
Spey�kaja i wery�kaja programówoperuj¡yh na wska¹nikowyhstrukturah danyhAdam Baªaban, Marin Kubia∗Instytut Informatyki, Uniwersytet WarszawskiStreszzenieW niniejszej pray zajmujemy si� problemem spey�kaji i wery-�kaji programów operuj¡yh na wska¹nikowyh strukturah danyh.Rozwa»amy dwa podej±ia: oparte o logik� Hoare'a i logik� algoryt-mizn¡. Przedstawiamy formalizm sªu»¡y do wyra»ania aserji dotyz¡-yh wska¹nikowyh struktur danyh oraz wariant logiki Hoare'a. Wa-riant ten jest poprawny i peªny w sensie Cook'a. Prezentujemy równie»rozszerzenie logiki algorytmiznej o mehanizmy umo»liwiaj¡e wniosko-wanie o programah korzystaj¡yh ze wska¹ników. Opisywana logikajest poprawna i peªna. . . .1. Wst�pObenie, gdy tehnika komputerowa ogarnia oraz wi�ksze sfery naszego »y-ia, oraz wi�kszego znazenia nabiera jako±¢ wytwarzanego oprogramowania.Gªówn¡ eh¡ deyduj¡¡ o jako±i oprogramowania jest jego niezawodno±¢.Gorsza funkjonalno±¢ oprogramowania mo»e oznaza¢ wi�kszy nakªad prayu»ytkownika. Mniejsz¡ efektywno±¢ mo»na próbowa¢ kompensowa¢ wi�kszymizasobami sprz�towymi lub dªu»szym zasem pray. Jednak bª�dy w oprogra-mowaniu potra�¡ przynie±¢ trudne do przewidzenia straty i to w najmniej spo-dziewanym miejsu i hwili � nie tylko tam, gdzie nast�pstwa takiego bª�dumog¡ by¢ gro¹ne dla »yia ludzkiego (ang. safety ritial appliations), ale i w
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zwykªym biurze. Dlatego te» bª�dy w oprogramowaniu stawiaj¡ pod znakiemzapytania jego warto±¢.Niezawodno±¢ oprogramowania ma równie» istotne znazenie dla kosztówjego wytwarzania. W przypadku du»yh systemów programistyznyh kosztyusuwania bª�dów przekrazaj¡ wielokrotnie koszty przygotowania jego pierw-szej implementaji. W takiej sytuaji zwi�kszenie niezawodno±i oprogramowa-nia mo»e przynie±¢ du»o wi�ksze oszz�dno±i ni» np. zwi�kszanie efektywno±izespoªu programistyznego.Drog¡ do uzyskania niezawodnego oprogramowania jest zapewnienie jegopoprawno±i na wszystkih etapah wytwarzania. W sytuaji, gdy stopie«komplikaji du»yh programów jest niemo»liwy do ogarni�ia przez jednegozªowieka, a zespoªy programistyzne liz¡ wiele osób, nie ma miejsa na do-mysªy o do poprawno±i poszzególnyh zada« projektowyh i programistyz-nyh. Ka»da z�±¢ programu powinna zosta¢ zwery�kowana. Aby mówi¢ o po-prawno±i programu, musimy mie¢ spey�kaj� okre±laj¡¡ wymagania, któreów program ma speªnia¢. Je»eli zarówno spey�kaja jak i program s¡ for-malnie okre±lone, to mamy mo»liwo±¢ formalnego zwery�kowania poprawno±ijednego wzgl�dem drugiego. St¡d te» wynika istotna rola formalnyh spey�-kaji w wytwórstwie niezawodnego oprogramowania.Bardzo wiele systemów formalnyh powstaªo na u»ytek wery�kaji progra-mów. Do najbardziej znanyh nale»¡: opis diagramu programu Floyda [9℄,logika Hoare'a [11℄ w olbrzymiej lizbie wersji i rozszerze« (por. [7℄ oraz [1, 2℄),rahunek tzw. transformaji predykatów Dijkstry [8℄ i jego odmiany (por. np.[16℄), zy wreszie logika dynamizna [10℄ z jej równie du»¡ lizb¡ odmian(por. [12℄). Gdy jednak porównamy stosowane tehniki programistyzne orazznane metody spey�kaji, mo»emy zauwa»y¢ pewn¡ rozbie»no±¢. Efektywnealgorytmy, por. np. [4, 5, 18℄, bardzo z�sto wykorzystuj¡ wska¹nikowe struk-tury danyh. Z drugiej strony metody spey�kaji programów pomijaj¡ kwe-sti� wska¹ników lub traktuj¡ j¡ w sposób niewystarzaj¡y. Znane s¡ próbyopisywania wska¹ników, z�sto jednak pozwalaj¡ one jedynie na wyra»aniewªasno±i struktur danyh w logie pierwszego rz�du. Podej±ia takie maj¡ogranizone zastosowanie. Zwa»my, »e logika pierwszego rz�du nie pozwalana wyra»enie takih podstawowyh wªasno±i, jak spójno±¢ grafu, zy istnienie±ie»ki o zadanyh ko«ah. Dlatego te» nie mo»na za jej pomo¡ opisa¢ nawettak podstawowej struktury danyh, jak listy jednokierunkowe.W niniejszej pray prze±ledzimy problem spey�kaji i wery�kaji wska¹-nikowyh struktur danyh i programów na nih operuj¡yh na przykªadziedwóh podej±¢: logiki Hoare'a i logiki algorytmiznej. W punkie 2. przedsta-wiamy propozyj� logiki sªu»¡ej do wyra»ania aserji dotyz¡yh wska¹niko-wyh struktur danyh oraz wariant logiki Hoare'a dostosowany do wery�kowa-nia programów operuj¡yh na wska¹nikowyh strukturah danyh wzgl�demaserji wyra»onyh w prezentowanym formalizmie. W punkie 3. przedsta-



