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Ka»dy kto napisaª kiedy± cho¢ jeden program komputerowy wie jak ªatwo jest popeªni¢ w nim

bª¡d, sprawiaj¡cy »e program nie b¦dzie dziaªaª poprawnie. Nie wszyscy jednak musz¡ zdawa¢ sobie

spraw¦ »e ten problem nie znika z rosn¡cym do±wiadczeniem programisty: je±li u»ywamy komputera

do rozwi¡zania skomplikowanego problemu, jest niemal pewne »e b¦dzie trudno ustrzec si¦ bª¦dów

w programie. Metody testowania oprogramowania s¡ niezast¡pione je±li chcemy znale¹¢ bª¡d czy

zlokalizowa¢ go w konkretnej cz¦±ci programu, jednak nie mog¡ da¢ nam absolutnej pewno±ci program

nie zawiera »adnych bª¦dów. Uzyskanie takich gwarancji jest celem metod wery�kacji programów,

dziedziny w której le»y nasz projekt.

Jeden z fundamentalnych podziaªów w zakresie wery�kacji to podziaª na metody automatyczne,

analizuj¡ce kod programu bez konieczno±ci interakcji z u»ytkownikiem, i metody w których podsta-

wow¡ rol¦ odgrywa czªowiek wspomagany przez metody matematyczne czy systemy komputerowe. To

rozgraniczenie wynika ze znanych ogranicze« komputerów: du»a cz¦±¢ interesuj¡cych wªasno±ci progra-

mów jest zbyt skomplikowanych obliczeniowo, aby komputery mogªy o nich wnioskowa¢. W przypadku

wery�kacji, powoduje to »e metody automatyczne zwykle koncentruj¡ si¦ na stwierdzeniu nieobecno±ci

pewnych istotnych klas bª¦dów, nie mówi¡c jednak nic o peªnej poprawno±ci programu � za± metody

wspomagane przez u»ytkownika pozwalaj¡ na precyzyjne wyra»enie specy�kacji, czyli oczekiwanego

zachowania programu i, cz¦sto wspomagane maszynowo, wykazanie »e specy�kacja jest speªniona.

W ogólno±ci, wery�kacja programów jest bardzo trudnym problemem, badanym od co najmniej

póª wieku. Dopiero na przeªomie wieków uzyskano jednak techniki, które daªy nadziej¦ na skuteczne

wnioskowanie o programach w realistycznych j¦zykach programowania. Kluczow¡ cech¡ tych technik,

znanych jako logiki separacyjne, jest modularno±¢ � cecha która sprawia »e podobnie jak przy kon-

strukcji programów, mo»emy budowa¢ dowody wi¦kszych programów z dowodów ich cz¦±ci skªadowych,

abstrahuj¡c od wi¦kszo±ci szczegóªów ich implementacji. To sprawia, »e techniki te daj¡ si¦ zastosowa¢

do programów znacz¡co wi¦kszych i bardziej skomplikowanych ni» kiedykolwiek wcze±niej rozwa»ane.

Jednym z najwi¦kszych wyzwa« podj¦tych w dziedzinie wery�kacji w ci¡gu ostatniej dekady jest

znalezienie technik wnioskowania dla programów wspóªbie»nych, w których wiele procesów komunikuje

si¦ ze sob¡ u»ywaj¡c wspólnej pami¦ci do której wszystkie procesy maj¡ dost¦p. Jest to model oblicze«

nieporównanie bardziej skomplikowany ni» tradycyjne modele sekwencyjne, w których program byª

odizolowany od ±wiata zewn¦trznego � a jednocze±nie wraz ze wzrostem liczby rdzeni w dzisiejszych

procesorach, model który musi by¢ coraz szerzej stosowany w praktyce.

W niniejszym projekcie podejmujemy zarówno kwestie peªnej poprawno±ci programów wspóªbie»-

nych, jak i ich automatycznej analizy, a tak»e zadania le»¡ce na pograniczu tych dziedzin. Po pierwsze,

zajmujemy si¦ problemem rozwoju logik separacyjnych dla programów wspóªbie»nych: w tym zakresie

chcemy doprowadzi¢ do pewnego uproszczenia metod wnioskowania przy zachowaniu ich mocy wyrazu.

Po drugie, chcemy zaj¡¢ si¦ metodami gwarantowania »e wspóªbie»ny program jest deterministyczny,

czyli »e wynik programu jest jednoznacznie zale»ny od jego danych. To oznacza, w szczególno±ci,

»e kolejno±¢ komunikacji procesów wspóªbie»nych nie wpªywa na wynik programu, co mo»e znacz¡co

upro±ci¢ wnioskowanie o dziaªaniu takiego programu � a wi¦c uªatwi¢ programi±cie jego zrozumienie.

Trzecie zadanie jakie sobie stawiamy jest szczególnie interesuj¡ce. Planujemy zbada¢ mo»liwo±¢ wy-

korzystania specy�kacji wspóªbie»nych bibliotek i struktur danych przy automatycznej analizie kodu

który jedynie korzysta z tych bibliotek. W praktyce mo»liwo±¢ takiego dziaªania oznacza, »e je±li

dowiedziemy peªn¡ poprawno±¢ pewnych kluczowych, niewielkich cz¦±ci du»ego programu wspóªbie»-

nego, to b¦dziemy mogli uzyska¢ istotne gwarancje dla caªego programu przy pomocy automatycznych

narz¦dzi. Wydaje si¦ zatem, »e techniki nad którymi b¦dziemy pracowa¢ mog¡ w przyszªo±ci da¢

programistom istotne gwarancje poprawno±ci i uchroni¢ u»ytkowników programów od nieprzyjemnych

nast¦pstw bª¦dów programistów.
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