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Zadanie polega na tym, aby po pierwsze rozszerzy¢ kod prezentowany podczas pre-
zentacji, a po drugie zapozna¢ si¦ z dodatkowymi mo»liwo±ciami, które zostaªy na-
szkicowane w przykªadzie pi¡tym (plik przykªadowy p_05...).

Konkretnie, rozwa»amy j¦zyk L skªadaj¡cy si¦ z wyra»e« arytmetycznych oraz
boolowskich:

e ::= n | (+ e e) | true | false | (or e e) | (and e e) | (eq? e e)

W ramach zadania nale»y (w PLT Redeksie):

1. Zakodowa¢ gramatyk¦ j¦zyka L.

2. Zada¢ i zakodowa¢ gramatyk¦ warto±ci v.

3. Zada¢ i zakodowa¢ gramatyk¦ kontekstów.

4. Zada¢ i zakodowa¢ semantyk¦ redukcyjn¡ dla j¦zyka L. Dodawanie (+) i porów-
nanie warto±ci (eq?) powinny by¢ zde�niowane tylko dla liczb; koniunkcja (and)
i alternatywa (or) powinny by¢ zde�niowane tylko dla warto±ci boolowskich.

5. Korzystaj¡c z testowania losowego, sprawdzi¢ czy Twoja relacja redukcji dla L
jest kon�uentna, tzn. czy id¡c po dowolnej ±cie»ce redukcji zawsze dojdziemy
do tego samego wyniku (do tej samej postaci normalnej).

6. Korzystaj¡c z testowania losowego, sprawdzi¢ czy ka»de wyra»enie mo»na spro-
wadzi¢ do warto±ci.

7. Zmody�kowa¢ gramatyk¦ kontekstów i relacj¦ redukcji tak, aby otrzyma¢ deter-
ministyczn¡ semantyk¦ redukcyjn¡. Sprawdzi¢ (poprzez testowanie losowe), »e
faktycznie zawsze mo»na wykona¢ redukcj¦ na co najwy»ej jeden sposób. Nale»y
rozwa»y¢ zarówno wariant leniwy jak i gorliwy dla wyra»e« and oraz or.

8. Wzoruj¡c si¦ na przykªadach z pliku p05_bonus_arith_expr_many_formats.rkt,
nale»y zada¢ i zakodowa¢ semantyk¦ naturaln¡ dla j¦zyka L oraz sprawdzi¢
(przez testowanie losowe) czy semantyki naturalna oraz redukcyjna s¡ równo-
wa»ne. Je±li nie, to nale»y to poprawi¢ :-)

9. Wzoruj¡c si¦ i upraszczaj¡c przykªad z tutoriala, nale»y zada¢ i zakodowa¢ pro-
sty system typów dla wyra»e«. Sprawdzi¢ nast¦puj¡ce wªasno±ci (opieraj¡c si¦
o semantyk¦ redukcyjn¡):

(a) Post¦p: wyra»enie typowalne jest albo warto±ci¡, albo jest redukowalne
(czyli wyra»enia zablokowane (and. stuck) nie typuj¡ si¦).

(b) Zachowanie typu: je±li e ma typ τ oraz e redukuje si¦ do e′, to e′ tak»e ma
typ τ .

Po wykonaniu sprawdzenia przez testowanie losowe nale»y udowodni¢ te dwie
wªasno±ci na papierze.

Rozwi¡zania nale»y przesyªa¢ na adres wjedynak@gmail.com do 12 grudnia 2013 r.