wiamy rozszerzenie logiki algorytmiznej o mehanizmy umo»liwiaj¡e wnio-skowanie o programah korzystaj¡yh ze wska¹ników. Prezentowane formali-zmy s¡ ilustrowane prostymi przykªadami.2. Hoare'owskie spey�kaje wska¹nikowyhstruktur danyhW niniejszym punkie przedstawimy po króte propozyj� podej±ia do spey-�kaji wska¹nikowyh struktur danyh opartego na logie Hoare'a. Przedsta-wione podej±ie obejmuje propozyj� j�zyka aserji oraz wariant logiki Hoarea'.Szzegóªowy opis prezentowanego podej±ia mo»na znale¹¢ w [13℄.2.1. J�zyk aserjiOkazuje si�, »e logika pierwszego rz�du jest zbyt sªaba, aby opisywa¢ wska¹ni-kowe struktury danyh. Jak wiadomo, nie mo»na wyrazi¢ w niej takih wªasno-±i, jak spójno±¢ grafu, zy istnienie ±ie»ki ª¡z¡ej dwa okre±lone wierzhoªki(zobaz np. [17℄). Uniemo»liwia to opisanie najprostszej struktury wska¹ni-kowej jak¡ jest lista jednokierunkowa. Dlatego te», h¡ zastosowa¢ logik�Hoare'a do wery�kaji programów operuj¡yh na wska¹nikowyh strukturahdanyh musimy u»y¢ jako j�zyka aserji silniejszej logiki.Wªasno±i, któryh nie mo»emy wyrazi¢ w logie pierwszego rz�du maj¡harakter grafowy. Je»eli wyobrazimy sobie wska¹nikow¡ struktur� danyhjako graf, którego wierzhoªkami s¡ tworz¡e j¡ rekordy, a wska¹niki tworz¡kraw�dzie, to zwykle hemy wyra»a¢ takie wªasno±i, jak osi¡galno±¢ wierz-hoªków, istnienie tylko jednej ±ie»ki mi�dzy dwoma wierzhoªkami, zy nieprzeinanie si� dwóh ±ie»ek. Wªasno±i tego rodzaju mo»na wyrazi¢ w lo-gie drugiego rz�du, zy nawet logie monadyznej drugiego rz�du. Jednakspey�kaje takie s¡ bardzo zªo»one i niezytelne.Proponowany j�zyk aserji opiera si� na analogii mi�dzy strukturami wska¹-nikowymi, a strukturami Kripkego. Rekordy tworz¡e struktury wska¹nikowetraktujemy jak �±wiaty�, a wska¹niki jak relaj� przej±ia mi�dzy ±wiatami.Przy takim spojrzeniu, poj�ie historii w strukturah Kripkego odpowiada±ie»e zªo»onej ze wska¹ników ª¡z¡yh rekordy. Mo»na by wi� u»y¢ doopisu struktur wska¹nikowyh logik temporalnyh.Istnieje jednak pewien problem. Logiki temporalne sªu»¡ do opisu mo»li-wyh i¡gów zdarze«. Dlatego te» klasyzne logiki temporalne nie odró»ni¡dwóh struktur przedstawionyh na poni»szym rysunku � w obydwu z nih,b�d¡ w wierzhoªku a mamy przed sob¡ takie same mo»liwe historie. Z dru-giej strony, je»eli hemy opisywa¢ struktury wska¹nikowe, np. drzewa binarne,to tylko druga z przedstawionyh struktur jest poprawnym drzewem.
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ab d e e fProblem ten mo»na rozwi¡za¢ adaptuj¡ wariant logiki CTL∗ przedstawiony w[6℄. W adaptaji tej kwanty�kuj¡ formuªy ±ie»kowe jawnie okre±lamy jakiegotypu rekordy tworz¡ ±wiaty i które z ª¡z¡yh je wska¹ników tworz¡ relaj�przej±ia mi�dzy ±wiatami. Jednoze±nie, wewn¡trz formuª ±ie»kowyh mamymo»liwo±¢ �uhwyenia� aktualnego ±wiata na zmienn¡, za pomo¡ formuªpostai: [λx.ϕ(x)]. Formalizm taki pozwala na opisanie takih struktur jaklisty, drzewa i grafy. Jest jednak zbyt sªaby do wyra»enia takih wªasno±ijak np. zrównowa»enie drzew AVL. Tego rodzaju wªasno±i mo»na opisywa¢dalej rozszerzaj¡ podany formalizm o mo»liwo±¢ �równozesnego� poruszaniasi� wzdªu» kilku ±ie»ek.Dokªadne przedstawienie postai opraowanego formalizmu stanowzo wy-kraza poza ramy tego artykuªu. Niemniej pozwalamy sobie przedstawi¢ prostyprzykªad spey�kaji drzew binarnyh, maj¡ nadziej�, »e b�dzie on zrozu-miaªy dla zytelników zaznajomionyh z logikami temporalnymi.Przykªad. Niezmiennik drzew binarnyh:
∀p:ptree ((p↑)↓ ∧ p↑6= nil ⇒ ∀q:tree (q↑ .l 6= p↑ ∧ q↑ .p 6= p↑))∧

