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Úvod
ím zloºitej²ie a dôleºitej²ie úlohy zverujeme po£íta£om, tým
pál£ivej²ou sa stáva otázka, £i programy, pod©a ktorých sú tieto
úlohy rie²ené, sú správne.
S dôleºitos´ou programu spravidla rastie doba a náro£nos´
testovania programu, ktoré program musí podstúpi´ pred
odovzdaním na beºné pouºívanie.
Samotné testovanie, alebo "ladenie"programu na overenie jeho
správnosti nesta£í.

Úvod
Z jeho samotnej podstaty vyplýva, ºe len jedinú odpove¤ môºe da´
s plnou istotou: program je nesprávny. Ak totiº pre n rôznych
vstupných dát vydal testovaný program správnu odpove¤, stále
zostáva otvorená moºnos´, ºe pri (n + 1)-vých vstupných dátach
bude v programe odhalená chyba.
Skuto£nú istotu o korektnosti programu môºe poskytnú´ len dôkaz
jeho správnosti.

Úvod
Taký dôkaz potrebujeme, ak sa chceme presved£i´, ºe program,
ktorý sme vytvorili, je správny.
Potrebujeme ho ale aj vtedy, ke¤ máme od iného programátora
prevzia´ skuto£ne k©ú£ový úsek programového systému.
Ak sa chcete hne¤ teraz presved£i´, ºe sa vyplatí nie£o o dokazovaní
správnosti programov vedie´, pozrite sa na nasledujúci program:

Jedna sa o vývojový diagram algoritmu pre výpo£et tzv.
McCarthyho funkcie 91.
Ak pre vstupnú hodnotu x, x ∈ N , platí, x > 100, tak algoritmus
vydáva na výstupe hodnotu x − 10, ak platí 0 ≤ x ≤ 100, vydáva
hodnotu 91.
Vyhovuje program uvedenému popisu pre kaºdé x?
Podarilo sa vám nadobudnú´ úplnú istotu?
Ako dlho vám to trvalo?
Ako dlho by vám trvalo vysvetli´ to niektorému z kolegov?

Príklad:
Uve¤te algoritmus, ktorým je moºné pomocou kruºidla a pravítka
zostroji´ doty£nicu ku kruºnici prechádzajúcu daným bodom,
obrázok 2.
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Obr.: Zadanie k príkladu 1

Zostrojíme kruºnicu kk s priemerom |AS|. Body B, C , v ktorých sa
kruºnice k a kk pretnú sú body dotyku h©adaných doty£níc.
H©adaná doty£nica je teda priamka AB (resp. AC ).
Dôkaz správnosti tohto algoritmu poznáte zo ²koly: ak je B
h©adaný bod dotyku, je trojuholník ASB pravouhlý, s pravým
uhlom pri vrchole B . Vrcholy v²etkých pravouhlých trojuholníkov
leºia na Thalesovej kruºnici nad úse£kou AS , at¤.

Nieko©ko rysov dokazovania správnosti algoritmov
Ponúka sa toto pozorovanie: akonáhle prechádzame od algoritmu k
jeho dôkazu, objavujú sa ved©a jednoduchých príkazov typu "zostroj
kruºnicu nad . . . ", "ve¤ priamku . . . ", at¤. úvahy o geometrických
objektoch. K tomu, aby sme pochopili uvedený dôkaz, potrebujeme
pozna´ Thalesovu vetu a pod.
Aj pri dôkazoch správnosti algoritmov sa budeme stretáva´ s
vlastnos´ami objektov, nad ktorými algoritmus pracuje.
Dôkaz správnosti numerického algoritmu bude preto zrejme
vychádza´ z istých vlastností £ísel, dôkaz správnosti programu
riadiaceho, £i modelujúceho fyzikálne deje sa bude opiera´ o
znalosti príslu²ných fyzikálnych zákonov.

Príklad:
Teleso je vypustené vo vý²ke

h

nad zemským povrchom

vodorovným smerom rýchlos´ou

v.

Predpokladáme, ºe pohyb prebieha vo vzduchprázdnom priestore.
Program dostáva údaje

h

a

v

ako vstupné údaje, hodnota

g

udáva

gravita£né zrýchlenie.
Program v jazyku pascal, ktorý má vypisova´ súradnice miesta, v
ktorom sa nachádza padajúce teleso v jednotlivých sekundách po
vypustení, a to aº do okamihu, ke¤ dopadne na zem.

