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Algemeen

Voor alle opdrachten geldt:

1. Voor het prakticum zijn 2 contacturen ingeroosterd. In die uren is een afspraak gepland
waarin je je ontwerp en de vorderingen/problemen bij de implementatie bespreekt met
de prakticumdocent.

2. Voer de opdrachten uit in groepjes van 2 studenten.

3. Van de opgaven 2 en 3 zijn er verschillende varianten; welke variant je maakt wordt in
eerste instantie bepaald door de docent.

4. Schrijf het programma in SWI-Prolog en documenteer elke procedure (lijst van facts en
rules die een predikaat definieren) op dezelfde manier als in de lijst van Prolog-opgaven
gedaan is.

5. Schrijf een programmeerverslag dat aan de criteria voldoet.

6. Lever het programmeerverslag in afgedrukte vorm en het programma tevens in elektro-
nische vorm in bij de docent (Piter Dykstra) (p.dykstra at rug.nl) voordat de deadline
verstreken is.

1 Kennismaking

Leerdoelen: kennismaken met SWI-Prolog, de editor, de look & feel van een logi-
sche machine ervaren

1. Breid het programma houdtvan.pl uit met de predikaten:

a) isoomvan(Deoom, Deneefofnicht).
b) isvooroudervan(Voorouder, Nakomeling)

2. Breid het programma peano.pl uit met de predikaten:

a) ” <= ”. P1 <= P2 desda peanogetal P1 kleiner of gelijk is aan
peanogetal P2

b) som(P1, P2, P3) :- ... waarbij P3 de som is van P1 en P2.

3. Definieer voor lijsten een eigen versie van reverse. keerom(L1, L2) geldt desda
L2 gelijk is aan lijst L1 maar dan met de elementen in omgekeerde volgorde.

1



2 Opgave 2: Logikwiz

Leerdoelen: inzicht in uitkomstenruimte backtracking, vertalen van con-
straints in natuurlijke taal naar logica

Deadline: vrijdag 22 mei 2009.

Eén van de volgende opgaven wordt aan een groepje studenten toege-
wezen.

De Drüıden

In een Gallisch dorpje kwamen eens vijf druı̈den bij elkaar voor een on-
derlinge krachtmeting.

Nietnix was niet de zwakste druı̈de en Prefix niet de sterkste. De laatste
gebruikte geen zonnebloempitten voor zijn toverdrank. Maar de Gal-
liërs uit Tumtum en Cassix namen drankjes in met gras en zonnebloem-
pitten en leverden de beste prestaties. Degene die het drankje innam
dat was getrokken van fluitekruid tilde een steen op die meer dan 10
kilo zwaarder was dan de menhir die werd opgetild na het drinken van
zeewierextract.

Eerstix en Raretix kwamen niet uit Cassix of Touarix. De druı̈de uit
Abaoabab leverde niet de slechtste prestatie. Goudenrix en Prefix kwa-
men niet uit Touarix. Goudenrix dronk een brandnetelsoepje. Eerstix
kwam niet uit Tumtum.

De stenen en menhirs wogen resp. 16, 23, 32, 40 en 80 kilo.

Eén van de druı̈den komt uit Vilarum.

1. Uit welke dorpen kwamen de druı̈den Nietnix, Goudenrix, Raretix,
Prefix en Eerstix?

2. Uit welke plant maakten zij hun drankje?
3. Wat was het gewicht dat ze als gevolg van de versterkende werking

konden optillen?

2.1 Buitenaardse Beschavingen

We schrijven het jaar 3987. Onze horizon is dan aardig verruimd in ver-
gelijking met 2007. Er zijn vijf bewoonde planeten ontdekt in de tussen-
tijd, elk met een hoofdstad en en koning aan het hoofd.

De planeten Volkarië en Vanubilis zijn het laatst ontdekt. De aardbe-
woners werden er geı̈ntroduceerd door de buurvorsten van deze twee
planeten, de koningen Solko en Kryptos. Pavesk, die niet in de stad
Sheptor regeert, ontmoette de aardbewoners 490 jaar voor koning Salass
en lang voordat een achterachterkleinzoon van Wubbo Ockels als eerste
mens voet op de planeet Gothal zette.

