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АНОТАЦІЯ 

Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних систем у 

композиційних мовах паралельного програмування. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне 

забезпечення обчислювальних машин і систем. (12 – Інформаційні 

технології) – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, – 

Київ, 2019. 

Основна модель паралельних систем, що досліджуються, є виконання з 

переключенням і взаємодією через спільну пам’ять (shared memory interleaving 

concurrency).  

Дисертаційна робота присвячена проблемам побудови адекватних 

моделей програмних систем, зокрема серверних середовищ, з метою 

доведення коректності функціонування таких систем шляхом специфікації та 

верифікації. Використання композиційних методів для розв’язку цих проблем 

дозволяє збагатити засоби специфікації та розширити можливості верифікації 

на досліджені в роботі класи задач. 

Метою дисертаційної роботи є розробка, аналіз та вдосконалення 

моделей клієнт-серверних систем в композиційних мовах паралельного 

програмування. Дану мету уточнено до наступних задач: 

• побудувати розширення композиційних мов специфікацій 

паралельного програмування для адекватного моделювання клієнт-серверних 

систем з динамічним породженням програм; 

• провести аналіз підходів до породження нових програм у 

паралельному середовищі та побудувати їх моделі у композиційному 

програмуванні; 

• дослідити метод верифікації властивостей у класі серверних 

програм на побудованих композиційних моделях; 
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• виконати апробацію методу на клієнт-серверних системах для 

верифікації, застосувати запропоновані моделі до відомих систем; 

• дослідити складність побудованих моделей. 

Запропоноване розширення мови IPCL та моделі виконання (включаючи 

модель стану програми) є більш адекватним поданням для паралельних систем 

з динамічним породженням програм (що є найбільш поширеним у 

програмуванні). На підставі уточнення механізму породження паралельних 

програм побудовано нову композиційно-номінативну модель та обґрунтовано 

адекватність серверному середовищу класичних клієнт-серверних систем, а 

також – прагматичну повноту цієї моделі. Побудовано та досліджено клас 

композиційно-номінативних мов з композиціями породження та приєднання 

паралельних програм під час виконання, а також подано ряд базових функцій 

у цих мовах (атомарні та інші). Для побудованої моделі показано, за яких умов 

вона буде рівнопотужною з класом мов IPCL. Адаптовано метод верифікації 

властивостей у класі серверних програм на введених композиційних мовах. 

Сформульовано та доведено теорему, яка визначає умови, за яких введене 

розширення моделі еквівалентне існуючій моделі багатоекземплярного 

виконання у IPCL.  

Отримані результати впроваджено у навчальний процес, а також 

застосовано для доведення властивостей клієнт-серверних програмних 

систем. 

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

обговорювалися на наукових семінарах кафедри теорії та технології 

програмування КНУ, семінарі «Програмологія та її застосування». 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднено у доповідях і 

повідомленнях на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 

семінарах: 

• XI International Conference on the Quality of Information and 

Communications Technology QUATIC 2018 – Coimbra, 4-7.09.2018. 
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• XIV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та 

прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD'2017» – Київ, 4-

8.12.2017. 

• Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»  Тернопіль, 

18.09.2018. 

• The First International Conference on Computer Science, Engineering 

and Education Applications ICCSEEA2018 – Kyiv, 18-20.01.2018. 

• XI Міжнародна науково-практична конференція з програмування 

«УкрПРОГ'2018» – Київ, 22-24.05.2018. 

• XII International Conference on Perspective Technologies and 

Methods in MEMS Design (MEMSTECH). – Lviv, 20-24.04.2016. 

• Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні 

конфігурації та їх застосування» – Кропивницький, 15-16.04.2016. 

• IV конференція «Комп’ютерне моделювання у наукоємних 

технологіях» (КМНТ-2016) – Харків, 26-31.05.2016. 

В дисертаційній роботі проведено ретельний порівняльний аналіз 

існуючих формальних методів, застосовних до проблеми, а також 

запропоновано більш адекватну модель паралельного виконання із 

породженням екземплярів програм. Проведено дослідження запропонованого 

розширення та надано його характеристику. 

Головний результат дисертаційної роботи – розробка композиційних 

моделей, розширення мови специфікації та методів верифікації програмних 

систем, що розв’язують практично важливі задачі специфікації клієнт-

серверних систем та верифікації часткової коректності даного класу 

програмного забезпечення у галузі програмного забезпечення 

обчислювальних машин і систем (або ж – комп’ютерних наук). Розроблені 

моделі та розширення методів мають суттєве значення для підвищення якості 

та надійності програмних систем. 

В результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: 
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• Побудовано та досліджено нове розширення композиційних мов 

специфікацій, що дає можливість адекватно моделювати клієнт-серверні 

системи з динамічним породженням програм. 

• Проведено аналіз двох підходів до породження нових програм у 

паралельному середовищі, сконструйовано їх моделі у композиційному 

підході. Показано переваги обох підходів. 

• Шляхом уточнення механізму породження паралельних програм 

створено нову композиційно-номінативну модель та обґрунтовано 

адекватність серверному середовищу класичних клієнт-серверних систем. Це 

дає можливість не тільки більш точно відображати поведінку клієнт-

серверних систем, а й підвищує виразність мови для моделювання поведінки 

таких паралельних систем. 

• Визначено та досліджено клас композиційно-номінативних мов з 

композиціями породження та приєднання паралельних програм під час 

виконання, а також визначено базові функції в рамках цих мов, що дозволило 

розширити засоби подання паралельної взаємодії програм. 

• Для побудованої моделі доведено, за яких умов вона буде 

рівнопотужною з класом паралельних композиційних інтерлівінгових мов 

(IPCL), що дозволяє спростити судження над програмами у таких випадках. 

• Адаптовано метод верифікації властивостей для класу серверних 

програм на введених композиційних мовах, що дозволяє ефективно проводити 

доведення властивостей у новому класі мов. 

• Для обґрунтування ефективності запропонованого методу його 

апробовано на актуальних клієнт-серверних системах для їх верифікації. 

Ключові слова: композиційне програмування, композиційно-

номінативні мови, доведення властивостей програм, формальні методи 

верифікації, клієнт-серверні системи, паралельні програми, паралелізм зі 

спільною пам’яттю. 
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ANNOTATION 

Fabunmi S.K. Formal Methods for Client-Server Systems in Compositional 

Languages for Parallel Programming. – Manuscript. 

Candidate’s thesis on Physics and Mathematics, speciality 01.05.03 – 

Mathematics and Software for Computers and Systems. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, – Kyiv, 2019. 

The main model of parallel systems being studied is the implementation of 

shared memory interleaving concurrency. 

The dissertation is devoted to the problems of constructing adequate models 

of software systems, in particular server environments, in order to prove the correct 

functioning of such systems through specification and verification. The use of 

compositional methods for solving these problems allows enriching the 

specifications and expanding the possibilities of verification for the tasks and classes 

studied in this work. 

The purpose of the thesis is to develop, analyze and improve the models of 

client-server systems in compositional languages of parallel programming. This goal 

is specified for the following tasks: 

• build expansion of compositional languages of parallel programming 

specifications for adequate modeling of client-server systems with dynamic 

generation of programs; 

• analyze the approaches to generating new programs in a parallel 

environment and build their models in compositional programming; 

• to investigate the method of verification of properties in the class of server 

programs on constructed compositional models; 

• test the method on client-server systems for verification, apply the proposed 

models to known systems; 

• examine the complexity of the constructed models. 

The proposed extension of the IPCL language and execution model (including 

the state of the program) is a more adequate representation for parallel systems with 

a dynamic generation of programs (the most commonly used in programming). On 
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the basis of the clarification of the mechanism of generating parallel programs, a 

new compositional-nominative model was constructed and the adequacy of the 

server environment of the classical client-server systems and the pragmatic 

completeness of this model were substantiated. A class of compositional-nominative 

languages with compositions of generation and joining (merging) of parallel 

programs during execution has been constructed and studied, as well as a number of 

basic functions in these languages are given (atomic and others). For the constructed 

model it is shown, under which conditions it will be equal with the class of languages 

IPCL. The method of property verification in the class of server programs in the 

composition languages is adapted. A theorem is formulated and proved, which 

defines the conditions under which the extension of the model is equivalent to the 

existing model of multi-instance execution in IPCL. 

The obtained results are implemented in the educational process, and also 

applied to prove the properties of client-server software systems. 

The main provisions and conclusions of the dissertation research were 

discussed at the scientific seminars of the Chair of Theory and Programming 

Technology of the KNU, the seminar "Programmology and its applications". 

The results of the dissertation research were published in the reports and 

reports at the International and All-Ukrainian scientific conferences, seminars: 

• The XI International Conference on Quality of Information and 

Communications Technology QUATIC 2018 - Coimbra, 4-7.09.2018. 

• XIV International Scientific and Practical Conference "Theoretical and 

Applied Aspects of Programming Systems TAAPSD'2017" - Kyiv, 4-8.12.2017. 

• International Scientific Conference "Information Society: Technological, 

Economic and Technical Aspects of Formation" – Ternopil, 18.09.2018. 

• The First International Conference on Computer Science, Engineering and 

Education Applications ICCSEEA2018 - Kyiv, 18-20.01.2018. 

• XI International Scientific and Practical Conference on Programming 

"UkrPROG'2018" - Kyiv, 22-24.05.2018. 
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• XII International Conference on Perspective Technologies and Methods in 

MEMS Design (MEMSTECH). - Lviv, 20-24.04.2016. 

• International scientific and practical seminar "Combination configurations 

and their applications" - Kropivnitsky, 15-16.04. 2016. 

• IV conference "Computer simulation in scienctific-intensive technologies" 

(KMNT-2016) - Kharkiv, 26-31.05.2016. 

In the dissertation, a thorough comparative analysis of existing formal 

methods applicable to the problem was conducted, and a more adequate model of 

parallel execution with the generation of instances of programs was proposed. The 

research of the proposed extension was carried out and its characteristic was given. 

The main result of the dissertation is the development of compositional 

models, expansion of the language of the specification and verification methods of 

the software systems, which solve practical tasks of the client-server systems 

specification and verify the partial correctness of this class of software in the field 

of computer software and systems (or - computer science). The developed models 

and methods of expansion are essential for improving the quality and reliability of 

software systems. 

As a result of the work, the following scientific tasks were solved: 

• A new expansion of compositional language specifications has been 

constructed and explored, which enables to adequately model client-server systems 

with dynamic generation of programs. 

• An analysis of two approaches to the generation of new programs in a 

parallel environment is conducted, their models in the compositional approach are 

constructed. The advantages of both approaches are shown. 

• A new compositional-nominative model was created by specifying the 

mechanism of parallel programs creation and justified the adequacy of the server 

environment of the classical client-server systems. This enables not just more 

accurate reflection of the client-server systems behavior, but also increases the 

expressiveness of the language to simulate the behavior of such parallel systems. 
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• The class of compositional-nominative languages with compositions of 

generation and joining of parallel programs during execution has been identified and 

studied, as well as basic functions have been defined within these languages, which 

allowed to expand the means of presenting parallel programs interaction. 

• For the constructed model, it is proved under what conditions it will be 

equally powerful with the class of Interleaving Parallel Compositional Languages 

(IPCL), which makes it easier to reason over programs in such cases. 

• Adapted the method of verification of properties for a class of server 

programs in the compositional languages, which allows to effectively carry out 

properties’ proofs in a new class of languages. 

• To substantiate the effectiveness of the proposed method, it is tested on 

topical client-server systems for their verification successfully. 

Key words: compositional programming, composition-nominative languages, 

program’s properties proof, formal methods for verification, client-server systems, 

parallel programs, shared memory concurrency. 
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ВСТУП 

Паралельні середовища сьогодні мають широке застосування, оскільки 

однопроцесорні системи виявились суттєво обмеженими у швидкодії. Для 

багатьох сучасних програмних систем при цьому актуальною є потреба 

доведення їх властивостей, зокрема – коректності функціонування. Одним з 

найбільших підкласів таких паралельних програмних систем є клієнт-серверні 

системи. Тому постає питання побудови адекватних моделей паралельних 

систем, зокрема зі спільною пам’яттю, що дозволяють ефективно виконувати 

математичну верифікацію властивостей цих систем, а також – зменшують 

розрив між існуючими теоретичними моделями та реальними паралельними 

системами шляхом розширення й уточнення перших. 

Основною моделлю паралельних систем є виконання з переключенням і 

взаємодією через спільну пам’ять (англ.: shared memory interleaving 

concurrency). Це – адекватна модель серверних систем більшості клієнт-

серверних комплексів, зокрема, сервісно-орієнтованих, мережевих та інших 

програмних комплексів. 

Для розв’язання вказаних проблем пропонувались різні підходи, 

зокрема: інсерційне програмування (у роботах акад. Летичевського О.А. та 

інших), низка моделей та методів, започаткованих Хоаром Т., та розвинутих 

іншими авторами. Цими питаннями активно займаються підрозділи Інституту 

кібернетики та Інституту програмних систем НАН України, а також кафедра 

теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

На кафедрі розвивається започаткований акад. Редьком В.Н. та проф. 