Program VolnyPad1;
...
x:=0;
t:=0;
y:=h;
repeat
x:=t*v;
y:=h-2*g*t*t;
writeln(x, y);
t:=t+1
until y=0;
...

Na prvý poh©ad je zrejmé, ºe program je nesprávny. Obsahuje
nieko©ko chýb.
Prvá chyba patrí do okruhu, o ktorom sme sa uº zmienili. Program
totiº nie je v súlade s fyzikálnymi zákonmi. Vo©ný pád je vyjadrený
rovnicou y = h − g ∗ t ∗ t/2, nie v²ak y = h − 2 ∗ g ∗ t ∗ t. Preto
program bude udáva´ súradnicu y celkom nesprávne.
Program obsahuje aj ¤al²ie chyby, ktoré s fyzikálnym opisom
modelovaného javu nemajú ni£ spolo£né. Chyby, ktoré by sa dali
nazva´ "£isto programátorske". Umiestnenie príkazu writeln
spôsobí, ºe program bude tla£i´ aj zápornú hodnotu súradnice y a
nebude vypisova´ jej po£iato£nú hodnotu.
al²ou chybou je test until y=0, pretoºe len vo výnimo£ných
prípadoch nadobudne premenná y presne hodnotu 0.

Opravený program
Program VolnyPad2;
...
x:=0;
t:=0;
y:=h;
repeat
writeln(x, y);
t:=t+1
x:=t*v;
y:=h-g*t*t/2;
until y<0;
...

Pri povrchnom testovaní by niektoré chyby mohli zosta´ neopravené.
Pokúsme sa predstavi´ si, ako by také "ladenie"programu
VolnyPad1 mohlo vyzera´.
Najmarkantnej²ie sa prejaví test y = 0, kvôli ktorému cyklus repeat
- until pobeºí do nekone£na (resp. do preplnenia hodnoty y ,
vy£erpania £asového limitu a pod.). Po zmene podmienky na y ≤ 0
sa prejaví nevhodné umiestnenie príkazu writeln tým, ºe posledná
hodnota y bude záporná. Oprava, pri ktorej presunieme príkaz
writeln len o jeden riadok vy²²ie, tento jav odstráni, aj ke¤
samozrejme dáva chybné výsledky.

Hrubá chyba skrývajúca sa za príkazom y := h − 2 ∗ g ∗ t ∗ t; sa v²ak
nijako výrazne neprejaví. Túto chybu by odhalilo aº porovnanie s
experimentálnymi výsledkami alebo £lovek, ktorý pozná správny tvar
príslu²nej pohybovej rovnice a dá si prácu s prepo£ítaním výsledkov.
Pokia© sa uspokojíme s povrchným testovaním, ktoré ukáºe, ºe
program chodí a dáva "rozumne vyzerajúce výsledky", môºeme
prehlási´ za odladený aj celkom chybný program.

Druhy chýb, ktorých sa môºeme pri programovaní dopusti´:
I Syntaktické chyby (napríklad, chýbajúca bodko£iarka, a pod.).
Také chyby sú najmenej nebezpe£né a odhalí ich uº aj
preklada£.
I Chyby, ktoré vznikli pri uvaºovaní o realite, ktorú program
sleduje. Tieto chyby môºu by´ neoby£ajne váºne a na základe
behu programu sú takmer neodhalite©né. Vymykajú sa tieº
zameraniu tejto predná²ky.
I "Programátorske chyby", ktoré vzniknú po£as popisu
modelovanej reality prostriedkami programovacieho jazyka.
Práve o ne nám pôjde a budeme ²tudova´ spôsoby ako ich
eliminova´.

Na dokazovanie správnosti programov uº existuje zna£ne
prepracovaný formálny aparát.
Nekladieme si za cie© zoznamova´ vás s ním do detailov. Pôjde len
o vysvetlenie základných princípov, ktoré umoº¬ujú vies´ dôkaz na
dostato£nej formálnej úrovni.
Kaºdý programátor sa snaºí písa´ program tak, aby bol správny. Pri
tom sa £asto opiera o úvahy, ktoré nie sú dostato£ne prepracované
a systematické.
Cesta od pocitu, ºe by program "mal by´ správny"k istote, ºe tomu
tak je, vedie cez spres¬ovanie a kultivovanie myslenia, o ktoré sa pri
písaní programu opiera. Predná²ka má k tomu prispie´.