De koning van de stad Thaamour heet niet Salass of Kryptos. De pa-
leizen van Solko en van Akkar, die over Vanubilis heerst, staan niet in
Thaamour, Sheptor of Mavorah. Eén stad heet Palmyro en één planeet
heet Elytrieë.
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Sheptor is de hoofdstad van Vestalië en de eerste mens bezocht de stad
Trosnos in 3016.

De overige planeten werden in 1651, 2803, 3187 en 3293 ontdekt.

Wat zijn de hoofdsteden van de vijf planeten, wie regeerde er en in welk
jaar werden ze ontdekt?

2.2 Kerstdecoratie

Omdat ze moeten werken met de kerstdagen, wil een aantal interne ver-
pleegsters een beetje kerstsfeer op hun kamers. Daar deze echter niet zo
groot zijn, kiezen ze voor iets kleiners dan een kerstboom. Aanwijzin-
gen:

1. De verpleegster van neurologie heeft een langere naam dan degene
die het goedkoopste uit was, maar een kortere dan zowel degene
die half zoveel uitgaf als zij, als degene die de Pernettia Mucronata
plant kocht.

2. De chirurgie-zuster betaalde meer dan de collega’s met de 1 letter
langere en 1 letter kortere naam, maar was goedkoper uit dan de
verpleegster die de met mooie, rode bloemknopjes getooide Skim-
mia Foremannii plant uitzocht voor op haar tafel.

3. Elisabeth is niet de zuster die op interne geneeskunde werkt, die
voor haar plant half zoveel betaalde alsMarieke voor haar decoratie.

4. Het kerststukje was e2,= duurder dan de aankoop van de mede-
werkster van cardiologie, die een naam heeft van een oneven aantal
letters.

5. De naam van de verpleegster die op dermatologie werkt, is 2 letters
langer dan die van de zuster die de andere tak kocht. Tussen hun
uitgaven zat e1,= verschil.

6. De koopster van de Ilex-Blue Angel plant, ook wel dwerghulst ge-
noemd, heeft een 3 letters kortere naam dan de zuster van urologie,
die niet de mooie witspartak met zijn smalle hangende kegels en
volle naaldtakken kocht.

7. Ursula is niet degene die e7,95 uitgaf.

Wat koopt elke zuster voor welke prijs en op welke afdeling werkt ze?

Verpleegsters: Carolien, Elisabeth, Loes, Marieke, Nel, Ursula

Afdelingen: Dermatologie, Cardiologie, Neurologie, Chirurgie, Interne,
Urologie

Decoraties: WitsparTak, Skimmia, Kerststukje, Pernettia, Dwerghulst,
SitkaTak

Prijzen: e7.95 , e15.90 , e17.90 , e13.90 , e6.95 , e8.95

2.3 Bedrijfsgeluk

Joop wil eens een artikel schrijven over bedrijfsgeluk in plaats van be-
drijfsongelukken. Hij vindt vijf vrouwen die allemaal via het werk een
partner hebben gevonden. Omdat zijn bandrecorder het begeven heeft,
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moet hij via onderstaande aantekeningen de gegevens ordenen. Lukt
dat?

Bij Loes en de partner van Gerard is het liefde op het eerste gezicht.
Bij één van de twee is dat tijdens het werk in een school. De leveran-
cier wordt niet in een verzorgingshuis aan de haak geslagen en heet niet
Bram. Dirk komt nooit in een bakkerij of een verzorgingshuis. Leo ont-
moet zijn vlam in een warenhuis. Anja werkt bij een bank. Ze heeft daar
geen ontmoeting met de leverancier of de vertegenwoordiger, die Dirk
heet. Edwina wordt niet verliefd op een klant of leverancier. Rina valt
niet voor Leo of Ferdinant. Anja niet voor Ferdinant. De elektricien en
Bramwonen in dezelfde plaats; éénn van beiden is het liefje van Hennie.
Ferdinand is geen elektricien.

1. Werknemer: Anja Edwina Hennie Loes Rina
2. Bedrijf: Bakkerij Bank School Verzorgingshuis Warenhuis
3. Bezoeker: Bram Dirk Ferdinand Gerard Leo
4. Beroep: Elektricien Klant Leverancier Loodgieter Vertegenwoordi-

ger

3 Opgave 3: Sudoku

Leerdoel: Constraints, I/O, grafische userinterfaces, relatie met OOP.

Deadline: vrijdag 3 juni 2009.

