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RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELING (INDICATIEF)

1. (a) [max. 2]

• Foute annotatie [-1 bij een enkele kleine fout, -2 bij meer]
• Ontbrekende annotatie

– pre/assume (na →) [-0] (ze zijn wel gevraagd!)

– post/assert [-1 bij een enkele kleine omissie, -2 bij meer]

• Foute invariant [-2]

• Foute variante functie [-1]
• Onvolledige invariant (wel invariant, maar niet afdoende)

[-1 of -2 afh. mate van onvolledigheid]

(b) [max. 2]

• Fout in bewijsverplichting (bijv. subst. in pre i.p.v. post) [-2]

• Verkeerd gekoppelde bew.verpl. [-1]

• Ontbrekende bew.verpl. [-1 of -2 afh. aard]
m.n. ook gedefinieerdheid waar relevant (div, mod, array)

(c) [max. 1]

• Fout in bewijs [-1]
• Onvolledig bewijs

– gedefinieerdheid guards niet bewezen [-0]

– disjunctie van guards niet bewezen [-1]

• Foute bewijsverplichting (ook al verrekend bij (b)) [-1]

2. [max. 5]

• Fout programma [-5]

– i.o.o.b. (index out of bounds), delen door 0
– eindigt niet
– realiseert post niet

Je moet je hand er voor in het vuur kunnen steken. Denk maar
dat dit programma gebruikt gaat worden bij een kerncentrale,
of hartbewakingsapparaat, of vliegtuigbesturing, of remsysteem
van je auto, of het ontwerp van je balkonconstructie, . . .
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• Slechter-dan-lineair programma, wel correct [-5]

• Programma zonder adequate onderbouwing van constructie [-5]
(adequaat = volgens onderwezen methode; operationele praat is
uit den boze)

• Onvolledige onderbouwing, wel volgens methode [-1 tot -5 afh. aard]

– gedefinieerdheid (waar relevant) niet beschouwd [-1]

– eindigingseis selectie vergeten [-1 of -2, afh. ernst]

– aannames (al dan niet in context) niet expliciet [-1 of -2]

• Rekenfout in onderbouwing, wel volgens methode [-1 tot -5 afh. ernst]

• Geen volledig programma opgeschreven, alleen correcte en vol-
ledige onderbouwing [-1 of -2]

• Geen/onvoldoende annotatie in uiteindelijke programma

– Invariant niet vermeld bij repetitie (wel gedefinieerd) [-1]

– Variante functie ontbreekt [-1 of -2 afh. ernst]

– Tussenpredikaten ontbreken [-0 of -1 afh. ernst]

Algemeen • Slordig en/of onverzichtelijk werk [-1 of -2]
I.h.a. straft dit zichzelf al. Toegankelijkheid van het werk voor
derden is essentieel voor wetenschappers en ingenieurs; het is
niet een privé-aangelegenheid.

• Per opgave is de minimum score 0 punten (dus niet negatief).

• Voor zaken die niet afgedekt zijn in deze normering en in geval
van onduidelijkheden bij de interpretatie ervan zal de docent in
overleg met de instructeurs een beslissing nemen.
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