Pri dokazovaní správnosti programov je potrebné ma´ ²pecikované:
a) programovací jazyk, v ktorom budú programy zapísané;
b) ²pecika£ný jazyk na vyjadrenie vstupnej a výstupnej
podmienky a ¤al²ích vz´ahov, ktoré platia medzi hodnotami
premenných pri vykonávaní príkazov daného programu.
Na splnenie na²ich cie©ov nám posta£í predikátový po£et 1. rádu
ako ²pecika£ný jazyk a za programovací jazyk v tejto kapitole je
zvolený jazyk vývojových diagramov JO.

V súvislosti s pouºívaním predikátového po£tu 1. rádu (s rovnos´ou)
si treba uvedomi´, ºe problém pravdivosti správne vytvorenej
formuly (predikátového po£tu 1. rádu) nie je algoritmicky
rozhodnute©ný, ale je £iasto£ne algoritmicky rozhodnute©ný.
Teda existuje algoritmus, ktorý pre danú pravdivú formulu dá o
tom, ºe je pravdivá, odpove¤ po kone£nom po£te krokov, ale ak
formula nie je pravdivá, tak bu¤ dá odpove¤ po kone£nom po£te
krokov alebo to nezistí.
Tento výsledok má svoj odraz v metódach dokazovania správnosti
programov.
K najdôleºitej²ím metódam overovania pravdivosti správne
vytvorených formúl predikátového po£tu 1. rádu patrí rezolu£ná
metóda.

Predikátová logika = predikátový po£et =
predikátový kalkul = logika kvantikátorov =
logika predikátov = logika funkcionálna
je formálny systém, £as´ logiky vy²etrujúca spôsoby, ktorými z
formúl vznikajú výroky pomocou kvantikátorov a logických spojok.
Predikátová logika sa zaoberá tak otázkami dokázate©nosti, ako aj
pravdivosti. Je roz²írením výrokovej logiky o kvantikátory a
predikátové symboly popisujúce vz´ahy (relácie) z univerza.
Okrem beºného predikátového po£tu existujú aj predikátové po£ty
vy²²ích rádov, v ktorých je povolená nielen kvantikácia
objektových premenných, ale aj kvantikácia predikátov.

Jazyk obsahuje:
I Logické spojky: ¬, ∧, ∨, →, ↔
I Kvantikátory: ∃, ∀
I Premenné: x, y, z, . . . x1 , y1 , ...
I Kon²tanty (funk£né symboly s aritou 0): a, b, c, . . .
I Funk£né symboly (horný index k zna£í aritu funk£ného
symbolu;k > 1): f k , g k , xk1 , . . .
I Predikátové (funkcionálne) symboly (horný index k zna£í aritu
predikátového symbolu; k > 1):P k , Qk , Rk . . .
I Pomocné symboly (, ), [, ], , ,

Vyjadrite formálne:
1. Nikto, kto nie je zapracovaný (P), nepracuje samostatne (S).
2. Nie kaºdý talentovaný (T) spisovate© (Sp) je slávny (Sl).
3. Len zamestnanci (Z) pouºívajú vý´ah (V).
4. Nie kaºdý £lovek (C), ktorý ve©a hovorí (M), nemá £o poveda´
(R).
5. Niekto je spokojný (Sn) a niekto nie je spokojný.
6. Niekterí ²ikovní ©udia (Ch) sú leniví (L).
7. V²etci zamestnanci (Z) pouºívajú vý´ah (V).
Pomôcka: Po v²eobecnom kvantikátore nasleduje formula v tvare
implikácie, po existen£nom ...
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3. Len zamestnanci (Z) pouºívajú vý´ah (V).
4. Nie kaºdý £lovek (C), ktorý ve©a hovorí (M), nemá £o poveda´
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6. Niekterí ²ikovní ©udia (Ch) sú leniví (L).
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K prvému zoznámeniu sa s Floydovou metódou nám poslúºil
program v jazyku vývojových diagramov pre výpo£et
McCarthyho funkcie 91.
Tvrdíme, ºe tento program po£íta funkciu f (x) nad oborom celých
£ísel denovanú predpisom:

z = f (x) =

x − 10,
91,

pre x > 100,
inak.

