
Practicum P1 — herfst 2006

Opgave 1

Leerdoelen: Kennismaking met C++, controlstructuren,

verfijningen, top down werken

Karel de robot

Kareltje de robot leeft in een eigen eenvoudige virtuele wereld die bestaat uit een plat vlak dat door
muren is begrensd. Hij brengt zijn tijd door op hoeken van straten. Op het volgende plaatje zie je hem
staan op de hoek van de 15e (horizontale) laan en de 24e (verticale) straat met zijn neus naar het oosten.
De muren in Karel’s wereld nemen ook hoeken in beslag. De buitenmuur voorkomt dat Karel uit zijn
wereld kan lopen en neemt de 1e en 30ste laan en de 1e en 50ste straat in beslag. Karel heeft net een
korte wandeling achter de rug vanaf zijn beginpositie (standaard begint hij op de hoek van de 15e laan
en de 2e straat) en onderweg 10 ballen neergelegd.

In Kareltjes wereld bevinden zich, behalve Kareltje zelf en de straathoeken, ook ballen en muurdelen, die
net als Karel op hoekpunten kunnen liggen. Karel kan een bal oprapen en in zijn zak steken of een bal
uit zijn zak halen en op de straathoek neerleggen waar hij zich op dat moment bevindt. Karel kan bij
het neerleggen van ballen putten uit een oneindige voorraad.

Om Karel handelingen te laten verrichten kun je gebruik maken een aantal elementaire acties (ele-
mentaire algoritmen). We geven een overzicht.

stap() - laat Karel één stap in de richting van zijn neus zetten.

linksom() - doet Karel 90◦ naar links draaien.

rechtsom() - doet Karel 90◦ naar rechts draaien.

pakBal() - laat Kareltje de bal van de huidige straathoek oppakken en in zijn zak steken.

legBal() - laat Kareltje een bal uit de zak halen en neerleggen op de huidige straathoek.

Karel staat bekend als een tevreden robot maar in sommige situaties reageert hij duidelijk gëırriteerd.
Dat laatste gebeurt als je hem onmogelijke opdrachten probeert uit te laten voeren.
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• Karel kan niet door een muur heen lopen.

• Karel kan geen bal oprapen als er geen bal ligt.

• Omgekeerd, Karel wil geen bal neerleggen op een plek waar al een bal ligt.

Bij de opdrachten die je Karel geeft moet je altijd deze spelregels in acht nemen. Om te voorkomen dat
je tegen deze regels zondigt, kun je aan Karel de volgende vragen stellen:

muurVoor() - waarop Karel met true, ”Ja”, zal antwoorden als Karel met z’n neus voor een muur staat
en met false, ”Nee”, als de weg voor hem vrij is. Ballen vormen natuurlijk geen obstakels voor
Karel.

opBal() - hierop zegt Karel ”Ja” als hij op een bal staat en anders ”Nee”.

noord - hierop zegt Karel ”Ja” als zijn neus naar het noorden wijst en anders ”Nee”.

In deze opgave laat je Karel een aantal problemen oplossen. De algoritmes moet je zelf bedenken en
uiteraard formuleren in termen van bovenstaande elementaire acties. Daartoe dien je deze acties op een
geschikte manier samen te stellen gebruikmakende van de samenstellingsmechanismen (de zogenaamde
besturingsstructuren) van de taal C++. Welke dat zijn wordt kort in de eerste 3 hoofdstukken van het
dictaat uitgelegd. De elementaire acties waarmee Karel gëınstrueerd wordt maken natuurlijk geen deel uit
van de taal C++. We hebben speciaal voor deze opdracht een C++bibliotheek gemaakt die je in je eigen
programma kunt gebruiken. Om te voorkomen dat je verzandt in details geven we je al een raamwerk
voor, waarin duidelijk staat aangegeven waar je je eigen algoritme moet toevoegen. Naar de rest mag je
gerust kijken, maar grote delen van dit raamwerk zullen voor jou “abracadabra” zijn.

Je zult merken dat het sowieso altijd zaak is om je precies aan de syntax van C++ te houden. Anders
zal de vertaling van jouw programma naar een uitvoerbare applicatie niet mogelijk zijn en valt het dus
ook niet uit te voeren.