∀p:tree

(

(p↑)↓ ⇒ ∃q:ptree ▽q↑,[]↑.l,[]↑.p 3[λx. x = p]
)

∧

∀p:tree ((p↑)↓ ∧ p↑ .l = p↑ .p ⇒ p↑ .l = nil)∧
∀p,q,r:tree









(p↑ .l = r ∨ p↑ .p = r)∧
(q↑ .l = r ∨ q↑ .p = r)∧
r 6= nil 

 ⇒ p = q



∧

∀p:tree

(

(p↑)↓ ⇒ △p,[]↑.l,[]↑.p3[λx. x = nil])∧Wa»niejsze jednak od konkretnej postai proponowanego formalizmu wydajesi� to, »e zastosowanie operatorów pohodz¡yh z logik temporalnyh po-zwoliªo na bardziej zwi�zªe i intuiyjne opisywanie wska¹nikowyh strukturdanyh. Analogia mi�dzy historiami w strukturah Kripkego, a ±ie»kami zªo-»onymi ze wska¹ników okazaªa si� zgodna ze sposobem w jaki postrzegamystruktury wska¹nikowe.



2.2. Wariant logiki Hoare'aPrzedstawiona w poprzednim punkie logika stanowi propozyj� j�zyka do spe-y�kaji wska¹nikowyh struktur danyh. Ch¡ jednak wery�kowa¢ programyoperuj¡e na takih strukturah potrzebujemy zego± wi�ej. W niniejszympunkie przedstawiamy krótko odpowiedni wariant logiki Hoare'a.Opraowuj¡ opisywany wariant trzeba byªo rozwi¡za¢ dwa problemy:
• opisanie po±redniego stanu struktury danyh dla zªo»enia sekwenyjnegoinstrukji, oraz
• opisanie operaji pierwotnyh mody�kuj¡yh struktur� danyh: przypi-sania, alokaji i zwalniania zmiennyh dynamiznyh.W klasyznej logie Hoare'a mo»emy sobie radzi¢ z po±rednimi warto±iamizmiennyh wprowadzaj¡ dodatkowe zmienne �matematyzne� reprezentuj¡etakie po±rednie warto±i zmiennyh programistyznyh. Jednak w przypadkuwska¹nikowyh struktur danyh nie jeste±my w stanie nazwa¢ wszystkih zmien-nyh tworz¡yh struktur�, musieliby±my wi� wprowadzi¢ zmienne reprezen-tuj¡e zawarto±i sterty. Oznazaªoby to jednak wprowadzenie zmiennyh dru-giego rz�du � funkji przyporz¡dkowuj¡yh wska¹ników wskazywane warto-±i. W poprzednim punkie udaªo nam si� unikn¡¢ w j�zyku aserji konstrukjidrugiego rz�du. Okazuje si�, »e mo»na ih unikn¡¢ równie» teraz. Rozwi¡za-nie polega na tym, »e nie musimy kwanty�kowa¢ stanów sterty. Nie musz¡to wi� by¢ zmienne. Mog¡ to by¢ funkje wprowadzane w miar� potrzebdo sygnatury. Zastosowali±my tu konwenj� nazywan¡ dekorowaniem. Sym-bol dereferenji wska¹ników (↑) traktujemy jak funkj� przyporz¡dkowuj¡¡wska¹nikom wskazywane warto±i. Jednoze±nie dopuszzamy istnienie wielutakih funkji o nazwah postai ↑δ, gdzie δ jest dowoln¡ dekoraj¡.Dekorowanie funkji ↑ jest prostym mor�zmem sygnatur, mo»emy je wi�rozszerzy¢ w na formuªy� udekorowanie formuªy oznaza udekorowanie wszyst-kih znajduj¡yh si� w niej symboli funkji ↑.Ch¡ uhwyi¢ po±redni stan struktury danyh mo»emy u»y¢ nowej deko-raji. Zwykle hemy równie» powi¡za¢ ze sob¡ stan struktury danyh sprzedwykonania programu ze stanem po jego wykonaniu. Dokonujemy tego repre-zentuj¡ w warunkah ko«owyh stan struktury danyh sprzed wykonaniaprogramu u»ywaj¡ dekoraji tradyyjnie zapisywanej jako 8 ↑.Reguªy logiki maj¡ nast�puj¡¡ posta¢:
• reguªa osªabiania:

ϕ⇒ ϕ1 ∈ Λ,Λ1 ⊢ {ϕ1}P{ψ1}, (ψ1 ∧
8ϕ) ⇒ ψ ∈ Λ

Λ ⊢ {ϕ}P{ψ}
,gdzie Λ1 ⊆ Λ



• reguªa wprowadzaj¡a dekoraje:
Λ ⊢ {ϕ ∧ Chng(δ)}P{ψ}

Λ ⊢ {ϕ}P{ψ}
,gdzie δ jest dekoraj¡ nie wyst�puj¡¡ w ϕ lub ψ, ró»n¡ od 8, a Chng(δ)jest formuª¡ pierwszego rz�du wyra»aj¡¡, »e ↑≡↑δ.

• reguªa zªo»enia sekwenyjnego:
Λ ⊢ {ϕ}P{ξ},Λ ⊢ {σ(ξ)}Q{σ(ψ)}

Λ ⊢ {ϕ}P ;Q{ψ}gdzie δ jest dekoraj¡ nie wyst�puj¡¡ w ϕ lub ψ, ró»n¡ od 8, a σ : ∆Σ →
∆Σ jest mor�zmem sygnatur zmieniaj¡ym dekoraje 8 na δ,

• reguªa instrukji warunkowej:
Λ ⊢ {ϕ ∧ α}P{ψ},Λ ⊢ {ϕ ∧ ¬α}Q{ψ}
Λ ⊢ {ϕ}IF α THEN P ELSE Q END{ψ}

