
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Faculteit Wiskunde en Informatica TU/e

Toets Ontwerp van Algoritmen 1 (2IA10) van februari 2003

AANWIJZINGEN BIJ HET NAKIJKEN

Alleen opgave 4 nakijken. De rest kan men nalezen in de uitwerking. Geen cijfer geven (dat is
misschien jammer). Wel aangeven of iets een “major” dan wel “minor” tekortkoming is.

1. Mijn uitwerking bevat naast formules ook vele volzinnen. De studenten zullen dat vaak
minder doen. Dat mag, maar het moet wel telkens duidelijk zijn wat de status van een
formule is:

� Definitie, keuze

� Vermoeden, te bewijzen

� Geldige bewering (want axioma, stelling, gegeven, gevolg uit voorgaande)

� Aanname (die later gedechargeerd wordt)

� Onderdeel van berekening (een getal is niet op zich geldig; aan een berekening is een
conclusie verbonden, al kan die soms impliciet blijven)

2. Invarianten en postcondities kunnen het beste een (korte) naam krijgen, anders kun je er
niet makkelijk naar verwijzen, zeker niet als substitutie een rol speelt: P (n := n+ 1).

3. Bij ingewikkeldere specificaties is het ook aan te bevelen om afkortingen te introduceren
en hier wat eigenschappen voor te inventariseren. Bij opgave 4 speelt dat minder; bijv. n! is
al kort en alleen de definitie ervan speelt een rol.

4. Let er op dat aannames expliciet zijn, liefst doordat ze in een context zijn opgevoerd. We
werken hier niet meer met vlaggen, wel met

j[ aannaames
. berekening
]j

Nodeloze aannames zijn niet erg (bijv. n 6= N is hier alleen relevant bij eindiging).

5. Let er op dat bij berekeningsstappen toelichting staat, liefst in het formaat

E

R f toelichting waarom E R F geldt g
F

maar bij heel korte berekeningen kan ook

E R F f toelichting g

bijvoorbeeld

�:1 = 0 f leeg domein g

6. Uit de redactie van de afleiding moet helder zijn welk programmafragment geconstrueerd
is (m.n. uit precondities in de context van de betreffende berekeningen):

a := E ; b := F of b := F ; a := E of a; b := E;F

7. Grenzen op variabelen zijn een essentieel onderdeel van de invariant; i.v.m. gedefinieerd-
heid en eindiging, maar ook bij afsplitsen e.d.



8. Let er op dat bij afsplitsen expliciet is aagegeven waarom het kan.

9. Wijs waar relevant er ook op dat allerlei (echt) triviale dingen niet telkens uitgesponnen
hoeven te worden. Bijv. standaareindiging of phi-finalisatie.

10. De expressie n! is geen programma-expressie; die moet nog weggewerkt worden.

11. Operationele verhalen zijn niet acceptabel (“nu geldt dit omdat in de vorige slag van de
repetitie dat is gedaan. . . ”). Dan moet de invariant waarschijnlijk versterkt worden.

12. Kruis slechte notatie aan:

� Invariant: s:n = �:n (s is een programmavariabele, wat is s:n?)

� [ pre ^ init ) inv. ] (init is een statement, geen propositie)

13. De syntax van het uiteindelijke programma moet kloppen, inclusief declaratie van de ge-
introduceerde variabelen.

14. Het uiteindelijke programma moet wat mij betreft voorzien zijn van annotatie (ik weet nog
niet hoe de docent hier over denkt). Annotatie hoeft niet “volledig” te zijn, maar ik wil wel
altijd

� Alle invarianten en de variante functie bij iedere repetitie

� Relevante tussen-predicaten, ook P (n := n+ 1).

Minder nodig of onnodig vind ik:

� Bij iedere puntkomma in repetitie P0(n := n+ 1) vermelden, waarbij P0 : 0 � n < N

� ‘Preconditie ^ guard’ vermelden na ! in if-fi (bij opgave 4 niet relevant)

� ‘Invariant ^ guard’ vermelden vlak na ! in do-od

� ‘Invariant’ herhalen vlak voor od

� ‘Invariant ^ not guard’ vermelden vlak na od

15. Tenslotte (vanzelfsprekend): kruis rekenfouten aan.

Geen van deze punten in isolatie hoeft reden te zijn voor een onvoldoende. Maar uit de omgang
met het geheel blijkt wel of de stof voldoende beheerst wordt.
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