Нікітченком М.С. оригінальний композиційний підхід до програмування, що 

спирається першочергово на семантику мов програмування і має певні 

переваги над іншими формальними методами.  
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Це зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, яка присвячена 

проблемам побудови адекватних моделей програмних систем, зокрема 

серверних середовищ, з метою доведення коректності функціонування таких 

систем шляхом специфікації та верифікації. Використання композиційних 

методів для розв’язку цих проблем дозволяє збагатити засоби специфікації та 

розширити можливості верифікації на досліджені в роботі класи задач. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена тим, 

що клієнт-серверні системи використовуються дуже широко у різних сферах, 

тому у багатьох випадках вимагається гарантія виконання деяких 

властивостей систем. В той же час паралелізм, нерозривно пов’язаний з суттю 

таких систем, додає складності в модель, отже розробка формальних моделей 

і систем, адекватних клієнт-серверним середовищам, та водночас зручних у 

використанні – для наступного доведення властивостей таких програм – є 

важливим питанням комп’ютерних наук. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, проведених на 

кафедрі теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

при виконанні фундаментальних тем «Формальні специфікації та методи 

розробки надійних програмних систем» (№ 0111U007052, 2011-2015 рр.), 

«Розробка логіко-алгоритмічних методів дослідження формальних моделей 

природних мов» (№ДР0116U004780, 2016-2018 рр.) та «Теорія і методи 

розробки інтелектуальних інформаційних технологій та систем» (№16КФ015-

02, №ДР0116U006378, 2016-2018 рр.). 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є розробка, аналіз та вдосконалення моделей клієнт-серверних систем 

в композиційних мовах паралельного програмування.  
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З огляду на актуальні проблеми у контексті зафіксованої цілі, у даній 

роботі поставлену загальну мету уточнено до наступних задач: 

• побудувати розширення композиційних мов специфікацій 

паралельного програмування для адекватного моделювання 

клієнт-серверних систем з динамічним породженням програм; 

• провести аналіз підходів до породження нових програм у 

паралельному середовищі та побудувати їх моделі у 

композиційному програмуванні; 

• дослідити метод верифікації властивостей у класі серверних 

програм на побудованих композиційних моделях; 

• виконати апробацію методу на клієнт-серверних системах для 

верифікації, застосувати запропоновані моделі до відомих систем; 

• дослідити складність побудованих моделей. 

Об’єктом дослідження є паралельні програми з комунікацією через 

спільну пам’ять. Об’єкт досліджується переважно з точки зору коректності 

функціонування. 

Предметом дослідження є композиційні моделі, методи та підходи до 

верифікації паралельних систем. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано розширення 

композиційно-номінативних паралельних мов (Interleaving Parallel 

Composition Languages, IPCL) та моделі виконання (включаючи модель стану 

програми), які є більш адекватним поданням для паралельних систем з 

динамічним породженням програм (що є найбільш поширеним у 

програмуванні). На підставі уточнення механізму породження паралельних 

програм побудовано нову композиційно-номінативну модель та обґрунтовано 

адекватність серверному середовищу класичних клієнт-серверних систем. 

Побудовано та досліджено клас композиційно-номінативних мов з 

композиціями породження та приєднання паралельних програм під час 
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виконання, а також подано ряд базових функцій у цих мовах (атомарні та 

інші). Для побудованої моделі показано, за яких умов вона буде 

рівнопотужною з класом мов IPCL. Адаптовано метод верифікації 

властивостей у класі серверних програм на введених композиційних мовах. 

Сформульовано та доведено теорему, яка визначає умови, при яких введене 

розширення моделі еквівалентне існуючій моделі багатоекземплярного 

виконання у IPCL. Таким чином, наукова новизна полягає у наступному: 

• побудовано та досліджено нове розширення композиційних мов 

специфікацій, що дає можливість адекватно моделювати клієнт-

серверні системи з динамічним породженням програм; 

• проведено аналіз підходів до породження нових програм у 

паралельному середовищі, побудовано їх моделі у композиційному 

підході; 

• на підставі уточнення механізму породження паралельних програм 

побудовано нову композиційно-номінативну модель та 

обґрунтовано її адекватність серверному середовищу класичних 

клієнт-серверних систем, а також – прагматичну повноту цієї моделі; 

• побудовано та досліджено клас композиційно-номінативних мов з 

композиціями породження та приєднання паралельних програм під 

час виконання, а також подано ряд базових функцій у цих мовах 

(атомарні та інші); 

• для побудованої моделі показано, за яких умов вона буде 

рівнопотужною з класом мов IPCL; 

• адаптовано метод верифікації властивостей у класі серверних 

програм на введених композиційних мовах. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. 

Дисертація має теоретико-прикладну спрямованість. Результати роботи 

можуть використовуватись для специфікації та верифікації паралельних 
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систем з динамічним породженням екземплярів програм, що взаємодіють 

через спільну пам’ять. 

Отримані результати впроваджено у навчальний процес за освітньою 

програмою «Інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на 

факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також застосовано для доведення 

властивостей реальних клієнт-серверних програмних систем. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати, які складають суть 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем самостійно. З праць, виконаних зі 

співавторами, на захист виносяться лише результати, отримані особисто 

здобувачем. У спільно виконаних роботах Д.Б. Бую та Т.В. Панченку 

належить постановка проблеми, обговорення та інтерпретація результатів. 

Іншим співавторам – переважно технічні підзадачі з формулювань та доведень 

окремих тверджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на наукових семінарах кафедри 

теорії та технології програмування КНУ, семінарі «Програмологія та її 

застосування». 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднено у доповідях і 

повідомленнях на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 

семінарах: 

• XI International Conference on the Quality of Information and 

Communications Technology QUATIC 2018 – Coimbra, 4-7.09.2018. 

• XIV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та 

прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD'2017» – 

Київ, 4-8.12.2017. 
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• Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» – 

Тернопіль, 18.09.2018. 

• The First International Conference on Computer Science, Engineering 

and Education Applications ICCSEEA2018 – Kyiv, 18-20.01.2018. 

• XI Міжнародна науково-практична конференція з програмування 

«УкрПРОГ'2018» – Київ, 22-24.05.2018. 

• XII International Conference on Perspective Technologies and 

Methods in MEMS Design (MEMSTECH). – Lviv, 20-24.04.2016. 

• Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні 

конфігурації та їх застосування» – Кропивницький, 15-16.04.2016. 

• IV конференція «Комп’ютерне моделювання у наукоємних 

технологіях» (КМНТ-2016) – Харків, 26-31.05.2016. 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 17 наукових працях, з 

яких 11 – статті в наукових журналах і збірниках наукових праць [76, 122, 120, 

70, 121, 75, 72, 69, 67, 74], 6 – у працях та працях і тезах міжнародних наукових 

конференцій [73, 123, 71, 119, 67, 68]; з них 7 статей опубліковано у наукових 

фахових виданнях, 3 статті опубліковано в іноземних міжнародних наукових 

журналах, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, 3 

публікації у виданнях, що індексується в наукометричних базах Scopus або 

Web of Science. Основні результати, що виносяться на захист, відображено у 

роботах [76, 122, 120, 70, 121, 75, 73, 123, 71]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 161 с, 

основний текст 127 с., список використаних джерел – 200 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ПРОГРАМУВАННЯ 

Постійне розширення сфери застосування інформаційних технологій та 

їх проникнення в усі сфери людської діяльності робить першорядною задачу 

створення продуктивних і надійних програмних систем. Тому особливої 

актуальності набуває проблема розробки ефективних методів побудови таких 

систем. Такі методи мають базуватися на розвиненій теорії програмування. 

Теорія програмування – це розділ інформатики, який має на меті 

дослідження програм та методів їх аналізу і синтезу.  

Незважаючи на різноманіття існуючих моделей програм і парадигм 

програмування, не можна не визнати тієї обставини, що розробка 

загальноприйнятної теорії програмування ще не завершена. Водночас 

зрозуміло, що центральною складової такої теорії повинні бути строгі 

уточнення понять програми і програмування.   

Вельми продуктивним підходом до уточнення і розвитку програмних 

понять є запропонований М.С. Нікітченком [174, 38, 40] композиційно-

номінативний підхід до побудови моделей програм. Цей підхід задає 

принципи визначення та дослідження формальних мов програм. 

Композиційно-номінативний підхід який може розглядатися як подальший 

розвиток відомого композиційного програмування [56, 58].  

Композиційно-номінативний підхід базується на таких основних 

принципах: розвитку, композиційності і номінативності.   

Принцип розвитку (від абстрактного до конкретного) говорить про 

поступове уточнення поняття програми, починаючи з найбільш абстрактних  і 

продовжуючи більш конкретними і багатими уточненнями.   
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Принцип композиційності трактує програми як функції, що будуються з 

інших функцій за допомогою спеціальних алгебраїчних операцій, які 

називаються композиціями.  

Принцип номінативності говорить про необхідність використовувати 

відношення іменування для роботи з програмами і даними.   

Ідеї розвитку, композиційності і номінативності добре відомі і просте-

жуються з глибокої давнини. Категорія розвитку належить до центральних 

категорій у філософії. Композиційні властивості мовних виразів були чітко 

сформульовані Г. Фреге та Р. Карнапом. Принцип композиційності є основою 

композиційного програмування, запропонованого  В.Н. Редькомт[56, 58].  

Різним аспектам номінативності (іменування) присвятили свої роботи 

Аристотель, Гоббс, Джон Стюарт Мілль, Джордж Буль, Пірс, Фреге, Рассел, 

Кріпке і багато інших.   

 

1.1 Проста мова програмування SIPL та її формалізація 

Для уточнення основних понять програмування запропонована проста 

мова програмування SIPL. Ця мова формалізована, тобто строго описано її 

синтаксис та семантику.  

Назву SIPL можна розшифрувати так: SImple Programming Language 

(Проста Мова Програмування). 

Цю абревіатуру можна розшифровувати трохи інакше, вказуючи на 

імперативність або структурованість цієї мови: 

– Simple Imperative Programming Language 

– Structured Imperative Programming Language 

Мова SIPL має змінні цілого типу, над якими будуються арифметичні 

вирази та умови. Основними операторами мови є присвоєння, послідовне 

виконання, розгалуження, цикл.   
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Мову SIPL можна розглядати як надзвичайно спрощену традиційну мову 

програмування. В мові SIPL відсутні типи, оператори вводу-виводу та багато 

інших конструкцій традиційних мов програмування. Водночас ця мова є досить 

потужною, щоб програмувати різноманітні арифметичні функції.  

Більше того, в мові SIPL можуть бути запрограмовані всі обчислювальні 

функції над цілими числами. 

 

Приклад 1.1. Розглянемо для прикладу програму GCD знаходження 

найбільшого спільного дільника чисел M та N за алгоритмом Евкліда, 

написану на мові SIPL: 

GCD   

begin 

while MN do 

if M>N then M:=M–N else N:=N–M 

end 

Аналізуючи цю програму, відзначаємо два аспекти: 

– синтаксичний (текст програми), 

– семантичний (смисл програми – те, що вона робить).  

В нашому прикладі ні синтаксис, ні семантика не задані точно 

(формально). Ми маємо лише інтуїтивне розуміння програм мови SIPL. 

  

1.1.1 Синтаксис мови SIPL  

Для опису синтаксису мов програмування зазвичай використовують БНФ 

– форми Бекуса-Наура.  

Програми чи їх частини виводяться із метазмінних (нетерміналів), які 

записуються в кутових дужках.  
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Метазмінні задають синтаксичні класи.  

У процесі виведення метазмінні замінюються на праві частини відповідних 

правил.  

Праві частини для однієї метазмінної розділяються знаком альтернативи 

"|".  

Процес виведення припиняється, якщо всі метазмінні замінено на 

термінальні символи – символи без кутових дужок. 

 

Формальний опис синтаксису мови SIPL задамо за допомогою такої БНФ.  

<програма> ::= begin <оператор> end 

<оператор> ::= <змінна>:=<вираз> | <оператор> ; <оператор> | 

if <умова> then <оператор> else <оператор> | 

while <умова> do <оператор> | 

begin <оператор> end | skip 

<вираз> ::= <число> | <змінна> | <вираз> + <вираз> |  

<вираз> – <вираз> | <вираз> * <вираз>  

| <вираз> ÷ <вираз> | (<вираз>) 

<умова> ::= true | false | <вираз> < <вираз> |  

<вираз>  <вираз> | <вираз> = <вираз> | 

<вираз>  <вираз> | <вираз> > <вираз> |  

<вираз>  <вираз> | <умова>  <умова> |  

<умова>  <умова> |  <умова> | (<умова>) 

<змінна> ::= X | Y | ...  

<число> ::= ... –1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ... 

Наведена БНФ досить просто описує основні конструкції мови SIPL. Але 

зворотною стороної цієї простоти є неодзначність цієї БНФ.  
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Наприклад, вираз X+Y*Z має два різних дерева виводу, що ведуть до 

різних семантик.  

Досягти однозначності виводу можна шляхом введенням пріоритетів 

операцій.  

Наведені вище позначення метазмінних в БНФ не зовсім зручні, тому 

часто використовують форми більш близькі до математики.  

Введемо позначення для всіх синтаксичних категорій та нові метазмінні, 

що вказують на представників цих категорій (метазмінна – синтаксична 

категорія – нова метазмінна): 

• <програма> – Prog – P  

• <оператор> – Stm – S 

• <вираз> – Aexp – a 

• <умова> – Bexp – b 

• <змінна> – Var – x 

• <число> – Num – n– 

В наведених позначеннях БНФ мови SIPL набуває такого вигляду: 

P::= begin S end 

S::= x := a | S1 ; S2| if b then S1 else S2 | while b do S | begin S end | skip 

a::= n | x | a1 + a2 | a1 – a2 | a1  a2 | a1 ÷ a2 | (a) 

b::= true | false | a1 < a2 | a1  a2 | a1 = a2 | a1  a2 | a1 > a2 | a1  a2 |  

b1b2 | b1b2 | b | (b) 

x::= X | Y | ...  

n::= ... –1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ...  

Перейдемо тепер до визначення семантики мови SIPL.  
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1.1.2 Семантика мови SIPL.  

Семантика задає значення (смисл) програми.  

Смисл програми – перетворення вхідних даних у вихідні. В математиці 

такі перетворення називають функціями. Тому до семантичних понять 

відносять поняття даних, функцій та методів їх конструювання. Такі методи 

називаються композиціями, а відповідна семантика називається 

композиційною. 

