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Ontwerp van Algoritmen 2003/04: tentameneisen

Hieronder wordt opgesomd welke vaardigheden nodig zijn voor het succesvol
beoefenen van dit vak; het draait hier vooral om kunde, maar natuurlijk vereist
die kunde wel enige kennis: om bewijsverplichtingen te kunnen formuleren
moet men de bewijsregels kennen, om met formules te kunnen rekenen moet
men de calculus kennen, en om invarianten te kunnen formuleren moet men
de relevante technieken kennen.

0. Voor een gegeven (gedeeltelijk) geannoteerd programma alle bewijsver-
plichtingen formuleren. De gebruikte taal is GCL, de belangrijke con-
structies zijn: skip , assignments, sequentiële compositie, selectie, iteratie
en binnenblokken.

1. Uit een informele probleembeschrijving een formele specificatie opstellen.

2. Rekenen met predikaten en gequantificeerde expressies; in het bijzonder:
termafsplitingen en dummytransformaties.

3. Eenvoudige recurrente betrekkingen afleiden, generaliseren en staartre-
cursief maken.

4. Technieken voor het verkrijgen van invarianten beheersen: constante
door variabele vervangen, conjunct weglaten, staartinvariant opstellen,
invariant versterken.

5. Aandacht besteden aan het goed-gedefinieerd zijn van expressies. In de
praktijk is dit vooral van belang bij:

• gebruik van div en mod : delers moeten positief zijn.

• array-indices: deze moeten binnen de arraygrenzen liggen.

6. Uitgaande van een specificatie systematisch een programma construeren,
waarvan de correctheid duidelijk blijkt. (Eenvoudige) programma’s met
geneste repetities kunnen construeren.

7. Eindigingsbewijzen leveren.

Bij het tentamen worden in ieder geval 0 en 6 expliciet getoetst. De onder 6 ge-
noemde correctheid vereist dat men 4 en 5 beheerst: hierin te kort schieten kost
punten; het leveren van eindigingsbewijzen valt hier ook onder, maar is voor
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alle duidelijkheid nog eens apart vermeld. De frase systematisch. . . construeren
geeft aan dat programma’s niet uit de mouw worden geschud maar worden
afgeleid; hiertoe dienen 2, 3 en 4. Tip: Ken het “Stappenplan”!

Een “oplossing” (van een programmeeropgave) die slechts een programma
is, voldoet niet aan de eisen en wordt dan ook niet gehonoreerd. Een sub-
stantiële aanzet tot een oplossing, die wel aan de eisen voldoet maar zonder
programmatekst, wordt gedeeltelijk gehonoreerd.

Verwijzingen naar standaardschema’s zijn toegestaan, maar dat moet wel ex-
pliciet zijn. Voorbeelden: de veel voorkomende invariant 0≤n≤N uit het
standaard ϕ -schema moet wel worden vermeld; bij initialisatie en invariantie
vermelde men dan: “standaard”. Bij eindiging volgens het ϕ -schema vermelde
men wel de variante functie en bij eindigingsbewijs vermelde men: “stan-
daard”. Nota Bene: “standaard” is geen toverwoord; misbruik wordt bestraft!

* * *

Tenslotte: Succesvol programmeren vereist, naast beheersing van de genoemde
vaardigheden, een nette en nauwgezette stijl van werken: elk detail telt. Een
enkele detailfout in een overigens correcte en verzorgde oplossing wordt in
de regel door de vingers gezien, maar een (al te gortige) opeenstapeling van
slordigheden leidt tot afkeuring van de gehele oplossing, zelfs als hieruit (enige)
beheersing van de technieken blijkt. Bovendien: slordigheid leidt vrijwel steeds
(en volkomen onnodig) tot incorrecte oplossingen.

Nauwgezetheid is een noodzakelijke (maar bij lange na niet voldoende)
voorwaarde voor succesvol programmeerwerk: Hoe geavanceerd moderne tools
en hoe snel moderne computers ook mogen zijn: het blijven machines!
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