(1)

Dôkaz McCartyho funkcie
1. Predpokladajme, ºe x > 100.
Výpo£et prebieha po ceste bez cyklov AB + +C , a teda
skon£í a platí z = x − 10.
Pomocou znamienok +, − budeme vyjadrova´ smer postupu
pri vetvení (v podmienkových príkazoch). Smer postupu pri
splnenej podmienke je ozna£ený +, pri nesplnenej −.
2. Obtiaºny je len prípad x ≤ 100. Dôkaz pre tento prípad
urobíme v dvoch krokoch.
2.I. Najprv dokáºeme, ak program skon£í, vydá výsledok
z = 91.
Presved£me sa najprv, ºe kedyko©vek výpo£et prechádza
bodom B , vºdy je v ¬om splnená podmienka:
(y1 ≤ 101 ∧ y2 ≥ 1) ∨ (y1 ≤ 111 ∧ y2 > 1).

(2)

Dôkaz McCartyho funkcie
Platnos´ (2) overíme indukciou:
I pri prvom prechode bodom B je y1 ≤ 100 ∧ y2 = 1, t.j.
uvedená podmienka platí;
I ukáºeme, ºe ak je podmienka splnená pri (i)-tom prechode,
bude splnená aj pri nasledujúcom (i+1)-vom prechode
y1 ≤ 100, vykoná sa príkaz
(y1 , y2 ) := (y1 + 11, y2 + 1)), takºe po návrate do bodu B
platí, ºe y1 ≤ 111 ∧ y2 > 1, t.j. je splnený druhý £len uvedenej

a) Ak je splnená podmienka a navy²e

disjunkcie.

y1 ≤ 111 a
y1 ≥ 101, potom, ak sa má výpo£et vráti´ do bodu B ,
musí by´ y2 > 1. Je vykonaný príkaz
(y1 , y2 ) := (y1 − 10, y2 − 1)), t.j. po návrate do bodu B je
splnený prvý £len uvedenej disjunkcie: y1 ≤ 101 ∧ y2 ≥ 1.

b) Ak je splnená uvedená podmienka, t.j. ur£ite platí
navy²e

Tým sme overili platnos´ vz´ahu (2).

Dôkaz McCartyho funkcie
Ak niektorý výpo£et skon£í, vykoná sa posledný úsek programu z
bodu B do bodu C . Teda prejde po ceste B + +C , £o znamená, ºe
y1 > 100 a y2 = 1, a preto pod©a (2) pri poslednom prechode
bodom B je y1 = 101 ∧ y2 = 1.
Po vykonaní príkazu z := y1 − 10 je z = 91.
2. II. Zostáva nám dokáza´, ºe pre kaºdé x ≤ 100 program skon£í.
Uvaºujme výraz k = −2 ∗ y1 + 21 ∗ y2 + 202.
Pod©a prvej £asti dôkazu je pri kaºdom prechode bodom B ur£ite
y1 ≤ 111 ∧ y2 ≥ 1. Preto je hodnota k vºdy kladná.
ahko moºno overi´, ºe aj vykonaním príkazu
(y1 , y2 ) := (y1 + 11, y2 + 1)) aj vykonaním príkazu
(y1 , y2 ) := (y1 − 10, y2 − 1)), sa hodnota k zmen²í.

Dôkaz McCartyho funkcie

Pri kaºdom ¤al²om prechode bodom B má k hodnotu men²iu neº
pri predchádzajúcom prechode. Teda hodnoty výrazu k v okamihu
prechodu bodom B tvoria klesajúcu postupnos´ kladných £ísel. taká
postupnos´ je v²ak kone£ná.
Teda výpo£et nemôºe uviaznu´ v cykle za£ínajúcom aj kon£iacom v
bode B a po kone£nom po£te prechodov bodov B skon£í v bode C .
Tým je dôkaz správnosti uvedeného programu ukon£ený. 

Dôkaz McCartyho funkcie

Úvahy, ktoré viedli k vytvoreniu podmienky
(y1 ≤ 101 ∧ y2 ≥ 1) ∨ (y1 ≤ 111 ∧ y2 > 1)

a výrazu −2 ∗ y1 + 21 ∗ y2 + 202 sú kvôli stru£nosti vynechané a
pre overenie korektnosti programu nie sú podstané (podobne ako v
dôkazoch typu: "nech  > 0 je ©ubovo©né, zvo©me
δ = 125 ∗ /7 . . . ".).