Композиційну семантику можна трактувати як різновидність функ-

ціональної семантики.  

Термін композиційний підкреслює важливість композицій, тому що саме 

вони і визначають властивості програм.  

Таким чином, будемо розглядати композиційну семантику мови SIPL. 

1.1.2.1 Дані 

Базові типи даних: множини цілих чисел, бульових значень та змінних 

(імен): 

Int = { ... , –2, –1, 0, 1, 2, ... }, 

Bool = {true, false}, 

Var = {X, Y, … }. 

Похідні типи: множина станів змінних (іменованих значеннь, наборів 

змінних з їх значеннями) 

State = Var→Int. 

Приклади станів змінних: [M8, N15], [M3, X7, Y5].  

Операції на базових типах даних. Щоб відрізнити операції від символів, 

якими вони позначаються, , можна позначати їх жирним шрифтом або писати 

спеціальні позначення. Tут oберемо другий варіант: введемо нові позначення 

для операцій на типах даних. 
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Операції на множині Int. Символам +, –, ,  відповідають операції add, 

sub, mult, div (додавання, віднімання, множення, ділення). Це бінарні операції 

типу Int2 →Int. 

Операції на множині Bool. Символам , ,  відповідають операції or, 

and, neg. Це бінарні операції типу Bool2 → Bool (диз’юнкція та кон’юнкція) та 

унарна операція типу Bool→ Bool (заперечення). 

В мові також є операції змішаного типу. Символам операцій порівняння 

<, , =, , , > відповідають операції less, leq, eq, neq, geq, gr. Це бінарні 

операції типу Int2 → Bool. 

Вивчення властивостей даних та операцій в математиці відбувається на 

основі поняття алгебри.  

Для нашої мови SIPL маємо наступні алгебри. 

Алгебра цілих чисел: A_Int = <Int; add, sub, mult, div>. 

Алгебра бульових значень: A_Bool = <Bool; or, and, neg>. 

Якщо додати операції порівняння, отримаємо двоосновну алгебру базових 

даних: 

A_Int_Bool = 

= <Int, Bool; add, sub, mult, div, or, and, neg, less, leq, eq, neq, geq, gr>. 

Для опису мови SIPL треба додати ще одну основу – множину станів 

змінних. На цій основі задана бінарна операція накладання  (вживаним є 

також термін накладка).  

Операція  за двома станами будує новий стан, до якого входять всі 

іменовані значення з другого стану, та ті значення з першого стану, імена яких 

не входять до першого стану.  

Наприклад:  

[M8, N6]  [M3, X4, Y2] = [M3, N6, X4, Y2]. 
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Введемо також відношення розширення  станів новими іменованими 

значеннями.  

Наприклад:  

[M8, N6]  [M8, X4, Y2, N6]. 

Відношення  не включаємо в алгебри, пов’язані з мовою SIPL, бо воно 

в цій мові не використовується.  

Для створення станів змінних та оперування із ними визначимо дві 

функції з параметром xVar (тут і в подальшому nInt, stState): 

– іменування x : Int → State  

– розіменування x : State → Int  

Задаємо їх так: 

x(n) = [xn], 

x(st) = st(x). 

Функція x іменує іменем x число n, створюючи стан [xn],  

функція x бере значення імені x в стані st.  

Функція розіменування є частковою:  

x(st) невизначене, якщо x не має значення в стані st.  

Приклади функцій іменування та розіменування:  

M(5) = [M5],  

Y([M3, X4, Y2]) = 2,  

Y([M3, X4]) невизначене. 

Крім того, введемо  

функцію-константу арифметичного типу n : State→Int таку:  ( )n st = n,  

функції-константи бульового типу ,true false : State→Bool такі:   
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( )true st = true, ( )false st = false,  

тотожну функцію id : State→State таку:  id(st) = st. 

Отримали багатоосновну алгебру даних мови SIPL:  

A_Int_Bool_State = <Int, Bool; add, sub, mult, div, or, and, neg,  

less, leq, eq, neq, geq, gr, x, x, ,n  id, , ,true false > 

 1.1.2.2. Функції 

Аналіз алгебри даних показує, що в мові SIPL можна вирізнити два види 

функцій:  

1) n-арні функції на базових типах даних,  

2) функції над станами змінних.  

Функції другого виду назвемо номінативними функціями. Назва 

пояснюється тим, що вони задані на наборах іменованих даних (латинське 

nomen – ім’я).  

Визначимо тепер наступні класи функцій, які будуть задіяні при 

визначенні семантики мови SIPL: 

1. n-арні операції над базовими типами:  

FNA = Intn
 → Int – n-арні арифметичні функції (операції), 

FNB = Booln
 → Bool – n-арні бульові функції (операції), 

FNAB = Intn
 → Bool – n-арні функції (операції) порівняння. 

2. Функції над станами змінних  

FA = State → Int – номінативні арифметичні функції, 

FB = State → Bool – номінативні предикати, 

FS = State → State – біномінативні функції – перетворювачі 

(трансформатори) станів. 
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       1.1.2.3 Композиції 

Нагадаємо, що композиції формалізують методи побудови програм. 

Аналіз мови SIPL дає підстави говорити про те, що будуть вживатися 

композиції різних типів, а саме: 

– композиції, пов’язані з номінативними функціями та предикатами 

(використовуються для побудови семантики арифметичних виразів та умов), 

– композиції, пов’язані з біномінативними функціями (використовуються 

для побудови операторів). 

Перший клас складається з композицій суперпозиції в n-арні функції, які 

задані на різних основах (класах функцій): 

суперпозиція номінативних арифметичних функцій в n-арну 

арифметичну функцію має тип 

Sn : FNA  FAn →FA, 

суперпозиція номінативних арифметичних функцій в n-арну фунцію 

порівняння має тип  

Sn : FNAB  FAn →FB, 

суперпозиція номінативних предикатів в n-арну бульову функцію має тип  

Sn : FNB  FBn →FB. 

Суперпозиція задається так (f – n-арна функція, g1,…, gn – номінативна 

функція відповідного типу):  

(Sn(f, g1,…, gn))(st) = f(g1(st),…, gn(st)).  

Другий клас композицій складається з наступних композицій. 

Присвоєння ASx : FA→FS (x – параметр).  

Композиція присвоєння задається так:  

ASx(fa)(st) = st [xfa(st)]. 

Послідовне виконання  • : FS2→FS. 
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Послідовне виконання задається так:  

(fs1•fs2)(st) = fs2(fs1(st)). 

Умовний оператор (розгалуження): IF : FBFS2→FS. Він задається так:  

 1
1 2

2

( ),   якщо   ( ) ,
( , , )( )

( ),   якщо  ( ) .
fs st fb st true

IF fb fs fs st
fs st fb st false

=
=

=
 

Цикл (умовна ітерація): WH : FBFS→FS. Задається рекурентно 

(індуктивно) наступним чином: 

WH(fb, fs)(st) = stn.  

Тут  st0 = st,  st1 = fs(st0),  st2 = fs(st1), …, stn = fs(stn–1),  

причому  

fb(st0) = true, fb(st1) = true,…, fb(stn–1) = true, fb(stn) = false. 

Важливо зауважити, що для циклу така послідовність визначається 

однозначно.  

Позначимо число n (кількість ітерацій циклу) як NumItWH((fb, fs), st).  

Однозначність визначення n дозволяє розглядати NumItWH((fb, fs), st) як 

тернарне відображення, яке залежить від fb, fs, st. Якщо цикл не завершується, 

то NumItWH((fb, fs), st) вважається невизначеним.  

Це відображення буде використовуватись в індуктивних доведеннях 

властивостей циклу.  

1.1.3 Програмні алгебри 

Побудовані композиції дозволяють стверджувати, що отримано алгебру 

функцій (програмну алгебру) 

A_Prog = <FNA, FNB, FNAB, FA, FB, FS; Sn, ASx, •, IF, WH, x, id >.  

Функції іменування x та накладання  не включені до операцій цієї 

алгебри, тому що їх замінюють композиції присвоєння та послідовного 
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виконання. Водночас до композицій включено функції (0-арні композиції) 

розіменування та тотожна функція. Це пояснюється тим, що вказані 0-арні 

композиції мають не предметну (специфічну) природу, а логічну 

(загальнозначну) природу, що дозволяє розглядати їх саме як загальні 

композиції (нехай і 0-арні), а не як специфічні функції.  

Алгебра A_Prog містить багато «зайвих» функцій, які не можуть бути 

породжені в мові SIPL.  

Аналіз мови SIPL дозволяє стверджувати, що функції, які задаються 

мовою SIPL, породжуються в A_Prog із наступних базових функцій: 

– add, sub, mult, div FNA, 

– or, and, neg FNB, 

– less, leq, eq, neq, geq, gr FNAB, 

– n FA (nInt), 

– ,true falseFB. 

Підалгебру алгебри A_Prog, породжену цими базовими функціями, 

назвемо функціональною алгеброю мови SIPL і позначимо A_SIPL. 

Усі функції алгебри A_SIPL є однозначними (детермінованими) 

функціями. Це випливає з того, що всі базові функції є однозначними, а 

композиції зберігають цю властивість.  

Формули для обчислення композицій та функцій задаються наступним 

чином (композиція (функція) – формула обчислення):  

• суперпозиція: (Sn(f, g1,…, gn))(st) = f(g1(st),…, gn(st)) 

• присвоєння: ASx(fa)(st) = st[xfa(st)] 

• послідовне виконання: fs1•fs2(st) = fs2(fs1(st)) 

• умовний оператор:  1
1 2

2

( ),   якщо   ( ) ,
( , , )( )

( ),   якщо  ( ) .
fs st fb st true

IF fb fs fs st
fs st fb st false

=
=

=
 

• цикл:  
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WH(fb,fs)(st) = stn, де  

st0 = st, st1 = fs(st0), st2 = fs(st1), …, stn = fs(stn–1), причому fb(st0) = true, 

fb(st1) = true,…,  

fb(stn–1) = true, fb(stn) = false. 

• функція розіменування: x(st) = st(x) 

• тотожна функція: id(st) = st 

Тут f – n-арна функція, fa, g1,…, gn – номінативні арифметичні функції, 

fb – номінативний предикат, fs, fs1, fs2 – біномінативні функції, st – стан, n – 

число. 

Зазначені вирази тлумачимо з урахуванням частковості функцій. При 

цьому якщо значення однієї з функцій, що фігурує у формулі,  не є визначеним, 

то і результат не буде визначеним.  

Наприклад, для формули fs1•fs2(st) = fs2(fs1(st)) вважаємо, що коли fs1(st) 

або fs2(fs1(st)) невизначені, то і результат не є визначеним. 

Для роботи з частковими функціями далі використовуємо наступні 

позначення: 

– f(d) – значення f на d невизначене,  

– f(d) – значення f на d визначене,  

– f(d) = r –значення f на d визначене і дорівнює r. 

З урахуванням частковості, формулу для послідовного виконання 

запишемо у наступному вигляді: 

1 2
1 2

,   якщо  існує ' :  ( ) '  та  ( ') ,
( )

невизначене  в інших випадках.
r r fs st r fs r r

fs fs st
 = =

• = 


 

Вираз для умовного оператора буде мати вигляд 

1 1 1

1 2 2 2 2

,   якщо  ( )  та  ( ) ,

( , , )( ) ,   якщо  ( )  та  ( ) ,
невизначене  в усіх інших випадках. 

r fb st true fs st r

IF fb fs fs st r fb st false fs st r

 = =


= = =



 

Інші формули теж можна переписати подібним чином. 
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Зазначимо, что такі ж вирази використовуються і у випадку 

багатозначних функцій.  

Побудована алгебра A_SIPL дозволяє формалізувати семантику програм 

мови SIPL, задаючи їх функціональними виразами (семантичними термами) 

алгебри A_SIPL. 

 

1.1.4 Побудова семантичного терму 

Дотепер ми не дуже чітко розрізняли функціональний вираз алгебри 

A_Prog та функцію, що задається цим виразом.  

Наприклад, запис (f•g)•h можна тлумачити як функцію, і тоді її можна 

застосувати до стану st, а можна як вираз, і тоді, наприклад, вивчати 

тотожність (f•g)•h = f•(g•h).  

В математиці таке розрізнення роблять явним, вважаючи, що (f•g)•h є 

виразом (термом, формулою), а саму ж функцію, яка задається цим виразом, 

позначають.  

Наприклад, (f•g)•h I , де I – інтерпретація символів f, g, h в алгебрі A_Prog.  

Зазначене розрізнення є дуже важливим, воно чітко виокремлює 

синтаксис та семантику програм. Зробимо це розрізнення і для мови SIPL. При 

цьому для опису (дескрипції) функцій, які задаються програмами мови SIPL, 

можуть використовуватись функціональні вирази алгебри A_SIPL, вони 

називаються термами цієї алгебри. Такі класи термів будуються індуктивно, 

аналогічно класам синтаксичних категорій.  

Терми програмної алгебри називатимемо семантичними термами.  

Для спрощення викладу не будемо використовувати різні позначення для 

термів та функцій, сподіваючись, що із контекста зрозуміло, про яке поняття 

іде мова.  
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Програма мови SIPL може бути перетворена в семантичний терм 

програмної алгебри, який задає семантику цієї програми, за допомогою 

перетворень таких типів: 

sem_P : Prog → FS 

sem_S : Stm → FS 

sem_A : Aexp → FA 

sem_B : Bexp → FB 

Ці перетворення задаються рекурсивно (за структурою синтаксичного 

терму). Тому побудова семантичного терму залежить від обраної структури 

синтаксичного виразу.  

Зауважимо, що неоднозначність запропонованої нами граматики може 

привести до різної семантики програм.  