Een sudoku is een puzzel van negen bij negen vakjes met een klein aan-
tal reeds ingevulde enkelvoudige cijfers. De kunst is de overige vakjes
ook in te vullen op zo’n manier dat in elke horizontale lijn (1) én in elke
verticale kolom (2) de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. Boven-
dien is de puzzel onderverdeeld in negen blokjes van drie bij drie, die
elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en met 9 moeten bevatten(3).

Anders dan veel andere puzzels zijn sudoku’s op te lossen door iedereen
die bereid is zijn hersens enige tijd geconcentreerd te gebruiken en sys-
tematisch na te denken. Ook is het niet vereist enige wiskundige kennis
te hebben, aangezien de symbolen geen betekenis hebben, behalve dat
ze verschillend zijn. Andere symbolen kunnen ook. De moeilijkheids-
graad van een opgave is in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt niet
echt afhankelijk van het aantal reeds ingevulde cijfers (hints). Een op-
gave met 19 hints kan heel eenvoudig zijn en een met 36 gegevens heel
moeilijk. (Bij het willekeurig genereren van opgaven met 19 gegevens
lijkt het aantal moeilijke puzzels zelfs een beetje lager dan dat bij 24 ge-
gevens.) Er zijn sudoku’s bekend met 17 gegevens (en een unieke oplos-
sing), maar tot dusver niet met 16 gegevens.

Bij het maken van een opgave moet het computerprogramma eerst een
oplossing genereren d.m.v. willekeurige verdelingen van de 9 cijfers en
toetsing van de rij-kolom-blok-compatibiliteit. Zodra een nieuwe oplos-
sing is gevonden moet die omgezet worden naar een opgave door er
(eveneens willekeurig) een aantal cijfers van vrij te geven. Het compu-
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terprogramma moet dan nagaan of de vrijgegeven cijfers een eendui-
dige oplossing toelaten. Is dat niet het geval, dan kan een bijkomend
cijfer vrijgegeven worden (en telkens weer een volgend), tot de puzzel
eenduidig oplosbaar is. Computerprogramma’s die een uitgekiende op-
lossingsstrategie gebruiken zijn derhalve in staat moeilijker puzzels te
produceren, want zij moeten minder snel een cijfer vrijgeven. Zo komt
het voor dat puzzels met slechts 25 of occasioneel zelfs 24 vrijgegeven
cijfers geproduceerd kunnen worden. Maar al bij al kunnen die soms
minder moeilijk zijn dan een 26-cijfer-combinatie omdat daar toevallig
redundante vrijgevingen zijn.

Ontstaan

De puzzel is ontworpen door Howard Garns, een gepensioneerde ar-
chitect en freelance puzzelmaker en werd voor het eerst gepubliceerd
in 1979 onder de naam Number Place. De puzzel werd in 1984 door
Nikoli in Japan geı̈ntroduceerd waar het ook de naam sudoku (samen-
voeging van Suuji wa dokushin ni kagiru (Dit betekent dat het beperkt
is tot onafhankelijke, ’ongetrouwde’, getallen. ’su’ betekent getal, ’doku’
betekent onafhankelijk, ongetrouwd )) kreeg. Vanaf 1986 genoot sudoku
populariteit in Japan. In 1997 zag Wayne Gould, een Nieuw-Zeelandse
gepensioneerde, een sudoku en werkte vervolgens 6 jaar aan een com-
puterprogramma om sudoku’s op te stellen. Hij verkocht de hele zaak
aan The Times die op 12 november 2004 begon met het publiceren van
de puzzels. Een nieuwe rage was geboren. In de zomer van 2005 werd
de puzzel ook geı̈ntroduceerd in Nederland en kende al snel grote popu-
lariteit, onder meer omdat veel kranten dagelijks een sudoku begonnen
af te drukken. Op 15 oktober 2005 werden de eerste Nederlandse kampi-
oenschappen sudoku gehouden in het Scheepvaartmuseum te Amster-
dam. Delia Keetman uit Heerhugowaard werd eerste...1

Eén van de volgende opgaven wordt aan een groepje studenten toege-
wezen.

