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Co to jest Why ?

Why to narz¦dzie do wery�kacji programów

http://why3.lri.fr/

LRI, Uniwersytet Paris-Sud:
François Bobot, Jean-Christophe Filliâtre, Claude Marché, Guillaume
Melquiond, Andrei Paskevich,

na wej±ciu dany program imperatywny i jego specy�kacja

Why3 generuje VC (veri�cation conditions), term w Coqu zawieraj¡cy
fukcyjne tªumaczenie programu oraz dowód poprawno±ci programu
oparty na VC

VC mag¡ by¢ dowodzone w Coqu lub w innych interaktywnych lub
automatycznych proverach.
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Provery dziaªaj¡ce z Why3

automatyczne Alt-Ergo, CVC3 E-prover, Gappa, Simplify, SPASS,
Vampire, veriT, Yices, Z3,

interaktywne Coq
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Logika i programy w Why3

Platforma Why3 skªada si¦ zasadniczo z dwóch cz¦±ci:

Why - j¦zyk logiki pierwszego rz¦du z polimor�cznymi typami

Why3ml - j¦zyk programowania � oprócz logiki mo»na u»ywa¢
referencji, p¦tli, wyjatków, anotacji, mo»na de�niowa¢ funkcje
nieterminuj¡ce, terminuj¡ce ...
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Wery�kacja programów w Why3

U»ywanie Why3 do wery�kacji programów:

zapisanie programu w Why3ml,

zapisanie specy�kacji (warunki wst¦pne, ko«cowe, niezmienniki)
u»ywaj¡c j¦zyka logicznego,

generowane s¡ VC (veri�cation conditions) oparte o najsªabszy
warunek wst¦pny i niezmienniki; terminacja dowodzona w oparciu o
varianty

VC tªumaczone s¡ do u»ywanych proverów

interfejs gra�czny: why3ide
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Specy�kacje w Why3

Warunki wst¦pne i ko«cowe
let f x y z
requires {P} ensures {Q}
= ....

Niezmienniki
while ... do invariant {I} ... done
for i = ... do invariant {I(i)} ... done

Terminacja p¦tli
variant {t}
gdzie t jest wyra»eniem typu int i maleje za ka»dym obrotem w relacji

y ≺ x ≡ y < x ∧ 0 ≤ x
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