Для досягненя однозначності треба користуватись пріоритетами операцій 

та типом їх асоціативності. 

Наведемо тепер загальні правила заміни. 

sem_P(begin S end) = sem_S(S) 

sem_S(x:=a) = ASx(sem_A(a)) 

sem_S(S1, S2) = sem_S(S1) • sem_S(S2) 

sem_S(if b then S1 else S2) = IF(sem_B(b), sem_S(S1), sem_S(S2)) 

sem_S(while b do S) = WH(sem_B(b), sem_S(S)) 

sem_S(begin S end) = (sem_S(S)) 

sem_S(skip) = id 

sem_A(n)) = n  

sem_A(x)) = x 

sem_A(a1 + a2) = S2(add, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_A(a1 – a2) = S2(sub, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_A(a1  a2) = S2(mult, sem_A(a1), sem_A(a2)) 
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sem_A(a1  a2) = S2(div, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_A((a)) = sem_A(a) 

sem_B(true) = true  

sem_B(false) = false  

sem_B(a1 < a2) = S2(less, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_B(a1  a2) = S2(leq, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_B(a1 = a2) = S2(eq, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_B(a1  a2) = S2(neq, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_B(a1  a2) = S2(geq, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_B(a1 > a2) = S2(gr, sem_A(a1), sem_A(a2)) 

sem_B(b1  b2) = S2(or, sem_B(b1), sem_B(b2)) 

sem_B(b1  b2) = S2(and, sem_B(b1), sem_B(b2)) 

sem_B(b) = S1(neg, sem_B(b)) 

sem_B((b)) = sem_B(b) 

 

Такі загальні правила називають схемами правил.  

Щоб із загального правила отримати конкретне правило, треба замість 

синтаксичних метасимволів, таких як a, b, S, P, n, x, підставити конкретні 

синтаксичні елементи, наприклад замість a підставити N – M, замість b 

підставити M > N і т.д. Далі ліва частина конкретного правила заміняються на 

його праву частину і т.д. 

Приклад 1.2. Побудуємо згідно вищенаведених правил семантичний 

терм програми GCD на мові SIPL.  

sem_P(GCD) = 

= sem_P(begin 

while M  N do 

if M>N then M:=M–N else N:=N–M 
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end) =  

= sem_S(while M  N do if M>N then M := M–N else N := N–M) =  

= WH(sem_B(M  N), sem_S(if M>N then M := M–N else N := N–M)) = 

= WH(S2(neq, sem_A(M), sem_A(N)),  

IF(sem_B(M>N), sem_S(M := M–N), sem_S(N := N–M))) = 

= WH(S2(neq, M, N), IF(S2(gr, M, N), 

ASM(sem_A(M–N)), ASN(sem_A(N–M)))) = 

= WH(S2(neq, M, N), IF(S2(gr, M, N), 

ASM(S2(sub, sem_A(M), sem_A(N))),  

ASN(S2(sub, sem_A(N), sem_A(M))))) = 

= WH(S2(neq, M, N), 

IF(S2(gr, M, N), 

ASM(S2(sub, M, N)),  

ASN(S2(sub, N, M))))  

Семантичні терми програми є точно (формально) заданими об’єктами, які 

формалізують семантику програм в термінах відповідних семантичних алгебр.  

 

1.1.5 Підалгебри програмної алгебри 

Побудована програмна алгебра A_Prog дозволяє сформулювати 

властивості программ, досліджуючи властивості функцій цієї алгебри, заданих 

її термами (функціональними виразами) у вигляді тотожностей. Цих 

властивостей дуже багато, їх ідентифікація (формулювання) є важливою 

проблемою. Такі тотожності дають змогу робити еквівалентні перетворення 

програм з метою доведення їх властивостей, а також оптимізації, трансляції, 

інтерпретації тoщо.  
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Серед різних можливих підалгебр алгебри A_Prog найперше виділимо 

підалгебру, яка індукована аналізом відношення розширення (збагачення) 

станів новими змінними з їх значеннями.  

Наприклад, знаючи, що sem_P(GCD)([M8, N16]) = [M8, N8], 

запитаємо про значення sem_P(GCD)([M8, N16, L9]), тобто про 

значення функції sem_P(GCD) на новому стані, який має нову змінну L.  

Зрозуміло, що новий результуючий стан буде просто розширенням 

попереднього цією змінною, тобто  

sem_P(GCD)([M8, N16, L9]) = [M8, N8, L9]).  

Іншими словами, функція sem_P(GCD) є монотонною щодо відношення 

розширення станів . 

 

Функція fsFS монотонна, якщо  

з умови fs(st) = str та st  st випливає fs(st) = str та str  str.  

Підклас монотонних функцій позначимо MFS. 

Подібну властивість мають функції класів FA та FB, породжені 

арифметичними виразами та умовами мови SIPL. При розширенні станів 

значення таких функцій та предикатів не змінюється. Така властивість 

називається еквітонністю (латинське “equi” означає “рівний”).  

Функція f еквітонна, якщо  

з того, що f(st) = r та st  st випливає, що f(st) = r.  

Підклас еквітонних функцій позначимо EFA, підклас еквітонних 

предикатів – EFB.  

Властивості монотонності та еквітонності функцій означають: якщо 

програма завершується з якимись результатами на певному стані пам’яті, то 

вона завершиться і на розширенному стані, причому однакові змінні в обох 

результуючих станах будуть мати однакові значення. Це дає гарантію того, що 



 39 

програми на збільшеній пам’яті будуть працювати так само, як і на меншій 

памяті. 

Як бачимо, поняття монотонної та еквітонної функції є дуже важливими, 

тому розглянемо поведінку таких функцій стосовно композицій мови SIPL. 

Виявляється, що введені класи утворюють еквітонно-монотонну підалгебру 

алгебри функцій A_Prog. 

Теорема 1.1 (див. [38]). Еквітонно-монотонна алгебра  

A_EM_Prog = <FNA, FNB, FNAB, EFA, EFB, MFS; Sn, ASx, •, IF, WH, x, 

id >  

є підалгеброю алгебри A_Prog. 

Для доведення покажемо, що класи EFA, EFB, MFS замкнені відносно 

заданих на них композицій. 

Покажемо, що клас EFA замкнений відносно композицій алгебри A_Prog, 

заданих на EFA, тобто він є замкненим відносно композиції суперпозиції Sn та 

функції розіменування.  

Нехай n-арна fFNA, g1,…, gn EFA. Треба довести, що 

Sn(f, g1,…, gn)EFA.  

Візьмемо st та st такі, що st  st. Маємо g1(st) = g1(st), …, gn(st) = gn(st).  

Нехай Sn(f, g1,…, gn)(st)= r.  

Тоді Sn(f, g1,…,gn)(st) = f(g1(st),…, gn(st)) = f(g1(st),…, gn(st)) = r,  

Звідси Sn(f, g1,…, gn)(st)= r.  

Неважко переконатися, що функція розіменування – еквітонна функція з 

класу EFA. 

Аналогічно доводиться, що клас еквітонних предикатів EFB замкнений 

відносно відповідних композицій суперпозиції. Тотожна функція є, очевидно, 

монотонною з класу MFS.  
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Залишилося довести, що клас монотонних функцій MFS замкнений 

відносно композицій присвоєння, послідовного виконання, умовного 

оператора та циклу. 

Присвоєння. Нехай faEFA, ASx(fa)(st)= str, st  st. За визначенням 

ASx(fa)(st) = st[xfa(st)]. Обчислимо ASx(fa)(st), враховуючи, що для faEFA 

маємо fa(st) = fa(st). Маємо ASx(fa)(st) = st[xfa(st)] = st[xfa(st)]. 

Оскільки st  st, а значення змінної x у цих станах однакові, то отримуємо 

st[xfa(st)]  st[xfa(st)]. 

Послідовне виконання. Нехай f, g MFS, f • g(st)= str, st  st. За 

визначенням f • g(st) = g(f(st)). Тепер маємо f • g((st) = g(f(st)). Оскільки 

f(st)  g(st), то g(f(st))  g(f(st)). 

Умовний оператор. Нехай fbEFB, f, gMFS, IF(fb, f, g)(st) = tr, st  st. 

За визначенням, IF(fb, f, g)(st) дорівнює f(st), якщо fb(st) = true, або g(st), якщо 

fb(st) = false. Обчислимо IF(fb, f, g)(st), враховуючи, що fb(st) = fb(st).  

Тому, якщо fb(st) = true, то IF(fb, f, g)(st) = f(st), звідки, згідно f(st)  f(st), 

отримуємо IF(fb, f, g)(st)  IF(fb, f, g)(st). Для випадку fb(st) = false aналогічно 

отримуємо IF(fb, f, g)(st)  IF(fb, f, g)(st)  

Цикл. Послідовності станів при обчисленні WH(fb,fs)(st) відповідають 

послідовності станів при обчисленні WH(fb, fs)(st), причому увесь час має 

місце співвідношення sti  sti (i = 0,…, n). 

Теорема 1.1 дозволяє дати більш точний опис функцій, породжуваних 

мовою SIPL. Для цього слід переконатися, що алгебра A_SIPL є підалгеброю 

алгебри A_EM_Prog.  

Зрозуміло, що функції-константи ,n ,true false  є еквітонними функціями.  

Отже, справедливе наступне твердження:  

– якщо aAexp, то sem_A(a)EFA; 
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– якщо bBexp, то sem_B(b)EFB; 

– якщо SStm, то sem_S(S)MFS; 

– якщо PProg, то sem_P(P)MFS. 

Описані результати можна сформулювати так. 

Теорема 1.2. Вирази та умови мови SIPL породжують еквітонні функції, 

а програми та оператори – монотонні функції. 

З теореми випливає, що якщо програма мови SIPL завершується з якимись 

результатами на певному стані, то вона завершиться і на розширенному стані, 

причому однакові змінні в обох результуючих станах будуть мати однакові 

результати.  

Фактично для всіх мов програмування, де можна визначити класи 

монотонних функцій та еквітонних функцій і предикатів, такі класи замкнені 

відносно заданих на них композицій. У цьому випадку введені класи 

утворюють еквітонно-монотонну підалгебру програмної алгебри. При цьому 

вирази та умови мови породжують еквітонні функції та предикати, а програми 

та оператори – монотонні функції. 

На основі проведеного розгляду основних конструкцій мов програмування 

та їх формалізації, зроблених на прикладі мови SIPL, можна зробити наступні 

висновки:  

1) формалізація здійснюється на базі різних видів алгебр даних та про-

грамних алгебр (алгебр функцій); 

2) побудова складних даних із простіших відбувається на основі 

відношень іменування (номінативних відношень), 

3) побудова складних функцій, що задають семантику програм 

(програмних функцій), відбувається за допомогою композицій (алгебраїчних 

операцій над функціями); 
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4) основними властивостями програмних функцій є їх еквітонність та 

монотонність. 

Зазначені твердження є основоположними для дослідження властивостей 

програм. Таким чином, провідну роль при побудові програмних систем 

посідають алгебраїчні та композиційно-номінативні аспекти. Тому за 

основний підхід до побудови програмних систем природно взяти 

композиційно-номінативний підхід [174, c. 34-39]. Цей підхід задає принципи 

визначення та дослідження формальних мов програм та моделей програмних 

систем. 

 

1.2 Основні принципи композиційно-номінативного підходу 

 

Поняття програми є складним, багатоаспектним поняттям і не зводиться 

тривіальним чином до більш простих понять. Це стає зрозумілим, якщо 

згадати історію розвитку програм. Все починалося з досить простих 

обчислювальних програм для перших комп'ютерів, а потім програмування 

поступово перетворилося в потужну галузь виробництва, яка залучає 

величезні людські і фінансові ресурси. 

Базовим методологічним принципом, що використовується при 

експлікації понять програмування, є [38] принцип розвитку від абстрактного 

до конкретного.  

Принцип розвитку формулюється так: 

поняття досліджуваного об’єкта визначається в процесі розвитку.  

Таким чином,програмні поняття уточнюються в процесі їх розвитку. Цей 

процес починається з найбільш абстрактних уявлень, які відображають 

загальні істотні властивості програм та програмування, потім поступово 
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переходить до більш конкретних уявлень у їх єдності, які відображають 

специфічні властивості програм та програмування, і таким чином нарешті 

розкриває програмні поняття в їх багатстві та взаємозв'язках.  

Рух від абстрактного до конкретного традиційно проводиться за тріадною 

схемою:  

теза – антитеза – синтез. 

Ця схема відповідає рівням дослідження об’єкта:  

–  синкретичний рівень (об’єкт як нерозчленована єдність),  

– аналітичний рівень (виділяються та аналізуються складові об’єкта),  

– синтетичний рівень (об’єкт подається в єдності його складових). 

Принцип розвитку є дуже важливим для програмування, він веде до 

ієрархії визначень об’єкта на різних рівнях абстрактності та загальності.  

Визначення об’єкта на певному рівні абстракції (інтенсіональний аспект) 

має бути доповненим визначенням класу об’єктів, які належать цьому рівню 

(екстенсіональний аспект), при цьому обидва аспекти мають вивчатися в їх 

єдності.  

Отже, можна сформулювати [38] загальнонауковий принцип єдності 

(інтегрованості) інтенсіональних та екстенсіональних аспектів:  

поняття мають бути подані в єдності їх інтенсіональних та 

екстенсіональних аспектів, причому інтенсіональний аспект в єдності 

має провідну роль. 

Тут інтенсіонал традиційно тлумачимо як зміст поняття, екстенсіонал – 

як його обсяг.  

Втіленням пріоритету інтенсіонального аспекту над екстенсіональним є 

принцип пріоритетності семантики над синтаксисом:  
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семантичний та синтаксичний аспекти об’єкта мусять спочатку 

вивчатись окремо, потім сумісно із пріоритетом семантичного аспекту. 