1. Ontwerp en implementeer een interface in XPCE-Prolog om in een
9*9-vlak cijfers te kunnen weergeven en invoeren.

1Wikipedia
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2. Ontwerp en realiseer voor de interface een sudoku-editor. De editor
gaat uit van een oplossing en de ontwerper moet door het geven
van hints -het vrijgeven van de waarde op bepaalde velden- een
puzzel maken. Er moeten zoveel posities worden vrijgegeven dat
er nog maar één oplossing mogelijk is. Alleen voor het maken van
een moeilijke puzzel wil je juist weer zo weinig mogelijk posities
vrijgeven; de vraag is dan welke?

Ontwerp van de GUI van de sudoku-editor,
3. Het genereren van een oplossing kun je natuurlijk ook helemaal met

de computer doen.
4. Een moeilijke: de spelinterface. Maak een programma waarmee je,

uitgaande van een oplossing, sudoku’s op kunt lossen, maar zo dat
het programma ook hints kan geven en wel de meest voor de hand
liggende hokje eerst. Daarbij moet ook duidelijk gemaakt worden
op grond vanwelke informatie de inhoud van dat hokje afgeleid kan
worden. Eventueel geef je eerst het hokje aan, daarna de relevante
informatie en pas als dat niet voldoende is, de juiste inhoud.

5. Ontwerp en bouw een generator voor sudoku-oplossingen, maar zo
dat je extra constraints kunt toevoegen:
a) Zo heeft een toversudoku ook alle cijfers op de beide diagona-

len.
b) In de derde constraint, dat alle cijfers moeten voorkomen in de

9 rechthoekige tegeltjes van 9 hokjes, kan de vorm van de negen
hokjes worden vrijgelaten (zie de figuur op de vorige bladzijde).

c) Een variant op de voorgaande: Alle groepen van negen hokjes
op een diagonaal of op de, daaraan evenwijdige, gebroken dia-
gonalen liggen.

d) Ook het aantal velden kan variëren: probeer eens een 10*10,
12*12 of 16*16-oplossing te maken. Pas ook de andere cons-
traints aan.

e) Een hele mooie! Niet alle vakjes zijn even groot. Er komen 2*2-
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vakjes voor, waarin twee getallen moeten komen.

4 Opgave 4a: Bewijzen van meetkundestellingen

Deadline: vrijdag 10 juni 2009.

5 Opgave 4b: Familierelaties

Deadline: vrijdag 10 juni 2009.
Leerdoel: Parsing, DCG, databases.

De Copenhagen Tree Tracer

Definieer een fragment van het Nederlands waarin uitspraken over fa-
milierelaties geformuleerd kunnen worden. Er zijn (in elk geval) twee
soorten uitspraken: mededelingen en vragen. Schrijf vervolgens een
programma in Prolog dat de uitspraken in dat fragment kan ontleden,
de inhoud van mededelingen verwerkt en vragen kan beantwoorden.
Ter toelichting het volgende.

1. Dit is een open opdracht, die je zo makkelijk en zo moeilijk kunt ma-
ken als je wilt. Uiteraard krijg je een hoger cijfer naarmate je uitgaat
van een ingewikkelder taalfragment. Maar het ligt voor de hand
met een eenvoudig fragment te beginnen.

2. Voor het natuurlijke taalfragment dat je gaat ontleden kun je de CT-
tracer gebruiken om je regels te testen.

3. Je mag ook uitgaan van een andere taal dan het Nederlands, en van
een ander kennisdomein dan familierelaties.

4. Het gaat bij deze opdracht vooral om (anders gezegd: Je verdient de
meeste punten met) de logische structuur van het programma, niet
zozeer om een mooi interface en/of geavanceerde I/O-afhandeling.
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5. Voor het omgaan met grammatica’s en ontleden word je verwezen
naar hoofdstuk 10 (Logic and Grammars) van het leerboek. Je mag
gebruik maken van de DCG Grammar Rules die in SWI-Prolog aan-
wezig zijn (zie 10.4 in het leerboek, en de manual van SWI-Prolog,
p. 92), maar het hoeft niet.

6. Extra uitdaging: laat als derde soort uitspraken definities van fami-
lierelaties toe, en pas het programma aan zodat ook deze verwerkt
kunnen worden.

Aanwijzingen en suggesties:

• Je kunt gebruik maken van een predicaat antwoord/3, gespecifi-
ceerd door

antwoord(Ms,V, A)← ...

gegeven de lijst van mededelingen M en vraag V, is het juiste ant-
woord A
• Uitspraken kan je bv. representeren door lijsten van strings van klei-
ne letters.
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