• reguªa p�tli:
Λ ⊢ {ϕ ∧ α}P{ϕ}

Λ ⊢ {ϕ}WHILE α DO P END{ϕ ∧ ¬α}Aksjomaty opisuj¡e operaje pierwotne ró»ni¡ si� tym od klasyznyh ak-sjomatów, »e dziaªaj¡ �w przód�, a nie �wstez�, tzn. dla danego warunkupoz¡tkowego okre±laj¡ warunek ko«owy speªniony po wykonaniu operaji.Rozwi¡zanie takie wybrano ze wzgl�du na zjawisko uto»samiania zmiennyh oró»nyh nazwah (ang. aliasing) wynikaj¡e z u»yia wska¹ników. Aksjomatyte opisuj¡ przypisanie, alokowanie zmiennyh dynamiznyh oraz instrukj�pust¡. Aksjomat operaji pustej ma posta¢:
⊢ {ϕ}ε{8ϕ ∧ Chng(8)} ,gdzie Chng(8) jest formuª¡ wyra»aj¡¡, »e ↑≡ 8 ↑. Aksjomaty opisuj¡e przypi-sanie i alokowanie zmiennyh dynamiznyh pominiemy tutaj, gdy» zawieraj¡one wiele tehnikalii.Opisywany wariant logiki Hoare'a jest poprawny i peªny w sensie Cook'a.Dowody tyh faktów mo»na znale¹¢ w [13℄.



3. Logika algorytmizna �ze wska¹nikami�W tym punkie, z uwagi na wielko±¢ tej publikaji, przedstawimy jedynie krótkiopis j�zyka rozszerzonej logiki algorytmiznej. Szzegóªowy opis tego formali-zmu znajdzie si� w pray [3℄.Logika alogrytmizna zde�niowana w praah [14, 15℄ posªuguje si� formu-ªami postai
Mα,gdzie M jest programem, za± α formuª¡ pierwszego rz�du. Powy»sza formuªajest prawdziwa w okre±lonej interpretaji, je±li wykonanie programuM zako«-zy si� pomy±lnie i po tym wykonaniu formuªa α jest speªniona. Logika algo-rytmizna rozszerza wi� klasyzn¡ Logik� Hoare'a o mo»liwo±¢ wnioskowaniao zako«zeniu programu. Oba formalizmy s¡ okre±lone dla do±¢ w¡skiej klasyprogramów (tzn. o ubogim zestawie instrukji, bo s¡ to tzw. while-programy).Prezentowana logika (oznazana w dalszym i¡gu przez C-AL) zostaªa zde�-niowana dla klasy programów dopuszzaj¡yh nast�puj¡e konstrukje orazoperaje:- wska¹niki, w tym wska¹niki wielokrotne (wska¹niki do wska¹ników),- aliasy zmiennyh,- tablie i rekordy,- przydziaª i zwolnienie pami�i (alokaj� i dealokaj�).Przyjrzyjmy si� teraz nieo szzegóªowiej poszzególnym konstrukjom j�-zyka C-AL. Podzas pra nad tym formalizmem przekonali±my si�, jak istotniejest w jaki sposób wska¹niki maj¡ by¢ implementowane w j�zyku � jakiego mo-delu pami�i u»ywamy, jaki jest zestaw dost�pnyh operaji itp. To wszystkorazem dopiero deyduje o przydatno±i konkretnego formalizmu.3.1. J�zyk i jego semantykaKlasa programów, które hemy opisa¢, bazuje na skªadni i semantye j�-zyka C. Wybrali±my ten j�zyk m.in. dlatego, »e w sposób bardzo elastyzny ijednoze±nie zwi�zªy i konsekwentny operuje on wska¹nikami. Nie jest jednaknaszym elem zde�niowanie peªnej semantyki j�zyka C (z rzutowanie typów ibogatym j�zykiem wyra»e« z efektami uboznymi).Rozwa»my teraz deklaraj� zmiennej max typu int w j�zyku C.int max; (1)