Основними конкретнонауковими принципами є принципи 

композиційності та номінативності. Вони, власне, і задають особливості 

підходу.  

Поняття композиції є найважливішим для семантичного аспекту, бо саме 

воно визначає властивості програм. Крім того, варто відзначити фундамен-

тальну роль відношень іменування в програмуванні. Це, власне кажучи, 

дозволяє називати підхід композиційно-номінативним. 

Принцип композиційності  трактує засоби побудови програм 

(функцій, предикатів)  як алгебраїчні операції.  

Важливість композиційності в логіці та програмології була усвідомлена 

В.Н. Редьком. На основі принципу композиційності В.Н. Редько розвинув спе-

ціальний напрям в програмології, який отримав назву композиційного програ-

мування. Цей напрям в програмуванні та логіці далі успішно розвивається в 

першу чергу зусиллями його учнів: М.С. Нікітченка, С.С. Шкільняка, Д.Б. Буя, 

В.В. Зубенка, Т.В. Панченка та ін. Композиційно-номінативний є подальшим 

розвитком композиційного програмування [56, 58]. 

Принцип номінативності вимагає використання відношень іменування 

для побудови семантичних моделей та опису програм  

Наведені принципи визначають напрямки та особливості експлікації ос-

новних понять логіки та програмування, вони є основою, ядром композиційно-

номінативного підходу до побудови програмних систем.  

Проведений в [38] розвиток основних понять програмування та розгор-

тання поняття програми веде до тріади основних програмних понять  

дане – функція – ім’я функції 
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В процесі подальшого розгортання поняття програми ці поняття допов-

нюються поняттями композиції та дескрипції. Це веде до пентади основних 

програмних понять (програмної пентади):    

дане – функція – ім’я функції – композиція – дескрипція 

Сформульовані принципи та пентада програмних понять утворюють 

базис композиційно-номінативного підходу до уточнення поняття програми.   

Використання терміна "композиційний" у назві підходу можна пояснити 

кількома причинами.  Серед трьох термінів: "дані", "функція" і "композиція", 

користувачі зацікавлені насамперед у даних і функціях. Водночас, щоб 

зрозуміти властивості даних і функцій, необхідно вивчити властивості 

композицій, які визначають структури (а отже, властивості) функцій і даних. 

Тому основну увагу треба приділити вивченню композицій та їх властивостей, 

в той час як властивості функцій і даних будуть похідними від властивостей 

композицій. Інакше кажучи, композиції задають логічну складову 

програмування, а функції та дані – предметну.  

Що ж стосується терміна "номінативний", то його використання в назві 

підходу підкреслює фундаментальну роль відношень іменування у побудові 

всіх програмних понять.  

Підсумовуючи, композиційно-номінативний підхід може бути 

охарактеризований як семантико-синтаксичний підхід, орієнтований на 

систематичне вивчення номінативних відношень у побудові даних, функцій, 

композицій і дескрипцій.   

Програмні поняття формалізуються [174] за допомогою програмних 

систем, які розкривають поняття програми на різних рівнях розгляду. 

В програмній пентаді можна виділити семантичний, синтаксичний, 

денотаційний аспекти. Кожен з них подається відповідною системою – 
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композиційною, дескриптивною та денотаційною. В сукупності ці системи 

визначають програмну систему. 

Композиційні системи визначають засоби побудови функцій над деякою 

множиною даних.  

В загальному випадку вони мають вигляд (D, Fn, C), де 

– D – множина даних,  

– Fn – множина функцій над D,  

– С – множина композицій (операцій) над Fn.  

Така система задає дві алгебри:  

– алгебру даних (D, Fn) та  

– алгебру функцій (програмну алгебру) (Fn, C).  

Дескриптивні системи задають дескрипції (терми, формули), що є 

описами функцій.  

Дескрипції визначаються індуктивно, використовуючи імена базових 

функцій та імена композицій. Як правило, дескрипціями є терми програмної 

алгебри.  

Денотаційні системи задають денотати (значення) дескрипцій.  

Програмна система визначається як композиційно-номінативна система 

(Сs, Ds, Dns), де:  

– Сs – композиційна,  

– Ds – дескриптивна система,  

– Dns – денотаційна система.  
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     1.3. Формалізація програмних понять  

 

Перейдемо до побудови математичних уточнень введених понять – до їх 

формалізації.  

Згідно принципу розвитку від абстрактного до конкретного, можна 

побудувати різні формалізації поняття програми.  

Найпростіша формалізація відповідає тріаді основних програмних 

понять: дане – функція – ім’я функції.  

Задаючи деякий клас даних D, програму можна уточнити як пару (fn, f ), 

де fn – ім’я програми, а f: D→D – функція, що задає семантику програми.  

Клас програм тоді задається як певний клас таких пар і називаються 

інтерпретованим класом програм.  

Пентада програмних понять дозволяє побудувати більш конкретні та 

багаті формалізації для програм, що будуть враховувати їх композиційну 

структуру та структуру дескрипцій. В цьому випадку можна говорити про те, 

що те, що класи програм задаються мовою програмування (програмною 

системою), яка може бути подана як трійка систем, що задають семантику, 

синтаксис та відношення денотації. 

Традиційно для формалізації поняття програми використовують теорети-

ко-множинний підхід. Існує багатий позитивний досвід теоретико-множинних 

формалізацій. Наприклад, такі відомі методи формальної розробки програм, 

як Z [147, 148] та B [148], безпосередньо спираються на аксіоматичну теорію 

множин Цермело-Френкеля. Водночас видається доцільним проводити 

формалізацію програмних понять на основі поняття функції (відображення).  

Про переваги такого теоретико-функціонального підходу добре написано в 

[152].  
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Стосовно поняття програми, теоретико-функціональний підхід підтриму-

ється принципом аплікативності (функціональності) програм. У межах 

композиційно-номінативного підходу також варто орієнтуватися на 

теоретико-функціональну формалізацію. При цьому варто зазначити, що 

поняття функції та множини нерозривно пов'язані одне з одним, тому коли 

мова йде про використання теоретико-функціонального підходу, то це не 

означає відмову від теоретико-множинних понять, а говорить по те, що увагу 

будемо акцентувати саме на поняттю функції.  

Таким чином, можна сформулювати [38] наступний принцип теоретико-

функціональної формалізації.   

Формалізація поняття програми здійснюється в межах теоретико-

функціонального підходу, в основі якого лежить поняття функції 

(відображення), яке має розглядатися на різних рівнях абстракції.  

Сформульований принцип має дві сторони.  

Перша полягає в тому, що більш адекватним для формалізації поняття 

програми є теоретико-функціональний підхід, а не теоретико-множинний, 

який розглядає лише екстенсіональні аспекти функцій. 

 Друга сторона принципу полягає в тому, що треба збагачувати існуючі 

визначення функцій, вводячи інтенсіональні аспекти та властивості функцій 

різних рівнів абстракції.  

Отже, мова йде про те, щоб зблизити поняття програми та функції, 

збагативши тлумачення функцій тими аспектами, які є у програм.  

З огляду на програмістську орієнтацію підходу, функції будуть у першу 

чергу трактуватися аплікативно (операціонально), як деякі абстрактні 

пристрої (машини, автомати), які при застосуванні до вхідних даних, можуть 

виробляти результати.   

Таким чином, у процесі формалізації будемо вводити об'єкти різного 

рівня абстракції, які належать деякому універсуму об'єктів.   
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На граничному рівні абстракції об'єкти розглядаються як чорні скриньки.  

На наступному рівні абстракції серед цих об'єктів виділяються спеціальні 

об'єкти, які називаються функціями (відображеннями).  Ці об'єкти 

трактуються як деякі машини, які мають вхідний порт (канал), на який можуть 

надходити дані, та вихідний порт (канал), з якого зчитуються результати.  

Передбачається, що результати можуть бути отримані за скінченний час. Якщо 

за скінченний час результату немає, то результат застосування машини 

(функції) до вхідного даного вважаємо невизначеним.   

На верхньому рівні абстракції внутрішній пристрій машини (функції) 

невідомий (машина є чорною скринькою з двома портами), на більш низьких 

рівнях абстракції структура може бути частково розкрита (сірий ящик).  Для 

деяких функцій або об'єктів їх внутрішній пристрій цілком розкритий (біла 

скринька).   

Таким чином, можна використовувати різні типи машин для опису класів 

відображень.  

Введемо (див. [38]) визначення та позначення для різних класів функцій.  

В загальному випадку розглядаємо найзагальніший клас часткових 

багатозначних функцій. Визначення стосуються екстенсіональних аспектів 

функцій, тобто тих аспектів, які задаються лише через аргументи та значення 

функцій.  

Нехай D і R – деякі класи об'єктів.  Клас об'єктів, розглянутих як часткові 

багатозначні функції з D у R позначимо D
m

⎯ →⎯ R.   

Для f(D
m

⎯ →⎯ R)  позначимо arg(f) клас визначенності f, тобто клас 

об'єктів, на яких f може бути визначена, und(f) – клас невизначенності f, тобто 

клас об'єктів, на яких f може бути невизначена.  

Множина gr(f)  DR – це графік f, тобто множина  пар  (d, r)  таких, що  

значення f на d може бути визначеним із значенням r.   
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Відзначимо, що перетин arg(f)  und(f)  може бути непорожнім, оскільки 

можуть бути об'єкти, на яких f може бути як визначена, так і не визначена.  

 Якщо ж  arg(f)  und(f) = , то f  називаємо реляційною функцією, 

оскільки в такому випадку вона однозначно визначається своїм графіком, 

тобто бінарним відношенням (реляцією) на D(R) .   

Клас часткових однозначних функцій із D у R традиційно позначають D

→R, клас тотальних (усюди визначених) багатозначних функцій – D
tm

⎯ →⎯ R, 

тотальних  однозначних функцій – D 
t

⎯→⎯ R.  

Перейдемо тепер до формалізації програмних понять. Формалізми, які 

виникають, називають програмними системами 

 

1.4 Програмні системи 

Програмні системи – це специфічна форма фіксації рівня абстракції 

програмних понять. Вона дозволяє визначити сукупність понять, яка 

характеризує рівень, та їх властивості, що задаються сукупністю суджень.  

Програмні системи визначаємоя згідно схемию розвитку програмних 

понять, що задається програмною пентадою.  

Кожне поняття подається відповідною системою, яка фіксує зв'язок 

розглянутого поняття з іншими. Залежно від рівня абстракції такі системи 

можуть бути простими або дуже складними.  

Опишемо програмні системи, які знаходяться на гранично високому рівні 

абстракції. 

Починаємо з системи даних. Оскільки ніяких властивостей даних не 

задано, то система даних Dt просто визначає деякий клас D, тобто Dt =<D>.  

Тоді система функцій Fn – це пари <D, F>, де F  D
m

⎯ →⎯ D. Імена 

функцій задаються як деяка множина Z, тому система імен Nm – це 

одноелементний кортеж <Z>.  



 51 

Відношення денотації (номінації) трактуємо як відображення den: Z
m

⎯ →⎯

F. Тому система денотації Dn є кортеж <den>.  

Остання трійка систем визначає в абстрактному виді семантику програм 

(система функцій), їх синтаксис (система імен) та зв'язок синтаксису з 

семантикою (система денотації). Тому доцільно ввести нову – функціонально-

номінативну – систему, яка задає ці системи в їх єдності.  

Функціонально-номінативна система – це трійка FNS = <Fn, Nm, Dn>. 

Подальший розвиток буде здійснюватися конкретизацією введених систем. 

Наступне поняття в пентаді – композиція, яке уточнимо в рамках 

композиційної системи  

Cm(Z)=<D, F, C>,  

де C (Z
m

⎯ →⎯ F)
m

⎯ →⎯ F.  

Тут Z виступає як множина імен аргументів композицій. 

Тепер формалізуємо поняття дескрипції.  

Наявність композицій дозволяє ієрархічну побудову програм із деяких 

базових функцій багатократним застосуванням композицій. Тому дескрипції 

визначаються індуктивно. З іншого боку, дескрипції також будемо трактувати 

як відображення відповідно до теоретико-функціонального підходу. Тому для 

побудови дескрипцій необхідні множини імен базових функцій FN, 

композицій CN і аргументів композицій Z.  

Множина стандартних дескрипцій StDes задається індуктивно: 

1) StDes(0)=FN, 

2) StDes(i+1)={[cnds ]| cnCN, dsZ
m

⎯ →⎯ StDes(i)}, iN. 

 Тоді StDes = 
i N

StDes


(i)  . 

Тут використовуємо довільні відображення імен аргументів у множину 

раніше побудованих дескрипцій. Це дозволяє задавати дуже загальні, навіть 
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інфінітарні (нескінченні) дескрипції. В програмуванні звичайно обмежуються 

використанням фінітарних дескрипцій.  

Для виділення спеціальних класів стандартних дескрипцій введемо 

відповідну програмну систему Ds(Z) = <FN, CN, Ds>, де DsStDes, яку 

назвемо стандартною дескриптивною системою. 

Відношення денотації конкретизується як відображення den: Ds
m

⎯ →⎯ F.  

В силу індуктивної побудови дескрипцій, досить задати відношення 

денотації для імен базових функцій та імен композицій: den_fn: FN 
m

⎯ →⎯ F та 

den_cn: CN 
m

⎯ →⎯ C. Тоді значення den на dsDs задається індуктивно: 

1) якщо ds=fn, fnFN, то den(ds)=den_fn(fn) , 

2)  якщо ds=[cnds ], де ds=[zidsi| ziZ, dsiDs, iI] , 

то den(ds)=(den_cn(cn))([ziden(dsi)| iI]) . 

Отже, систему денотації можна задати як пару  

BDn=<den_cn, den_fn>.  

