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1. We breiden de programmeertaal While uit met een nondeterministisch30

herhalingsstatement

do b1 → S1 � b2 → S2 od.

Hierin zijn b1 en b2 booleans en worden guards genoemd. Een combinatie
b → S is een guarded command. Het symbool � geeft een nondetermi-
nistische keuze aan. (In echte programmeertalen gebaseerd op guarded
commands kan het aantal alternatieven willekeurig groot zijn; in deze
opgave beperken we ons tot twee.)
In elke herhalingsstap wordt (nondeterministisch) één van de guarded
commands bi → Si gekozen waarvoor bi waar is; dan wordt de bijbeho-
rende Si uitgevoerd en begint de herhaling van vooraf aan. Als beide
guards onwaar zijn, dan stopt de herhaling.
Specificeer de semantiek van het do-od statement in ns-stijl.

2. Beschouw het volgende programma.30

sum := 1;
exp := 0;
term := 1;
while exp < x
do ( sum := sum + term;

exp := exp + 1;
term := term * 2 )

Laat zien dat dit programma een tweemacht uitrekent: als x initieel
waarde n heeft met n ≥ 0, dan heeft sum na afloop waarde 2n. Geef uw
correctheidsbewijs in de vorm van een geannoteerd programma.
[Hint. Maak een tabel met het waardenverloop van de variabelen voor
een specifiek voorbeeld om een kandidaat-invariant te bepalen.]

1



3. We breiden de taal While uit met een nieuwe constructie:25

S1 and S2.

De bedoeling hiervan is dat de statements S1 en S2 beide worden uitge-
voerd, maar in willekeurige volgorde (dus óf eerst S1 en dan S2 óf eerst
S2 en dan S1). De formele semantiek in ns-stijl wordt gegeven door de
volgende regels.

〈S1, s〉 → s′ 〈S2, s
′〉 → s′′

[and1
ns]〈S1 and S2, s〉 → s′′

〈S2, s〉 → s′ 〈S1, s
′〉 → s′′

[and2
ns]〈S1 and S2, s〉 → s′′

Laat zien dat de volgende correctheidsregel sound is ten opzichte van de
gegeven semantiek.

{P1 } S1 {P2 ∧Q } {P2 } S2 {P1 ∧Q }

{P1 ∧P2 } S1 and S2 {Q }

4. We beschouwen de taal While met structurele operationele semantiek15

(sos). Hieronder zijn S, S′ verschillende statements en s, s′ verschillende
states. In welke van onderstaande gevallen kunnen we concluderen dat
S niet termineert vanuit s? Motiveer uw antwoord kort.

〈S, s〉 ⇒+ 〈S′, s′〉,
〈S, s〉 ⇒+ 〈S′, s〉,
〈S, s〉 ⇒+ 〈S, s′〉,
〈S, s〉 ⇒+ 〈S, s〉.

(Hier staat ⇒+ voor een overgang in één of meer ⇒-stappen.)
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