

die het aantal dalen in A teruggeeft. Het array A mag alleen via de functies van a en b

benaderd worden.
e. Schrijf een C++-functie bool gesorteerd (A,n) die true teruggeeft precies als A (op-
of aflopend) gesorteerd is. Nu mag A alleen via de functies van a, b en d benaderd worden.

2. a. Bij een functie kun je te maken hebben met call by value en call by reference, en ook
met locale en globale variabelen. Verder heb je ook nog formele en actuele parameters.
Leg deze zes begrippen duidelijk uit.
b. Een zeker C++-programma bevat de volgende programmaregels:

void jules (int & keer, int & a, int & b) {

a = a + b; if ( a == r ) keer = 0;

cout << "Jules " << keer << a << b << endl;

} // jules

int wallace (int & keer, int & x, int & y) {

int i; for ( i = 1; i <= keer; i++ ) jules (keer,x,y);

cout << "Wallace " << keer << x << y << endl; return i;

} // wallace

Gegeven de volgende programma-code:

r = 10; s = 4; t = 2;

cout << wallace (r,s,t) << endl; // (*)

cout << r << s << t << endl;

Wat wordt er afgedrukt? Geef hierbij uiteraard uitleg. De variabelen r, s en t zijn globaal
en van type int.
c. Als b, maar nu met alle zes &’s weggelaten.
d. Weer terug naar de situatie van b, met de zes &’s erbij. Stel dat regel (*) vervangen
wordt door cout << wallace (t,t,t) << endl; Leg uit waarom er nu een oneindige
loop optreedt.
e. Mag een statement als wallace (wallace (r,r,r),wallace (r,r,r),r); ergens in
het programma staan? En zo ja, is er dan sprake van recursie?

1



3. De slang in Figuur 1 heeft een kop (aangegeven door een ’Q’) en een staart. Een
staartvakje in het array char bord[M][N] wordt aangegeven met ’<’, ’>’, ’^’, of ’v’,
al naar gelang het lichaamsvakje dat ervoor ligt (dat kan ook de kop zijn) zich links,
rechts, boven of onder dit vakje bevindt (zie figuur). De slang beweegt als volgt: de kop
gaat of naar boven, of naar beneden, of naar links, of naar rechts. Daarbij wordt de ’Q’

in het daarbij behorende vakje gezet en in het vakje waar deze zich eerst bevond komt het
juiste teken te staan. De slang heeft nu één vakje bewogen. Als de kop buiten het array
komt, of zichzelf “bijt”, gaat de slang dood.

kop

lichaam

uiteinde 
staart

voedsel

-MxN char array (met bijvoorbeeld: 
     const int M= 10; const int N = 10;)
-Lege vakjes bevatten een spatie.
-Voor de inhoud van de andere vakjes:
    zie tekst

Figuur 1: Het ’Slang’ speelbord

a. Schrijf een C++-functie bool vorige (...) die van een willekeurig gegeven vakje op
het lichaam van de slang de coordinaten teruggeeft van het vakje dat ervoor ligt (richting
kop), eventueel de kop zelf. Als er geen voorganger is (dan was het oorspronkelijke vakje
de kop), retourneert de functie false, anders true.
b. Schrijf ook een functie bool volgende (...) die van een willekeurig gegeven vakje
op het lichaam van de slang coordinaten teruggeeft van het vakje dat erna ligt (richting
uiteinde staart). Wederom: false als er geen vakje na is.
c. Schrijf een functie die, gegeven de coordinaten van de kop, de coordinaten teruggeeft
van het uiteinde van de staart. Maak gebruik van b.

Als de kop op een leeg vakje terecht komt, dan wordt het vakje aan het uiteinde van de
staart weer ‘wit’ (een ’ ’) gemaakt. Als de kop daarentegen een voedselbron tegenkomt
(aangegeven door ’*’), dan groeit de slang (er hoeft dan geen hokje ’wit’ gemaakt te
worden bij zijn staart). Gegeven is een geinitialiseerde matrix en de positie van de kop
van de slang (met staartlengte ≥ 1).
d. Geef de functie bool kruip (char bord[M][N], int & koprij, int & kopkol) die
de slang één hokje laat bewegen in een willekeurige richting (gegeven ’int random()’, die
een willekeurig getal uit {0, 1, 2, 3} oplevert). Als de kop buiten de matrix dreigt te komen,
of het eigen slangenlichaam “bijt”, druk je af dat de slang dood is. In dat geval retourneert
de functie false, in alle andere gevallen true.
In de code hoeft slechts één van de vier richtingen volledig uitgewerkt te worden. Voor de
andere richtingen volstaat het woordje “analoog”.
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Figuur 2: Een circulaire lijst

4. Een “circulaire lijst” (CL) heeft geen vastliggend begin- of eindpunt. De elementen in
deze lijst zijn gedefinieerd door:

class circ_lijst_elem {

public:

int data;

circ_lijst_elem *volgende;

};

De lijst wordt gebruikt door een producent om data te leveren aan een consument. Hier-
voor wordt de volgende klasse gedefinieerd:

class CL {

public:

circ_lijst_elem *C; // wijst naar laatste positie waarvan gelezen is

circ_lijst_elem *P; // wijst naar eerste positie waarnaar geschreven zal worden

void voeg_elem_toe ( ); // voeg een leeg element toe, direkt na P

int produceer (int info); // return -1 als geen ruimte in buffer

int consumeer ( ); // return -1 als niets in buffer

};

a. Schrijf een functie void maak (CL & cl), die in een variabele cl 2 elementen aan-
maakt, die door cl.C en cl.P worden aangewezen, en die op de juiste wijze verbonden
worden.
b. Schrijf de methode void voeg_elem_toe ( ). Neem aan dat de CL al minstens twee
elementen heeft. Er moet direct na P worden toegevoegd.

De methode int consumeer ( ) retourneert het data veld van het element dat volgt op
het vakje waar C naar wijst, tenzij P naar dit element wijst (want dan moet daarin nog
geschreven worden). In dat laatste geval wordt de returnwaarde −1. Als de consumptie
wel slaagt, moet C natuurlijk gaan wijzen naar het volgende element.
De methode int produceer (int info) schrijft info in het data veld van het huidige

door P aangewezen element, tenzij C naar het daarop volgende element wijst. In dat geval
wordt de returnwaarde −1. Anders wordt de returnwaarde 1 en wordt P één element
opgeschoven.
c. Schrijf een main ( ) functie die eerst een CL variabele aanmaakt, daar 10 elemen-
ten aan toevoegt en vervolgens in een eeuwige loop steeds of de consumeer ( ), of de
produceer (...) methode aanroept (bepaald door de random ( ) functie van Opgave
3). De waarden die de producent “produceert” mag je zelf bepalen (bijvoorbeeld een
oplopende tellerwaarde).
d. Schrijf de methoden consumeer ( ) en produceer (...).
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