Тому поняття функціонально-номінативної системи конкретизуємо як 

композиційно-дескриптивну систему  

CDS =<Cm(Z), Ds(Z), BDn>. 

Наведені уточнення програмних понять можна розглядати як перший, 

найбільш абстрактний рівень розвитку поняття програми. Для розгляду 

наступних рівнів треба конкретизувати поняття даного.  

 

1.4.1 Рівні конкретизації даних 

Розглянемо конкретизації даних, які фактично індуковані розвитком 

поняття даного в програмній пентаді:   дане – ім'я – дескрипція.  

Програмна пентада фактично вказує на три рівні розгляду даних.  
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Перший рівень – абстрактний, коли ніяких властивостей даних не 

виділяється і дані розглядаються як елементи деякої абстрактної множини.  

Другий рівень визначається тим, що виділяються деякі специфічні дані. 

Звичайно такі дані застосовуються як логічні константи, тому назвемо другий 

рівень булевим рівнем.  

На третьому рівні є можливість виділяти компоненти даних. Таке 

виділення компонент звичайно робиться за допомогою відношень іменування 

(номінації), тому цей рівень назвемо номінативним.  

Можна також охарактеризувати дані на абстрактному рівні як чорні 

(непрозорі) скриньки, константи булевого рівня – як білі (прозорі) скриньки, а 

дані номінативного рівня як сірі (частково прозорі) скриньки.  

Три виділених рівні приводять до трьох класів систем даних.  

Абстрактна система даних (визначена раніше) – це ADS =<D>. 

Система даних булевого рівня має вигляд  

BDS =<D, c1, c2, ... , 

де c1, c2, ...  – деякі виділені елементи (константи) з D.  

Можна виділити три типи таких систем:  

– перед-булеву систему <D, true>,  

–  булеву систему <D, true, false> та  

–  пост-булеву систему <D, c 1, ..., ck>. 

На номінативному рівні дані розглядаються як номінативні дані. Клас ND 

інфінітарних номінативних даних будується індуктивно на основі деяких 

множин імен V і значень W: 

1) ND(0) =W, 

2) ND(i+1)=V
m

⎯ →⎯ ND(i), iN. 

Тоді 
( )i

i N

ND ND


= . 
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Номінативні дані є ієрархічно побудованими відображеннями, область 

визначення яких є множина імен, а область значень – номінативні дані. 

Система даних номінативного рівня може бути задана як трійка 

NDS=<V, W, D>,  

де DND. 

Наведене індуктивне визначення номінативних даних може бути подане 

у виді наступного рекурсивного визначення: 

ND=W(V
m

⎯ →⎯ ND) .  

Зауважимо, що ці визначення допускають інфінітарні (нескінченні) 

номінативні дані.  

У програмуванні клас номінативних даних обмежується класом 

ієрархічно побудованих скінченних реляційних відображень. Тому виділимо 

наступні основні класи номінативних даних: 

• однозначні номінативні дані (скінченні однозначні відображення), які 

називаються іменними даними [6], 

• багатозначні номінативні дані (скінченні багатозначні реляційні 

відображення), які називаються просто номінативними даними [5].  

Іменні дані дозволяють формалізувати структури даних, які широко 

використовуються в програмуванні та характеризуються однозначністю 

іменування своїх компонент. Це такі структури даних, як записи, масиви, 

файли, реляції тощо (див, напр., [14]).  

Номінативні дані дозволяють задавати структури даних, яким властива 

неоднозначність іменування своїх компонент: множини, мультимножини, 

сукупності тощо [38; 174].  

Наприклад, множину вигляду {s1, s2, ..., sn} можна подати номінативним 

даним  [1 s1, 1 s2, ..., 1 sn], де 1 обрано як стандартне ім’я елементів 

множини.  
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Для роботи з такими номінативними даними повинні бути введені 

спеціальні функції, які відображають рівень абстракції даних.  

 

1.4.2. Рівні конкретизації функцій та композицій 

Кожен з рівнів конкретизації даних індукує відповідний рівень розгляду 

функцій.  

Абстрактному рівню відповідає абстрактний (нетипізований) клас 

функцій з D в D.  

Булевому рівню відповідають такі класи 

– часткові характеристичні функції, тобто часткові відображення на D, що 

приймають лише значення true (перед-булевий рівень),  

– предикати – часткові відображення з D у Bool (булевий рівень), 

– часткові скінченнозначні відображення з D у {c 1, ..., ck} (пост-булевий 

рівень).  

Найбагатші класи функцій можна виділити на номінативному рівні. 

Фактично ці класи визначають класи функцій над різними структурами даних. 

В цьому випадку системи функцій конкретизуються як типізовані системи.  

Серед функцій номінативного рівня основними будуть різні типізовані 

функції іменування, розіменування, накладення, видалення компонент і та 

інші [174, 7]. 

Розглянемо рівні конкретизації композицій 

Як і в попередньому випадку, доцільно виділити три рівні композицій. 

Обмежимося тут розглядом композицій як однозначних відображень.  

на абстрактному рівні можна виділити єдину нетривіальну композицію – 

послідовне виконання (яку звичайно називають функціональною 

композицією).  
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На булевому рівні можна додатково визначити такі композиції, як умовні 

оператори та цикли різних видів [7]. Тому до булевого рівня можна віднести 

системи структурного програмування та системи алгоритмічних алгебр [10].  

Найбільш багатий композиціями номінативний рівень. Тут визначають 

наступні основні засоби конструювання програм: різні суперпозиції, 

розіменування, присвоювання і т.ін.  

Наведене поняття композиційної системи дозволяє дати опис повних 

класів композицій на різних рівнях абстракції [7, 174]. 

 

1.4.3 Рівні конкретизації дескрипцій 

Розмаїття типів даних, функцій та композицій індукує різні типізовані 

дескриптивні системи. Поряд зі стандартними дескрипціями, описаними 

раніше, використовуються спеціальні класи дескрипцій. 

Зокрема, якщо композиції є скінченно-арними відображеннями, то імена 

їх аргументів є натуральними числами, їх впорядкованість можна використати 

для подання дескрипцій як послідовностей символів, тобто як слів у деякому 

алфавіті.  

Інтеграція композиційних і дескриптивних систем номінативного рівня за 

допомогою відображень денотації дозволяє дати цілісний опис різноманітних 

мов програмування і баз даних [7, 174]. Такі композиційно-дескриптивні 

системи номінативного рівня називають композиційно-номінативними 

системами. Зазначені системи дозволяють також адекватно описувати 

семантику різних логічних мов і мов специфікацій прикладних областей (див., 

напр., [41, 42]). 
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Висновки до розділу 1 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячений розвитку основних 

понять програмування. Розділ носить оглядовий характер. 

Розглянуто просту мову програмування SIPL. Ця мова формалізована, 

тобто строго описано її синтаксис та семантику. Вона є одним з варіантів 

простих мов подібного типу, наприклад, мови WHILE [173]. 

Фактично такі мови є мовами структурного програмування. Водночас в 

підрозділі наведена композиційна семантика мови SIPL, яка базується на 

запропонованому В.Н. Редьком композиційному програмуванні [56, 58].  

Формальне визначення синтаксису мови дано через БНФ. 

Для формального визначення семантики мови побудовано алгебру 

даних мови SIPL та низку функціональних алгебр. Операціями цих алгебр є 

композиції, що формалізують засоби конструювання програм. 

У другому підрозділі розглянуто підходи до формалізації програмних 

понять. Наведено принцип теоретико-функціональної формалізації поняття 

програми, за яким програми уточнюються як функції, що розглядаються на 

різних рівнях абстракції. Описано різні класи функцій. Введено поняття 

програмної системи, розглянуто системи різного рівня абстракції. Описано 

програмні системи абстрактного, булевого і номінативного рівнів.  

Програмні системи номінативного рівня і різні їх конкретизації, які 

названо композиційно-номінативними системами, є основним формалізмом 

опису програм. Будучи порівняно простими в побудові, ці системи мають 

велику потужність і дозволяють адекватно уточнити і досліджувати основні 

властивості програм мов програмування. 
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РОЗДІЛ 2. ПАРАЛЕЛІЗМ В ПРОГРАМУВАННІ 

 

Другий розділ присвячено дослідженню паралелізму в програмуванні, 

яого видів та адекватних моделей.  

Доведення властивостей паралельних програм (або програм, що 

використовують паралелізм чи працюють в середовищі, яке підтримує 

паралелізм – concurrent programs) є істотно складнішим, ніж у випадку 

послідовних програм. Однією з перших робіт,пов’язаних з цією тематикою, є 

стаття Ешкрофта (Ashcroft) [85]. 

Як зазначає Хоар в [143], простота міркувань стосовно послідовних 

процесів випливає виключно з того факту, що кожна змінна змінюється 

щонайбільше одним процесом, але ці міркування правила не враховують 

багато небезпек, які викликані випадковістю присвоювань значень змінним 

різними процесами в паралельному середовищі. 

Щодо ускладнень, пов’язаних з розглядом паралельних програм, по 

відношенню до послідовних, то важливим є сам момент переходу від 

функціональних систем до реактивних. Функціональні системи перетворюють 

вхідні дані у вихідні, а дані розглядаються як стани – див. відомі методи 

Флойда, Хоара [144]. Реактивні системи взаємодіють з середовищем і 

характеризуються множиною можливих поведінок або трас виконання. На цю 

обставину вперше вказали Харел (Harel) і Пнуелі (Pnueli) в роботі [137]. 

Лемпорт узагальнив твердження про стани до акцій (actions) до тверджень про 

пари станів, або переходи (transitions) [161]. 
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 2.1 Різновиди паралелізму  

Надалі будемо дотримуватись такої термінології. Процес – це 

послідовність кроків (операцій або подій), які займають певні просторово-

часові та інші ресурси, що призводить до певного результату. 

Паралельні системи (concurrent or parallel systems) – це такі системи (для 

вирішення деякої задачі), які можуть виконувати різні дії одночасно. У цьому 

їх особливість порівнянно з послідовними системами (sequential systems)  

Паралельне програмування (parallel programming) – це технологія 

програмування, яка дозволяє виконання операцій декількох процесів 

паралельно на одному комп’ютері або на декількох системах. В останньому 

випадку також кажуть про розподілені обчислення.  

Відповідно, паралельна система – це така система, яка використовує 

паралелізм. 

Існує дуже багато видів паралелізму.  

Зокрема, можна виділити:  

– паралелізм програм, що впливають на виконання одна одної (interfering 

programs) [151]; 

– паралелізм програм, які незалежні від впливу однієї на інші; у цьому 

випадку програми можуть бути легко розпаралелені і виконані у будь-якому 

паралельному середовищі, навіть одночасно; 

– синхронний паралелізм (одночасне виконання програм) та 

асинхронний паралелізм (поперемінне виконання програм чи виконання 

програм з пріоритетами); 

– конкурентний паралелізм з почерговим переключенням, або 

“конкуренцією” між процесами (concurrent interleaving) – виконання кількох 
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задач в режимі переключення між ними, тобто почергової передачі управління 

кожній з них; 

– симетричний паралелізм – режим одночасного, на противагу 

почерговому, виконання програми;  

– паралелізм з розподілом часу (time sharing, time-slicing); 

– паралелізм з розподілом ресурсів (resource sharing); 

– багатопотоковий паралелізм (multithreading), тобто кілька ланцюжків 

виконання в межах однієї програми; 

– багатозадачний паралелізм (multitasking), тобто виконання одночасно 

кількох задач в певному режимі. 

Відповідно до цих різновидів, існує низка середовищ з паралелізмом. 

Серед них варто виділити такі: 

– SIMD (Single Instruction Multiple Data) – “векторний процесор”, або 

середовище, в якому одна інструкція виконується одночасно над кількома 

даними,  

– MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) – середовище, в якому 

декілька інструкцій виконуються над різними даними (синхронні або 

розподілені архітектури),  

– середовище з конкурентним (concurrent) паралелізмом, ще кажуть 

“витискаючим” паралелізмом; 

– середовище з синхронним паралелізмом (симетричні 

мультипроцесори);  

– середовище з розподілом спільних ресурсів (наприклад, 

пам’яті – shared memory) та з можливістю комунікації процесів (наприклад, 

шляхом передачі повідомлень – message passing)  спеціальними призначеними 

для цього каналами – channels, ports, pipes, pipelines;  
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– кластерні архітектури та низка інших.  

Із усіма наведеними термінами можна детальніше ознайомитися в 

багатьох джерелах; достатньо повним та регулярно оновлюваним (up-to-date) 

ресурсом є [133]. 

Розрізняють щонайменше наступні архітектури паралелізму:  

– асинхронна розподілена архітектура (asynchronous distributed 

architecture) з механізмом комунікації шляхом передачі повідомлень – message 

passing;  

– синхронна паралельна архітектура (synchronous parallel architecture, 

SIMD, опис див. вище) – архітектура з єдиним синхронізуючим тактовим 

генератором,  

– асинхронна паралельна архітектура (asynchronous parallel architecture 

using memory sharing, MIMD) – архітектура, в якій паралельні програми 

взаємодіють через спільну ділянку пам’яті). 

Водночас, незважаючи на таке різноманіття підходів, середовищ та 

архітектур, виділяють дві парадигми паралелізму. Точніше кажучи мова йде 

про два підходи до міжпроцесового зв’язку або міжпроцесових комунікацій, 

адже саме взаємодія між ними є найбільш цікавою з точки зору паралелізму і, 

власне,саме вона привноситься в звичайні, послідовні, програми введенням 

паралелізму. Це такі підходи (див. [143, 6]):  

– взаємодія через спільну пам’ять (shared memory або shared variables); 

– взаємодія шляхом передачі повідомлень (message passing, 

communication).  

