
Opgaven Berekeningsmodellen
onderdeel Termherschrijven

De letters x, y, z worden gebruikt voor variabelen.

Opgave 1
M.b.t. het herschrijfsysteem

+(0, x) → x,
+(s(x), y) → s(+(x, y)),
∗ (0, x) → 0,

∗ (s(x), y) → +(∗(x, y), y)

herschrijft de term ∗(s(s(0)), s(s(s(0)))) naar s(s(s(s(s(s(0)))))): 2×3 = 6. Ga
na op hoeveel manieren dit kan.

Opgave 2
M.b.t. het herschrijfsysteem van opgave 1 herschrijft de term ∗(s(0),+(0, 0))
naar 0: 1× (0 + 0) = 0. Ga na op hoeveel manieren dit kan.

Opgave 3
Gegeven is het herschrijfsysteem bestaande uit de regel s(s(x))→ f(x). Bepaal
alle normaalvormen van de term s(s(s(s(s(s(0)))))).

Opgave 4
Vind een herschrijfsysteem met twee regels en een bijbehorende term met
oneindig veel normaalvormen.

Opgave 5
Bepaal de extra regels die nog nodig zijn voor het afhandelen van de constante
b in de constructie van de TRS bij een gegeven willekeurige Turing machine,
opdat deze TRS elke stap van de Turing machine kan simuleren.

Opgave 6
De functies f, g, h : N × N → N zijn gedefinieerd als volgt: f(x, y) = xy,
g(x, y) = xy + x, h(x, y) = xy + x + y, voor alle x, y ∈ N. Let wel: 0 ∈ N. Ga
na welke van deze drie functies monotoon zijn.

Opgave 7
Bewijs terminatie van de TRS bestaande uit de regels

f(g(x))→ g(h(x, x)), g(f(x))→ h(g(x), x),

zowel met monotone interpretaties als met de lexicografische padordening.

Opgave 8
Bewijs terminatie van de TRS bestaande uit de regels

f(g(x, y)) → g(h(y), x)
h(f(x)) → f(x),

zowel met monotone interpretaties als met de lexicografische padordening.
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Opgave 9
Bewijs terminatie van de TRS bestaande uit de regels

f(x) → g(x, x)
h(f(x)) → f(f(h(x))),

met monotone interpretaties. Aanwijzing: gebruik ook niet-lineaire functies.

Opgave 10
Bewijs terminatie van de TRS bestaande uit de regel f(g(x), y)→ f(y, x) met
behulp van monotone interpretaties. Laat zien dat dat niet bewezen kan worden
met de lexicografische padordening.

Opgave 11
Gegeven zijn twee herschrijfsystemen R, S die voldoen aan

• R is terminerend, en

• als t→S u dan bestaat er een term w zodat t→R w.

Bewijs dat R ∪ S zwak normaliserend is.

Opgave 12
Zij Var(t) de verzameling van alle variabelen in term t. Geef een schets van
een bewijs met inductie dat voor alle termen s en t geldt: als s >lpo t dan
Var(t) ⊆ Var(s).

Opgave 13
Bepaal alle kritieke paren van de TRSen uit opgaven 7 en 8 en ga na of deze
twee TRSen confluent zijn.

Opgave 14
Hoeveel niet-triviale kritieke paren heeft de TRS bestaande uit de regel
f(f(f(x)))→ g(x)? Ga na of deze TRS confluent is.

Opgave 15
Bewijs terminatie en confluentie van de TRS bestaande uit de regels

f(g(x))→ g(x), g(h(x))→ g(f(x)).

Opgave 16
Ga na of t ↔∗

R u met betrekking tot de TRS van opgave 15 voor elk tweetal
termen t, u uit de verzameling

{ f(g(h(g(h(x))))), f(h(f(g(h(x))))), f(f(f(g(g(f(x)))))), g(g(h(x))) }.
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Opgave 17
(tentamen augustus 2011) Gegeven is het termherschrijfsysteem R bestaande
uit de regels

f(x, h(x)) → f(x, x),
f(g(x), y) → f(x, h(y)),
g(h(x)) → h(g(x)).

a). Bepaal alle normaalvormen van f(g(g(h(x))), y).

b). Bewijs dat R terminerend is.

c). Bepaal alle niet-triviale kritieke paren van R.

d). Ga na of R confluent is.

e). Geef een term met precies vier normaalvormen.
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