Wyra»enie j�zyka C postai &max b�dzie wtedy oznaza¢ adres realizaji tejzmiennej w pami�i (typu int*). W naszej logie, zwykªej zmiennej niere-jestrowej wyst�puj¡ej w programie, np. max, b�dzie odpowiada¢ pojedynzazmienna indywiduowa �&max � (znak �&� traktujemy jako integraln¡ z�±¢ na-zwy tej zmiennej), przehowuj¡a adres zmiennej max. Aby wi� odwoªa¢ si�do warto±i zmiennej programowej max j�zyka C, w j�zyku C-AL posªugiwa¢si� b�dziemy wyra»eniami postai �*(&max)�, gdzie ∗( ) jest równie» odpo-wiednim operatorem referenji w logie. Przyj�ta interpretaja gwarantujezahowanie jednolitego podej±ia do zmiennyh i ih adresów realizaji.Podobnie jak w j�zyku C, w j�zyku logiki C-AL b�dziemy u»ywa¢ poj�ial-wyra»enia, zyli wyra»enia, które mo»e znale¹¢ si� po lewej stronie instruk-ji przypisania. W tej roli mog¡ wyst�powa¢ zarówno zmienne indywiduowe,jak i odpowiednio zbudowane wyra»enia adresowe (poprzedzone operatoremreferenji), nazywane l-wyra»eniem pami�iowym.Dodatkowo niezwykle u»ytezne okazaªy si� by¢ zmienne rejestrowe (po-stai g, h, tmp, itd. ), które s¡ odpowiednikami zmiennyh rejestrowyh j�zykaC, o do któryh operator & nie ma zastosowania. Tylko dla tyh zmiennyhmamy gwaranj�, »e nie s¡ one aliasami innyh zmiennyh zy te» wyra»e«, oznaznie upraszza proes dowodzenia wszelkih wªasno±i.Istotnym elementem skonstruowanego j�zyka jest model pami�i. W tejpray rozwa»amy model pami�i, w którym na dowolnym adresie a mo»nawykonywa¢ operaj� przesuni�ia o kolejne staªe aªkowite (a ⊕ i, i ∈ Z), dlauzyskania kolejnyh, s¡siaduj¡yh adresów. S¡siedzi a, to:
. . . , a⊕−2, a⊕−1, a⊕ 0 = a, a⊕ 1, a⊕ 2, . . . .Zauwa»my teraz, »e w najprostszym przypadku, gdyby przyj¡¢, »e pami�¢zajmuje jeden i¡gªy obszar adresowy, prawdziwe musiaªoby by¢ stwierdze-nie, »e ka»de dwa adresy a1, a2 s¡ odlegle jedynie o pewne przesuni�ie i ∈ Z(a1 = a2 ⊕ i). To stwierdzenie nie zawsze jest jednak prawdziwe w rzezy-wisto±i (poprzez zastosowanie pami�i wirtualnej, rejestrów segmentowyh,itp.) a wi� programy nie powinny z tego faktu korzysta¢ bez potrzeby, ho-ia»by ze wzgl�du na przeno±no±¢ kodu programów. W opisywanym modelupami�i mogliby±my jednak wykazywa¢ prawdziwo±¢ tego faktu. Równie» stan-dardowe rozwi¡zanie problemu przydziaªu i zwolnienia pami�i polegaj¡e nawprowadzeniu pewnej puli adresów, które mog¡ zmienia¢ swój status (przy-dzielony/wolny) nie jest pozbawione bª�dów. Wyobra¹my sobie np. program,który przy aªkowiie zaj�tej pami�i zwalnia jedn¡ komórk� pami�i wskazy-wan¡ przez wska¹nik p. W takiej sytuaji, po ponownej alokaji jednej ko-mórki pami�i na wska¹nik q (przy zaªo»eniu peªno±i systemu dowodowego),mogliby±my w tym modelu pami�i udowodni¢, »e p = q (a wi�, »e p jestnadal sensownym wska¹nikiem). Tymzasem dalsze u»ywanie przez programwska¹nika p jest bª�dem (gdy np. nasz program dziaªa w ±rodowisku wielopro-



gramowym). W naszym modelu pami�i unikniemy tyh puªapek � jest tomodel w którym pami�¢ jest podzielona na segmenty, a operaja przydziaªupami�i przekazuje zawsze ±wie»y (nowy) segment.Dodatkowo, obok przydziaªu pami�i umo»liwiamy równie» jej zwolnienie,oraz przetestowanie stanu jej zaj�to±i. Predykat heap(n) wskazuje na ilo±¢wolnej pami�i, tzn. heap(n) jest prawdziwy (heap(n) = ⊤), gdy mamy o naj-mniej n komórek dost�pnyh. W przypadku, gdy nasza pami�¢ jest nieograni-zona, formula ∀n. heap(n) jest prawdziwa, w przeiwnym razie ∃n.¬heap(n).W tym ostatnim przypadku, ka»da operaja alokaji pami�i ( mallo ) zmniej-sza lizb� dost�pnyh komórek, za± operaja zwolnienia ( free ) � na odwrót.Spo±ród wielu poj�¢, relaji i operatorów, które jeszze wprowadzamy, naszzególn¡ uwag� zasªuguj¡ dwa. Po pierwsze wprowadzamy relaj� osi¡galno-±i (⊢⊣). Przykªadowo, relaja:
d↓⊢⊣ τokre±la, »e element τ wyst�puje w drzewie d, a dokªadniej, »e istnieje ±ie»kaadresów od d do τ . Po drugie umo»liwiamy kwanty�kowanie po adresah wy-st�puj¡yh na ±ie»kah adresów rozpozynaj¡yh si� w pewnym konkretnymadresie. Przykªadowo, kwanty�kator ogólny postai:

(∀ z : d↓.¬z→warto±¢ = x))oznaza, »e w gra�e o wierzhoªku d nie wyst�puje warto±¢ x. Dzi�ki tym dwukonstrukjom j�zyk zaproponowanej przez nas logiki ma du»¡ mo wyra»aniai jest bardzo zwi�zªy.3.2. Spey�kaje struktur danyh3.2.1. TablieCho¢ tablie nie s¡ wska¹nikowymi strukturami danyh opisywanymi w lo-gie C-AL, to jednak zauwa»my, »e nastepuj¡e deklaraje j�zyka C s¡ sobierównowa»ne:T tablia[staªa℄;oraz T* tablia; tablia=mallo(staªa*sizeof(T));Korzystaj¡ wi� z tego drugiego sposobu mo»emy bez trudu posªugiwa¢ si� ta-bliami w j�zyku logikiC-AL (zakªadamy w niej jedynie, »e ró»ne typy zajmuj¡zawsze dokªadnie jedn¡ komórk� pami�i i nie potrzebujemy w zwi¡zku z tymoperatora sizeof). Ozywi±ie odwoªania do tabliy postai tablia[i℄ mo-»emy interpretowa¢ korzystaj¡ z ih równowa»nej postai: *(tablia+i*sizeof(T)),zyli w j�zyku C-AL wyra»enia takie b�d¡ miaªy posta¢: *(tablia ⊕ i).



3.2.2. ListyZaªó»my teraz, »e w sygnaturze j�zyka mamy typ zªo»ony (struktur� w j�zykuC) o de�niji: strut Tlist { T warto±¢; Tlist *nast; }.W j�zyku logiki zapiszemy to poprzez: Tlista≡ T ⋄ Tlista∗, Tlista ∈ |S|,Tlista.warto±¢ df

= 1, Tlista.nast df

= 2, p→nast = *(p⊕ Tlista.nast) =*(p⊕ 2).Nast�puj¡e formuªy de�niuj¡ postaie list zawieraj¡yh i pozbawionyh ykli:lista-bez-yklu(l) df

= l = nil ∨ ∃ p : l↓. p→nast=nil,lista-yklizna(l) df

= ∃ p : l↓. (p→nast)↓⊢⊣ p,brak-yklu(l) df

= ∀ p : l↓.¬(p→nast)↓ ⊢⊣ p.3.2.3. Struktury drzewiasteZaªó»my deklaraj� nast�puj¡ej struktury: strut Tdrzewo { T warto±¢;Tdrzewo *lewe,*prawe; };W szeregu kolejnyh, zwi�zªyh i prostyh formuª de�niujemy drzewa, drzewaBST oraz AVL:drzewo(d) df

= (△(d) ∨ d = nil) ∧

∀w : d↓. ( ¬d↓w ⊕ prawe⊢⊣w→prawe ∧
¬d↓w ⊕ lewe⊢⊣w→lewe ∧
(△(w→prawe) ∨ w→prawe=nil) ∧
(△(w→lewe) ∨ w→lewe=nil) ).BST(d)

df

= drzewo(d) ∧
∀w : d↓.
∀ z : w↓. ((w→lewe↓⊢⊣ z ⇒ z→warto±¢ < w→warto±¢) ∧

(w→prawe↓ ⊢⊣ z ⇒ z→warto±¢ > w→warto±¢)).wysoko±¢-drzewa(d, h) df

=
(d = nil ∧ h = 0) ∨
(d→lewy = nil ∧ d→prawy = nil ∧ h = 0) ∨

((∀w : d↓. d↓⊢h
⊣w) ∧ (∃w : d↓.¬d↓⊢h − 1

⊣w))AVL(d)
df

= BST(d) ∧
∀w : d↓. ∀h1. ∀h2.