Різниця між ними полягає у механізмі, який надається середовищем для 

міжпроцесової взаємодії (inter-process, inter-thread communication).  
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У випадку взаємодії через спільну пам’ять – це спільна область пам’яті, 

доступна кільком (найчастіше – всім) процесам для читання та/або запису в 

почерговому режимі; при цьому черга не фіксована – interleaving concurrency, 

task switching.  

У випадку взаємодії шляхом передачі повідомлень – це механізм для 

передачі та отримання повідомлень. Тут можливі наступні варіанти:  

– синхронна (безбуферна) передача; 

– асинхронна (буферизована) передача.  

Всі перераховані раніше варіанти підпадають під одну з цих парадигм. 

 

2.2 Паралелізм шляхом обміну повідомленнями та паралелізм через спільну 

пам’ять 

 

Розглянемо докладніше відмінності між двома зазначеними підходами.  

Методи з передачею повідомлень (message passing) оперують такими 

поняттями (або примітивами) як процес (часто – послідовний), канал (або 

порт) вводу та виводу, канал зв’язку (можливі варіанти: синхронний, 

асинхронний, буферизований).  

Натомість методи роботи зі спільною пам’яттю (shared memory 

concurrency) відповідно оперують процесами та комірками пам’яті (або 

змінними). 

Відома теза, що два підходи взаємно виражаються один в термінах 

іншого (наприклад, див. [133]), водночас питання адекватності такого 

вираження до цих пір широко не піднімається. Варто зазначити, що питання 

адекватності є важливим, адже один метод не враховує нюансів, пов’язаних з 
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іншим (час доставки повідомлень, буферизація, читання однієї змінної 

кількома процесами тощо).  

Тут доречно провести аналогію з тризначними логіками, третім 

істиннісним значенням яких є “невизначено”. Можна ввести додаткове третє 

істиннісне значення в множину істиннісних значень, на додаток до двох 

стандартних “істина” та “фальш”, але така логіка не буде адекватною 

двозначній логіці часткових предикатів з “фізичною” невизначеністю, тобто 

“зациклюванням” або іншим варіантом невідомості результату деякої дії. На 

екстенсіональному рівні така різниця може бути не настільки помітною, але 

вона стає очевидною на інтенсіональному рівні.  

Одна з принципових відмінностей між двома підходами полягає в тому, 

що у випадку обміну повідомленнями в розподіленому середовищі треба 

власноруч запрограмувати поведінку (зокрема, обмін повідомленнями) 

процесів, а у випадку взаємодії через спільну пам’ять взаємодія між процесами 

є опосередкованою і з’являється (тобто проявляється) автоматично і більш-

менш непередбачувано через доступ до спільної пам’яті.  

У першому випадку досліджувати системи простіше, адже взаємодія між 

процесами (розподіл даних та обчислень між вузлами розподіленої системи) 

явно запрограмована. Натомість у другому варіанті взаємодія проявляється 

сама вона явно не програмується. Більш того, при кількох запусках системи 

взаємодія може проявитись по-різному завдяки випадковості переключень 

(передачі управління) між її процесами, тому її складніше виявити, 

специфікувати та проаналізувати.  

Слід зауважити, що у наведеній вище ієрархії архітектур паралелізму 

відповідна архітектура з паралелізмом зі спільною пам’яттю – MIMD – є 

найзагальнішою та вважається найскладнішою. 
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Наведені особливості двох підходів до паралелізму привели до того, що 

теоретично досліджуються переважно системи з міжпроцесовою 

комунікацією шляхом передачі повідомлень (message passing).  

До найвідоміших з таких систем можна віднести систему Algebra of 

Communicating Processes (ACP) [88], дуже схожі на неї системи Calculus of 

Communicating Systems (CCS), Communicating Sequential Processes (CSP) [142, 

144], Data Flow (Kahn-McQueen networks]. Загальновідомими є бібліотеки 

функцій, такі як MPI які реалізують можливість комунікації між процесами, 

вони успішно застосовуються на практиці. У відомому [91, 99, 129, 194, 195] 

методі RAISE також реалізований паралелізм шляхом обміну 

повідомленнями [171]. 

Що стосується розробок вітчизняних науковців, то найперше варто 

відзначити дослідження А.В. Анісімова, розпочаті ще разом з 

В.М. Глушковим. Це дослідження щодо управляючих просторів в 

асинхронних паралельних обчисленнях. На велику увагу заслуговують 

технологія програмування ПАРКС (паралельні асинхронні рекурсивно-

керовані системи) [3, 4], роботи О.А. Летичевського, Ю.В. Капітонової та 

ін. [65,  4], розроблюване О.А. Летичевським та його учнями агентне 

(інсерційне) програмування роботи А.Ю. Дорошенка [14], а також низку 

публікацій та монографій інших авторів – зокрема, П.І. Андона та 

К.М. Лаврищевої щодо розподілених систем, С.Л. Кривого [27] та 

А.М. Чеботарева  щодо методів аналізу властивостей реактивних систем [78, 

104].  

Всі ці розробки в першу чергу орієнтовані на розподілені системи та 

протоколи, і, відповідно, вони орієнтовані на взаємодію процесів (агентів) 

через механізм обміну повідомленнями. 

Варто зазначити, що підхід до паралелізму шляхом обміну 

повідомленнями добре масштабується і легше програмується та 
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досліджується, а тому він є більш розвиненим. Водночас системи, з якими ми 

постійно працюємо (операційні системи та їх служби, системи управління 

базами даних, взагалі системи з централізованими сховищами даних, які 

набувають останнім часом поширення та є одним з пріоритетних напрямків, 

зокрема IBM та Microsoft) є паралельними та використовують в першу чергу 

механізм комунікації через спільну пам’ять, Це пов’язане з тим, що ці системи 

зазвичай функціонують в межах одного комп’ютера принаймні з єдиною 

пам’яттю чи в середовищі з централізованим управлінням та, відповідно, з 

централізованим сховищем даних. 

Зважаючи на фундаментальність та важливість механізму 

міжпроцесової комунікації через спільну пам’ять, далі ми зосередимось саме 

на його дослідженні, зокрема, на розгляді підходів, пов’язаних з ним.  

Варто уточнити, що ми будемо розглядати паралельні програми із 

взаємодією через спільні змінні – concurrent parallel programs with shared 

variable interaction – або паралельні програми зі спільною пам’яттю, які 

працюють в режимі переключення (або чергування) між програмами (інколи 

кажуть, задачами) – shared memory concurrent (interleaving parallel) programs. 

 

2.3 Підходи до паралелізму через спільну пам’ять в режимі почергового 

виконання 

 

Відомий метод Флойда для доведення часткової коректності програм 

був розширений Ешкрофтом на випадок паралельних програм, де паралелізм 

виражався операціями fork (розділення, роздвоєння, розгалуження) та join 

(з’єднання, злиття) [85].  

Як і в методі Флойда, тут потрібно “прикріпити” до кожної контрольної 

точки програми вираз, значення якого має бути істинним у випадку 
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досягнення цієї точки під час виконання. Проте тут втрачається проста 

локальність методу Флойда, адже управління може бути одночасно в кількох 

точках програми, Натомість анотація розглядається як єдиний великий 

інваріант, тому необхідно довести, що виконання кожного оператору залишає 

інваріант істинним. Допускається також вживання стану управління в явному 

вигляді у виразах.  

Щодо самої мови, яку розглядав Ешкрофт, то з цього приводу Хоар 

зазначає (див. [143]), що конструкція fork, як і багатопотоковість взагалі, є 

дуже складною та схильною до помилок технікою, тому вона рекомендується 

до використання виключно на самому зовнішньому (самому глобальному, 

найвищому) рівні програми (завдання). Використання цієї техніки на нижчих 

(вкладених) рівнях, тобто вільного використання в довільному місці, треба 

уникати (див. далі уточнення та аргументацію цієї тези). 

Овіцкі (Owicki) та Гріс (Gries) в [177] зробили спробу побудувати 

систему висновків щодо паралельних програм шляхом узагальнення методу 

Хоара. Вони розглядали структуровані програми з паралелізмом (режим 

почергового виконання), що виражається оператором  

cobegin S1 || S2 || … || Sn coend  

Відповідне правило для цього оператора вони додали до логіки Хоара.  

Це додаткове правило дозволяє, згідно традицій методу Хоара, зводити 

доведення властивостей всієї програми до доведення подібних властивостей 

для окремих операторів програми. Проте це правило вимагає, щоб анотації 

окремих програм (S1, …, Sn) були незалежними від взаємного впливу, тобто 

щоб при виконанні довільного оператора однієї з них, якщо істинна його 

передумова, всі твердження в анотаціях інших програм залишались 

незмінними.  

На відміну від методу Ешкрофта, твердження в методі Овіцкі-Гріса не 

оперують зі станом управління безпосередньо, але дозволяють 
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використовувати додаткові змінні для фіксації інформації про нього. Такі 

вихідні положення привели до плутанини та складнощів при застосуванні 

цього методу до реальних систем [112, 157]. 

Як і метод Флойда, метод Овіцкі-Гріса зводить доведення до 

верифікаційних умов для кожного оператора програми. Проте для програми з 

n операторами утворюється O(n2) умов верифікації замість O(n) умов у методі 

Флойда. На відміну ж від методу Ешкрофта, умови верифікації включають 

лише локальні твердження, а не глобальний інваріант. Тому виникає питання 

– що ж краще? 

Стосовно цієї ситуації Лемпорт в [161] зазначає: “Фундаментальна ідея 

при переході від послідовних програм до паралельних – це переключення з 

часткової коректності на інваріант. Замість того, щоб думати, що має бути 

істиною до і після виконання програми, потрібно думати, що залишиться 

незмінним (буде інваріантом) протягом всього процесу виконання. Поняття 

інваріанту, введеного Ешкрофтом, насправді приховане в техніці методу 

Овіцкі-Гріса.” 

Метод Овіцкі-Гріса в наступні роки був розвинений в кількох 

напрямках.  

Зважаючи на те, що ефект перетину процесів (interference between 

components) виникає у випадку, коли принаймні один з них оновлює спільний 

стан, Джонс (Jones)] запропонував включити цю інформацію в специфікацію 

шляхом додавання двох предикатів rely та guar, які описують зміну стану 

середовищем та самим процесом відповідно.  

Тут під середовищем розуміються всі процеси, окрім даного процесу, і 

взагалі всі “зовнішні” чинники, які впливають на стан системи та змінюють 

його. З самих назв предикатів видно, що rely описує, на що (твердження про 

середовище, факти) може покладатись процес (rely on), а guar (від guarantee) 

описує те, що він гарантує [149, 150].  
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Введений Джонсом формалізм потрапляє до категорії rely–guarantee або 

assumption–commitment методів. Ця спроба була зроблена Джонсом, аби 

перетворити метод Овіцкі-Гріса в композиційний. Результат такої спроби і 

весь подальший її розвиток, включаючи дослідження різних аспектів, 

докладно викладений у [200].  

Інший варіант розвитку, який базується на поданні програми у вигляді 

орієнтованого графу, що є прямим добутком блок-схем паралельних 

підпрограм, був запропонований низкою авторів. Зокрема, це Келлер [156] та 

Такаока Столен додав умову wait до rely та guar для опрацювання питання 

синхронізації [192]. 

Зауважимо, що перший варіант розвитку, запропонований Джонсом, 

веде до надмірних ускладнень при доведенні навіть “іграшкових” прикладів. 

Водночас складність другого варіанту, як зазначають самі автори, незважаючи 

на багато розроблених спрощень зростає пропорційно добутку кількості 

операторів (контрольних точок) у кожній з паралельних підпрограм. Тому цим 

методом розглядаються, як правило, лише випадки двох паралельних 

підпрограм. Доробок же Столена тільки ще більше ускладнює і без того 

непростий метод [156, 192]. 

Лемпорт зазначає, що хоча ця гілка методів є успішною для 

“іграшкових” прикладів, немає жодного відомого випадку застосування 

підходу Овіцкі-Гріса до формальної верифікації коду реальної системи [161]. 

Підхід Ешкрофта був суттєво розвинений (а тому, відповідно, 

ускладнений) Пнуелі шляхом введення темпоральної логіки для суджень про 

паралельні програми Пнуелі ввів єдиний темпоральний оператор “завжди”, 

проте він виявився недостатньо виразним, тому темпоральний підхід був 

пізніше розширений іншими операторами [182]. 

Інша гілка розвитку цього підходу – мова програмування Unity. Ченді 

(Chandy) та Місра (Misra), усвідомлюючи важливість інваріанта у судженнях 
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про паралельні програми, вказали як основне джерело проблем методу Овіцкі-

Гріса у структурі управління програми. Вони розробили мову Unity без 

структури управління [103].  

Програми в цій мові – це нескінчений (поки щось може виконатись) цикл 

оператору вибору. Лемпорт зазначає що ідея суджень над програмами, 

трансльованими в таку форму, висловлювалась і раніше, проте на той час ніхто 

не займався серйозно питанням перетворення програм саме в таку форму. Для 

здійснення суджень про Unity-програми, Ченді та Місра розробили логіку 

Unity. Вони запропонували правила виводу для формалізації доведень 

переважно інваріантів та властивостей типу “веде-до”[161].  

Недолік мови Unity – недостатня виразність її логіки, що є наслідком 

простоти конструкцій мови. Це знову зумовлює необхідність залучення 

додаткових змінних, присутніх лише в специфікації та відсутніх в реалізації, 

які формально не відрізняються від звичайних “реальних” змінних, а це веде 

до пов’язаних з цим проблем [161]. 

 

2.4 Методи суджень про паралельні програми та їх класифікація 

  

Фактично всі відомі формальні методи щодо паралельних систем явно 

або опосередковано базуються на транзиційних системах (state transition 

system) та темпоральній логіці (temporal logic). Обчислення складаються в 

такому випадку зі станів та переходів, цілком аналогічно тому, що за Віртом 

маємо програми = алгоритми + структури даних.  

