
Semantiek en Correctheid

Tentamen

vrijdag 31 maart 2017 12:30–15:30 uur

Enkele opmerkingen vooraf:

• U mag toestanden als s[x 7→ a][y 7→ b][z 7→ c] afkorten met sa,b,c. Wilt u andere
afkortingen gebruiken, dan mag dat, maar u moet die afkortingen dan wel expliciet
definiëren.

• Als u een bewijs in natuurlijke taal moet geven, dient dat een gestructureerd bewijs
te zijn, bij voorkeur in de vorm van de ‘genummerde’ bewijzen die bij dit vak vaak
gebruikt zijn.

• Dit tentamen bestaat uit vier opgaven die elk 25 punten waard zijn. In de marge
ziet u hoeveel punten u voor elk onderdeel kunt krijgen.

• De volgorde van de opgaven komt overeen met de volgorde tijdens de colleges. Bekijk
eerst alle opgaven en maak dan de opgaven in de volgorde die voor u het meeste
kans van slagen biedt.

SUCCES
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1. Bij leertaak 2 hebben we gekeken naar de constructie

do S while b

De formele semantiek van deze constructie is gegeven door deze twee regels:

•
[
dott

ns

]
als BJbKs′ = tt:

〈S, s〉 → s′ 〈do S while b, s′〉 → s′′

〈do S while b, s〉 → s′′

•
[
doff

ns

]
als BJbKs′ = ff:

〈S, s〉 → s′

〈do S while b, s〉 → s′

Tijdens het responsiecollege merkte iemand op dat de statements

do S while b en S; while b do S

volgens hem semantisch equivalent waren.

(a) Wat betekent de claim dat deze statements semantisch equivalent zijn precies?5

(b) Had deze student gelijk of niet? Indien u denkt van wel, geef dan een formeel be-20

wijs1 met inductie naar de opbouw van de afleidingsboom. Indien u denkt van niet,
geef dan een concreet tegenvoorbeeld en leg precies uit waarom uw tegenvoorbeeld
inderdaad een tegenvoorbeeld is.

1Zonder het antwoord op onderdeel 1a helemaal weg te geven: normaal gesproken moet u dan een bewijs
in twee richtingen geven, maar op dit tentamen vinden wij het voldoende als u dat voor één van de twee
richtingen doet. U mag zelf kiezen voor welke richting.
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2. Hieronder staat een deels geannoteerd programma H, dat u natuurlijk moet uitbreiden25

tot een compleet bewijs. U mag niets toevoegen voor het eerste gegeven predikaat en u
mag niets toevoegen na het laatste gegeven predikaat. U mag ook geen van de gegeven
predikaten weglaten uit het bewijs. Maar op alle tussenliggende regels, mag u zoveel
predikaten toevoegen als u nodig vindt. Er is dus geen relatie tussen de hoeveelheid
witruimte en de hoeveelheid predikaten die u daar mag of zelfs moet toevoegen.

{x = n ∧ n ≥ 0}

{x + 0 = n ∧ 0 ≤ x}

y := 0;

while y < x-1

do

{x− 1 + y + 1 = n ∧ y + 1 ≤ x− 1}

y := y + 1;

x := x - 1

{y ≥ x− 1 ∧ x + y = n ∧ y ≤ x}

{n− 1 ≤ 2y ∧ 2y ≤ n}

Geef nu via een compleet geannoteerd programma een bewijs voor

`p {x = n ∧ n ≥ 0} H {n− 1 ≤ 2y ∧ 2y ≤ n}
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3. We breiden de syntaxis van While uit met de zogenaamde “choose-act”, een constructie
voor conditioneel nondeterminisme. De syntaxis van deze nieuwe taal While3 is gelijk
aan die van While met dat verschil dat het volgende statement is toegevoegd:

choose (b1 : b2) act (S1 : S2)

Bij de uitvoering hiervan wordt er nondeterministisch een statement Si uitgevoerd waar-
van de bijbehorende boolean bi waar is. Indien beide booleans onwaar zijn, gebeurt er
feitelijk niets.

Deze eigenschap wordt via de volgende regels in de natuurlijke semantiek geformaliseerd.[
choose-acttt1ns

] 〈S1, s〉 → s′

〈choose (b1 : b2) act (S1 : S2), s〉 → s′
als BJb1Ks = tt

[
choose-acttt2ns

] 〈S2, s〉 → s′

〈choose (b1 : b2) act (S1 : S2), s〉 → s′
als BJb2Ks = tt

[
choose-actffns

]
〈choose (b1 : b2) act (S1 : S2), s〉 → s

als BJb1Ks = ff
en BJb2Ks = ff

Bekijk nu de volgende afleidingsregel:

[
choose-actp

] {BJb1K ∧ P} S1 {Q} {BJb2K ∧ P} S2 {R}

{P} choose (b1 : b2) act (S1 : S2) {Q ∨R}

Voordat we gaan kijken naar de soundness van een specifieke regel, kijken we eerst naar
het begrip in zijn algemeenheid.

(a) Wat betekent het precies als we zeggen dat het inferentiesysteem van de axiomati-5

sche semantiek voor While uit Table 9.1 van de bijlage sound is? Zorg dat u alle
kwantificaties expliciet maakt.

(b) Is de regel
[
choose-actp

]
sound ten opzichte van de natuurlijke semantiek voor20

While3? Zo ja, geef een bewijs in natuurlijke taal. Zo nee, leg aan de hand van
een concreet tegenvoorbeeld uit waarom de regel niet sound is.
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4. Veel talen beschikken over een zogenaamd “switch-case” statement. We breiden de
syntaxis van While uit met zo’n constructie. In deze opgave beperken wij ons tot twee
“cases” en een “default case”. De syntaxis van deze nieuwe taal While4 is gelijk aan
die van While met dat verschil dat de volgende statements zijn toegevoegd:

switch x case a1 do S1 od case a2 do S2 od def S3 fed (1)

switch x case a1 do S1 case a2 do S2 od def S3 fed (2)

Statement (1) is de “normale” switch. Bij het uitvoeren van dit statement wordt eerst
gekeken of de waarde van variabele x gelijk is aan die van de aritmetische expressie a1.
Als dat het geval is, wordt statement S1 uitgevoerd en verder niets. Als dat niet het
geval is, wordt gekeken of de waarde van variabele x gelijk is aan die van de aritmetische
expressie a2. Als dat het geval is, wordt statement S2 uitgevoerd en verder niets. Als
dat niet het geval is, wordt statement S3 uitgevoerd en verder niets.

Statement (2) werkt een klein beetje anders. Bij het uitvoeren van dit statement wordt
eerst gekeken of de waarde van variabele x gelijk is aan die van de aritmetische expressie
a1. Als dat het geval is, wordt statement S1 uitgevoerd en daarna wordt de rest van de
“switch-case” uitgevoerd. Als dat niet het geval is, werkt de constructie verder hetzelfde
als de constructie uit (1).

Een voorbeeldprogramma in While4 dat gebruik maakt van zo’n nieuw statement is:

switch x case 37 do x := x + 5 case 42 do x := x− 7 od def x := x + 2 fed

(a) Stel dat dit programma wordt uitgevoerd in een toestand waar de waarde van x5

gelijk aan 37 is. Beredeneer hoe het komt dat de waarde van x na afloop gelijk aan
35 is.

(b) Beschrijf de formele semantiek van deze uitbreiding in de vorm van structurele20

operationele semantiek (sos). Waarschijnlijk zult u hierbij expliciete keuzes moeten
maken, dus vergeet niet om een korte uitleg te geven over de werking van uw
semantiekregels.
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