Het programma is zodanig opgezet dat je door middel van een menu Karel verschillende taken kunt
laten uitvoeren. Aan elk menu item is een functie gekoppeld waarvan de body nu nog leeg is en die je zelf
nader dient te specificeren. Een zo’n functie is voorgegeven, namelijk eersteWandeling. De uitvoering
van eersteWandeling zal Karel een klein rondje (of eigenlijk vierkantje) laten lopen; kijk maar hoe
eersteWandeling gedefinieerd is:

void eersteWandeling ()
{

stap ( ) ;
linksom ( ) ;
stap ( ) ;
linksom ( ) ;
stap ( ) ;
linksom ( ) ;
stap ( ) ;
linksom ( ) ;

}
Bij het specificeren van je eigen algoritmen dien je steeds gebruik te maken van verfijningen waarmee
het oorspronkelijk probleem stapsgewijs wordt ontrafeld tot elementaire acties. Voor verfijningen staan
in C++ functies en procedures ter beschikking. Gebruik verfijningen om complexe algoritmen te splitsen
in een aantal simpelere onderdelen. We geven een kort voorbeeld van zo’n verfijning. Stel je wilt Karel
4 stappen laten zetten. Hiertoe kun je de volgende procedure introduceren:

void vierStappen ()
{

stap ( ) ;
stap ( ) ;
stap ( ) ;
stap ( ) ;

}
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en deze bijvoorbeeld aanroepen vanuit eersteWandeling

void eersteWandeling ()
{

vierStappen ( ) ;
}

We hadden hier ook gebruik kunnen maken van een herhaling met teller wat het programma weliswaar
niet noemenswaardig veel korter zou hebben gemaakt maar wel eleganter. De procedure vierStappen

zou er dan als volgt uit kunnen zien.

void vierStappen ()
{

int stappen_gezet = 0;
while (stappen_gezet < 4)
{

stap ( ) ;
stappen_gezet = stappen_gezet + 1;

}
}
In deze procedure wordt de variabele stappen_gezet gebruikt om het aantal stappen bij te houden
wat reeds gezet is. Met zo’n herhaling is het overigens wel mogelijk om een algemenere variant van
vierStappen te maken waarmee we Karel een willekeurig opgegeven aantal stappen kunnen laten zetten.
Wat we op die manier krijgen is een geparameteriseerde procedure waarbij de parameter het aantal stappen
aangeeft. We geven deze procedure de naam stappen. De definitie, waarbij we ditmaal gebruik maken
van een for-loop, luidt:

void stappen (int aantal_stappen)
{

for (int stappen_gezet = 0; stappen_gezet < aantal_stappen ; stappen_gezet += 1)
stap ( ) ;

}
Een mogelijke aanroep vanuit eersteWandeling is:

void eersteWandeling ()
{

stappen (4 ) ;
}
met precies hetzelfde effect als de vorige versie van eersteWandeling.

Nog een voorbeeld waarmee we tevens illustreren hoe Ja/Nee-vragen gerealiseerd worden, namelijk
door middel van functies die een waarheidswaarde (een boolean, in C++ als bool aangeduid) als resultaat
hebben. Voor het ”Ja”-antwoord wordt de waarde true gebruikt en voor ”Nee” de waarde false. Stel je
wil Karel een bal laten oprapen, tenminste als er een bal ligt en anders een bal laten neerleggen. Wederom
introduceren we een procedure als verfijning.

void legNeerOfRaapOp ()
{

if (opBal ( ) )
pakBal ( ) ;

else
legBal ( ) ;

}
Tot slot nog een voorbeeld waarin een nieuwe functie gëıntroduceerd wordt. Stel we willen weten of
Karel’s neus naar het westen wijst. Hiervoor maken we natuurlijk gebruik van het elementaire predikaat
(een wat chiquere naam voor een functie die een bool oplevert) noord. De gewenste functie heeft eveneens
een bool als resultaat en kan eenvoudig uitgedrukt worden in termen van bestaande acties/predikaten.
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bool west ()
{

rechtsom ( ) ;
if (noord ( ) )
{

linksom ( ) ;
return true ;

}
else
{

linksom ( ) ;
return false ;

}
}

Opmerkingen

• Normaliter zal Karel in een mum van tijd alle opdrachten uitvoeren; in ieder geval voor de
toeschouwer vaak te snel om na te gaan of alles naar wens verloopt. Om die reden is het mo-
gelijk om Karel in slow motion te laten werken door aan te geven dat hij na iedere actie een korte
rustpauze in acht moet nemen. Via het menu snelheid kun je aan aantal verschillende snelheden
kiezen. Ook vanuit je programma kun je die wachttijd instellen. De lengte van deze rustpauze
wordt in milliseconden uitgedrukt. Bijvoorbeeld, na

rust(1000);

zal Karel na ieder stap één seconde wachten.

• Voor de laatste opdracht is een apart menu aan het programma toegevoegd waarmee je voorgede-
finieerde doolhoven kunt selecteren. Deze doolhoven zijn opgeslagen in bestanden en worden bij
selectie van het bijbehorende menu item ingelezen. Om ervoor te zorgen dat deze bestanden ook
inderdaad door de applicatie worden gevonden moet je ze in dezelfde folder zetten als waar de
applicatie staat.