( wysoko±¢-drzewa(w→lewy, h1) ∧wysoko±¢-drzewa(w→prawy, h2) ⇒
−1 ≤ +h1 − +h2 ≤ 1)



4. PodsumowaniePodsumowanie
• Rozszerzenie j�zyka logiki algorytmiznej o wska¹niki, struktury, instruk-je przydziaªu i zwolnienia pami�i.
• Poprawno±¢ i peªno±¢ zaproponowanego systemu dedukyjnego.
• Spey�kaje znanyh struktur danyh.
• Przykªady wnioskowania.Podsumowanie - o skªada si� na tre±¢ pray.
• Rozszerzenie j�zyka logiki algorytmiznej o wska¹niki, struktury, instrukjeprzydziaªu i zwolnienia pami�i.
• Poprawno±¢ i peªno±¢ zaproponowanego systemu dedukyjnego.
• Spey�kaje znanyh struktur danyh:LA ma on odpowiedni¡ siª� wyrazu,zytelno±¢ i zwi�zªo±¢ spey�kaji.
• Niestety dowody s¡ skomplikowane - ale zahowuj¡ �rytm� dowodów w logiealgorytmiznej. Potrzeba wypraowania bazy faktów dot. wªasno±i niektó-ryh operatorów - w szzególno±i w jaki sposób pewne wªasno±i zahowuj¡sie przy wykonywaniu instrukji przypisania.Dalsze kierunki pra
• Zbadanie na kolejnyh przykªadah propozyji zawartyh w niniejszejpray.
• Zbadanie wªasno±i j�zyka i przyj�tego systemu dowodowego.
• Rozszerzenia j�zyka: proedury, nowe postaie relaji osi¡galno±i (np.
l↓ ⊢nast⊣ p ).

• Dodanie niedeterministyznej instrukji wyboru.
• Wykorzystanie którego± z komputerowyh narz�dzi wspomagania wnio-skowania, do pomoy w wyprowadzaniu dowodów w logie C-AL.Dalsze kierunki pra
• Nale»y zbada¢ na wi�kszyh przykªadah propozyje zawarte w niniejszejpray.



• Nale»y tworzy¢ baze spey�kaji podstawowyh struktur danyh orazbaz� podstawowyh faktów na ih temat.
• Nale»y dowie¹¢ fakty ogólne dotyz¡e logiki (zasady rz¡dz¡e relaj¡osi¡galno±i, zasady �przei¡gania� kwanty�katorów przez instrukj� przy-pisania.
• Dodanie proedur nie zmieni moy wyra»ania j�zyka, bo mo»emy mode-lowa¢ stos woªa« proedur.
• Wprowadzenie jawnego podzbioru pól rekordów, które mo»na przegl¡da¢przy badaniu prawdziwo±i relaji osi¡galno±i: je±li l jest elementem li-sty dwukierunkowej (o polah nast, poprz), to warunek l↓⊢nast⊣ p po-winien mówi¢ o tym, »e w�zeª p wyst�puje na li±ie l patrz¡ w przód odtego elementu (obenie warunek l↓ ⊢⊣ pmówi o tym, »e w�zeª p wyst�pujena li±ie l w przód lub w tyª od tego elementu).
• Dodanie niedeterministyznej instrukji wyboru do j�zyka, na pewnowzmoniªoby zdolno±i spey�kayjne logiki C-AL.
• Kolejnym iekawym tematem badawzym byªaby na pewno próba wyko-rzystania którego± z komputerowyh narz�dzi wspomagania wnioskowa-nia, do pomoy w wyprowadzaniu dowodów w logie C-AL.Bibliogra�a[1℄ Krzystof R. Apt. Ten years of Hoare's logi: A survey�part I. ACMTransations on Programming Languages and Systems, 3(4):431�483,Otober 1981.[2℄ Krzystof R. Apt. Ten years of Hoare's logi: A survey�part II: Nonde-terminism. Theoretial Computer Siene, 28:83�109, 1984.[3℄ Adam Baªaban.Wnioskowanie o programah za pomo¡ rozszerzenia logikialgorytmiznej. PhD thesis, Uniwersytet Warszawski, Wydziaª Matema-tyki, Informatyki i Mehaniki. W przygotowaniu.[4℄ Leh Banahowski, Krzysztof Diks, and Wojieh Rytter. Algorytmy istruktury danyh. Wydawnitwa Naukowo-Tehnizne, 1996.[5℄ Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, and Ronald L. Rivest. Wpro-wadzenie do algorytmów. Wydawnitwa Naukowo-Tehnizne, 1997.
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