• Naast het raamwerk heb je voor dit programma twee modules (een soort van bibliotheken) nodig die
elk bestaan uit twee bestanden: een zogenaamd source-bestand, waarvan de naam de extensie .cpp

heeft en een header -bestand met extensie .h. Deze modules heten gui_kernel en Robot en worden
dus gevormd door de 4 bestanden gui_kernel.cpp, gui_kernel.h, Robot.cpp en Robot.h. Het
raamwerkprogramma heeft de toepasselijke naam Karel.cpp. Deze bestanden kun je vinden in een
zip-file op Black board. Maak eerst een windows application en voeg vervolgens deze 5 bestanden
toe. De programmeeromgeving zal na het maken van een project ook een file main.cpp voor je
maken. Deze kun je in dit geval meteen weggooien. Tot slot vind je in de zip-file ook nog een
drietal voorbeelddoolhoven (doolhof1, doolhof2 en doolhof3) waarmee je je doolhofalgoritme
kunt uittesten.

• In je programma heb je zowel namen als stappen_gezet en functieaanroepen als vierStappen().
Zonder haakjes is het de naam van een variabele. Met haakjes is het een functieaanroep, in dit geval
een functie zonder argumenten. Bij een functieaanroep moet je altijd haakjes om de argumenten
gebruiken, zelfs als er geen argumenten zijn.

Opdrachten

Ga te werk volgens de 5 stappen-methode die tijdens het college is gëıntroduceerd. Ontwerp en imple-
menteer de onderdelen één voor één.
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1. Vul de body van de procedure vierkantje die Kareltje de buitenrand van een ballenvierkantje laat
neerleggen met zijde 10. De zijden van dit vierkantje zijn parallel aan de lanen en straten.

2. Vul nu de body van de procedure ruitje die Karel ook een vierkantje laat neerleggen met 10 ballen
op iedere zijde. Dit vierkantje is echter 45◦ gedraaid ten opzichte van de straten en lanen.

3. Beschouw de wereld van Karel als een akker met voren in horizontale richting. Implementeer de
procedure akker die Kareltje een akker laat inzaaien van 16 voren van elk 20 stappen. Tot slot
moet Karel weer naar zijn oorspronkelijk positie terugkeren.

4. Geef nu een invulling voor de procedure naarBegin, die Karel vanuit een willekeurige positie en
richting de beginpositie op het scherm laat opzoeken. De beginpositie is 14 stappen naar het zuiden
vanuit de noordwestelijke hoek van het scherm. In de beginpositie heeft Karel zijn neus naar het
oosten.

5. In de procedure spiraal moet Karel 4 stappen naar voren doen en vervolgens een naar rechts
draaiende spiraal van ballen leggen totdat Karel een muur tegenkomt. Zolang Karel nog niet bij de
muur is, zal hij steeds een stap doen en een bal neerleggen. Als Karel rechtsaf kan zal hij dat doen
voordat hij een stap doet en een bal neerlegt.

6. In openSpiraal maakt Karel ook een rechts draaiende spiraal, maar hij laat hierbij steeds één plek
vrij tussen de windingen van de spiraal.

7. Tot slot bevindt Kareltje zich in een doolhof. Deze doolhof heeft precies één uitgang die één steen
breed is en die gemarkeerd is door een bal die meteen rechts om de hoek ligt. Ontwikkel een
algoritme doolhof om uit de doolhof te ontsnappen. Zonder de theorie van hoofdstuk 12 van het
dictaat is het moeilijk om een algemene oplossing voor dit probleem te bedenken. We zijn echter al
tevreden met een uitwerking die het probleem oplost voor twee van de drie doolhoven die je kunt
vinden in de bestanden doolhof1, doolhof2 en doolhof3. Geef in je ontwerp duidelijk aan wat
de randvoorwaarden van je oplossing zijn. Maak een algemeen algoritme dat zo weinig mogelijk
gebruik maakt van de details van de hier gegeven voorbeeld doolhoven.

Inleveren

Vóór woensdag 27 september, 8:30 uur, via Black board. Vergeet niet om in je uitwerking duidelijk je
naam en die van je partner te vermelden. We hebben genoeg aan de door jouw veranderde Karel.cpp.

Het is niet verplicht om deze opgave in te leveren, maar het is wel ten zeerste aangeraden om dat te
doen. Als je de opgave op tijd inlevert krijg je feedback op je werk. De beoordeling van deze opgave telt
niet mee voor het vaststellen van je practicumcijfer.
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