Опишемо різні підходи у баченні різних авторів. 

Лемпорт відзначає два загальні шляхи дослідження виконання програми 

– як послідовність станів (state-based),  

– як послідовність подій (event-based) або дій (action-based).  
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Серед останніх, наприклад, відмітимо алгебраїчні підходи типу CCS 

[165] та функціональні підходи типу методу Броя [100, 101].  

В той час як методи, що базуються на станах, використовують підхід, 

який базується на твердженнях, судженнях (виводі) та понятті інваріанта 

(assertional approach with concept of invariance) до верифікації, в алгебраїчному 

підході верифікація базується на застосуванні алгебраїчних перетворень 

(algebraic transformations), а в функціональному підході – використовуються 

правила застосування функцій (functional application). Огляд методів, що 

базуються на станах, можна знайти в [108]. 

В аксіоматичному підході, який теж базується на станах, модель є 

абстрактною і задає перелік властивостей системи. Водночас чи можна 

стверджувати за таким переліком, що він є повним? Що він дає взагалі? Чи 

простежується за ним система, її функціональність? Як її реалізовувати (немає 

вказівок, а також втрачаються інтуїції, присутні при проектуванні)? Лемпорт 

зазначає, що коли виписані всі властивості, тобто описано, що система 

повинна і не повинна робити, то ми отримуємо абстрактну специфікацію. За 

нею важко уявити цілковиту картину, складно визначити, які додаткові 

властивості випливають та не випливають з цього переліку. В результаті стає 

неможливим визначити, чи повно описує систему специфікація. Особливо ці 

зауваження стосуються більш-менш складних систем. Тому Лемпорт робить 

висновок, що аксіоматичні методи в чистому вигляді не працюють [161]. 

Ситуація потенційно значно покращується, якщо специфікаціями є 

програми на деякій абстрактній мові. Тоді з’являється можливість формально 

вводити такі поняття як початковий стан, функція переходу (next-state relation) 

та доводити звідність (implementation relation). Водночас Лемпорт тут же 

зауважує, що насправді в мовах для моделювання, зазвичай, немає точного 

визначення самої мови, немає чітко визначеної формальної семантики і правил 

виводу. Це, зокрема, стосується мови UML. Причиною є складність такої 
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формалізації, тому багато чого робиться “ad hoc”. Як приклад Лемпорт 

наводить мову Unity [161]. 

Методи зі скінченною кількістю станів (finite-state methods) описані в 

роботі [106]. Вони призначені для автоматизації верифікації (automatic 

verification) і належать до методів, що базуються на станах. Прикладом такого 

підходу є метод перевірки моделі (model checking) [105]. Перевірка моделі – 

це підхід, що покладається на побудову скінченної моделі системи і перевірки 

необхідної властивості в цій моделі. Власне кажучи, властивість перевіряється 

в усіх досяжних станах системи, причому ця перевірка рано чи пізно 

закінчується, адже модель є скінченною. 

В [117] автори розділяють всі формальні підходи до верифікації на 

перевірку моделей (model checking) та доведення теорем (theorem proving). Ці 

підходи застосовуються для аналізу систем щодо заданих властивостей [117].  

Автори роботи виділяють дві гілки методів перевірки моделей:  

– перевірка темпоральних моделей (метод базується на темпоральній 

логіці);  

– автоматне моделювання (включає порівняння поведінки автомата-

специфікації та автомата-моделі системи) [182].  

На відміну від підходу theorem proving, перевірка моделі є автоматичною 

процедурою, вона використовується для перевірки часткової коректності та 

може продукувати контрприклади, вказуючи на помилки у розробці.  

Основний недолік методу перевірки моделі – проблема “вибуху” 

кількості станів, тобто експоненційного росту їх кількості – state explosion 

problem. Розроблено низку підходів для боротьби з цією проблемою. Зокрема, 

це символьна перевірка моделей (symbolic model checking), семантична 

мінімізація та інші (див. [117]). Проте проблему “вибуху” повністю не 

вирішено. Методи символьної перевірки моделей мають лише евристичну 
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перевагу, але не зменшують загальну складність перевірки моделей. 

Зауважимо, шо в статті мова йде переважно про булеві функції, тому годі 

сподіватись на ефективне застосування чи принципове покращення ситуації з 

програмним забезпеченням [102]. 

Доведення теорем (theorem proving) – це підхід, коли система та її 

властивості виражаються у вигляді формул деякої мови математичної 

логіки [53]. Задається формальна логічна теорія з множиною аксіом та правил 

виводу.  

Існує цілий спектр методів доведення теорем, які відрізняються рівнем 

автоматизації процедури знаходження виводу в логіці:  

– керовані користувачем (user-guided automatic deduction tools: ACL2, LP 

та інші),  

– перевірники доведень, або прувери (proof checkers: HOL, LCF, Nurpl, 

інші) та комбіновані системи (combination provers: PVS, STeP, Analytica тощо). 

Такі системи зазвичай підтримують механізм прийняття рішень (decision 

procedures). Цей підхід, на відміну від попереднього, може оперувати 

нескінченною кількістю станів. Доведення теорем спирається, як правило, на 

техніки типу структурної індукції (structural induction) для здійснення 

доведень над нескінченними доменами (prove over infinite domains) [117]. 

Окрім аксіоматичних та операційних методів, Лемпорт окремо виділяє 

ще один підхід, базований на апараті темпоральної логіки [182]. Цей підхід є 

розвитком ідей Ешкрофта щодо інваріанта. Зазначений підхід пропонує 

розглядати специфікації як абстрактні програми у вигляді математичних 

формул [161].  

В основі використаного Лемпортом варіанту темпоральної логіки 

лежить логіка першого порядку, доповнена оператором недетермінованого 

вибору choose (choose x : p повертає таке x, що p є істиною, або невизначено, 
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якщо не існує такого x) та темпоральним оператором “завжди” . Цей варіант 

темпоральної логіки – лінійна темпоральна логіка майбутнього (варіант досить 

простий, із лінійним часом, спрямованим тільки в майбутнє) – запропонований 

Пнуелі [182].  

На основі комбінації апарату темпоральної логіки та класичної теорії 

множин Лемпортом була створена мова TLA+ призначена для високорівневих 

специфікацій реактивних, розподілених та, найперше, асинхронних 

систем [158, 159].  

TLA має просту семантику, як і композиційні мови. Водночас із 

математичного погляду в TLA немає різниці між програмами, специфікаціями 

та властивостями – вони всі є математичними формулами. Це, звичайно, 

спрощує верифікацію, яка перетворюється в звичайні математичні доведення 

імплікації двох формул. Проте це створює певний розрив між специфікацією 

(формальною математичною стороною верифікації) та реальною програмою 

(метою верифікації, її головною складовою), який ніяким чином не 

розглядається в межах даного підходу.  

Саме тому метод TLA вважається чисто математичним. Проте реальні 

програми створюються інженерами, які можуть не настільки добре володіти 

математикою, аби легко перетворювати їх у формули. Цей факт обумовлює 

певні перепони для широкого використання математико-орієнтованих методів 

типу TLA в реальних програмних проектах [161]. 

Математична логіка, зокрема, такий її клас, як логіка темпоральна, є 

дуже потужним засобом специфікацій програм. Водночас це засіб високого 

рівня абстракції, який не має безпосереднього зв’язку з низькими, 

конкретними рівнями абстракції, рівнями реальних мов програмування. В 

цьому вбачається недолік TLA з погляду його практичного використання. 
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Такий самий недолік можна приписати і методам доведення теорем, 

адже при цьому підході як система, так і її властивості подаються у вигляді 

математичних формул. 

Порівнянно із математичними методами, такими, як TLA, безперечними 

видаються переваги композиційного програмування. Звичайно, композиційне 

програмування теж базується на логіці, щоправда, не на класичній, а на 

програмно-орієнтованій композиційно-номінативній логіці квазіарних 

предикатів. Така логіка є основою формальних міркувань та доведень в 

композиційному підході. В межах композиційно-номінативного підходу 

підтримується механізм абстракції, що дозволяє обирати адекватний рівень 

розгляду. Гнучкість вибору рівня абстракції в композиційному програмуванні 

робить доступними як переваги математичного підходу, так і безпосередній 

зв’язок специфікацій з реалізаціями на звичайних мовах програмування. 

Стосовно практичного використання апарату математичної логіки для 

специфікації та верифікації програм, то треба брати до уваги, що саме 

програма виноситься на перший план і є визначальною, а відповідні логічні 

засоби логіка (предикати) “прив’язуються” до тексту програми (анотують 

програму) і допомагають формалізувати судження про програму, строго і 

точно описати її властивості. 

До цього можна додати, що Лемпорт стверджує: вибір підходящої мови 

для специфікації, взагалі кажучи, є проблемою. По-перше, мова може бути 

недостатньо виразною; по-друге, може бути неадекватною, непідходящою по 

суті за її можливостями, орієнтацією на предметну чи проблемну галузь; по-

третє, мова може не мати розвиненого механізму абстракції (наприклад, бути 

надто конкретною, як звичайні мови програмування). Останнє зауваження 

Лемпорт вважає визначальним [161]. 
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    Висновки до розділу 2 

 

Другий розділ дисертаційної роботи присвячено розгляду паралелізму в 

програмуванні.  

Розділ носить оглядовий характер. 

В першому підрозділі описано різновиди паралелізму, виділено основні 

середовища і архітектури. Незважаючи на різноманіття підходів, середовищ та 

архітектур, можна виділити два підходи до міжпроцесових комунікацій: 

– взаємодія через спільну пам’ять;  

– взаємодія шляхом передачі повідомлень.  

В другому підрозділі описано відмінності між цими підходами та їх 

особливості. Аргументовано необхідність зосередитися саме на дослідженні 

механізму міжпроцесової комунікації через спільну пам’ять. Можна 

розглядати два різновиди такого механізму: 

– взаємодія паралельних програм через спільні змінні (concurrent parallel 

programs with shared variable interaction); 

– взаємодія паралельних програм через спільну пам’ять в режимі 

почергового виконання (shared memory concurrent programs). 

В третьому підрозділі описано підходи різних авторів до паралелізму 

через спільну пам’ять в режимі почергового виконання, що є основним 

предметом дослідження даної роботи.  

Методи суджень про паралельні програми та їх класифікація розглянуто 

в четвертому підрозділі. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОВЕДЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМ В КОМПОЗИЦІЙНО  - 

НОМІНАТИВНИХ МОВАХ IPCL 

 

     3.1 Актуальність використання паралелізму зі спільною пам’яттю  

Системи, які використовують взаємодію через спільну пам’ять, тобто 

паралелізм з почерговим виконанням, дуже поширені в інформатиці й 

програмуванні. Такими є операційні системи, системи управління базами 

даних, системи з централізованим сховищем даних, служби операційних 

систем, сервери в клієнт-серверних середовищах тощо. Маємо широкий клас 

середовищ та прикладних систем, які використовують механізм взаємодії 

через спільну пам’ять. На таких серверних платформах побудовано безліч 

критичних до збоїв у роботі систем – банківські, медичні, аерокосмічні тощо.  

Таким чином, актуальним є питання розробки формального методу для 

доведення властивостей (зокрема, коректності) систем, що взаємодіють через 

спільну пам’ять. 

Як було описано в попередньому розділі, існує багато підходів до 

вирішення зазначеної проблеми.  

Одними з перших спроб доведення коректності паралельних програм є 

роботи Ешкрофта [85] та Хоара [143].  

Овіцкі та Грісом в [112] було зроблено спробу побудувати систему 

висновків щодо паралельних програм шляхом узагальнення методу Хоара. Ця 

спроба набула подальшого розвитку в низці робіт, зокрема Джонс [149-151] 

перетворив метод у композиційний.  

Харел і Пнуелі акцентували увагу на зміщенні акценту від 

функціональних систем до реактивних [137], коли мова йде про паралельне 
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виконання. Так, Пнуелі розвинув підхід Ешкрофта введенням темпоральної 

логіки для суджень про паралельні програми [182].  Лемпорт же узагальнив 

твердження про стани до акцій (actions) – тверджень про пари станів, або 

переходи (transitions) [157-161].  

Подальший розвиток цього підходу до опису властивостей паралельних 

програм – це мова Unity [103] Ченді та Місри.  

Щодо загальної картини, то деякі з методів (наприклад, TLA Лемпорта 

[157-161]) з практичного погляду програють композиційним методам за 

деякими параметрами (про це сказано вище), а інші (метод Овіцкі-Гріса [112] 

та його варіанти, що є розвитком аксіоматичного методу Хоара [125, 144]) є 

надто складними для застосування в реальних системах. Для останніх 

характерним є істотне ускладнення доведення: квадратична складність для 

кількості кроків у випадку “чистого” методу Овіцкі-Гріса, ускладнена 

побудова проміжних тверджень в методах типу rely-guarantee.  

Як було зазначено вище, аксіоматичні методи є дуже складними у 

застосуванні на практиці щодо паралельних систем. Тому перевагу доцільно 

надати методам, що базуються на моделюванні та використовують принцип 

інваріанта (незмінної або постійної властивості) у своїй основі. 

Для прикладу проаналізуємо серверну архітектуру – наприклад, роботу 

Web-сервера чи SQL-сервера.  

На будь-якому сервері, як правило, запущені служби, що чекають 

вхідних сигналів і реагують на них шляхом запуску відповідного процесу або 

виконанням певних дій. Власне кажучи, це і є задача сервера – опрацьовувати 

запити і давати на них відповіді.   

Нехай A, B, …, C – відповідні реакції на різні види вхідних сигналів 

(запитів). Оскільки служби “слухають” вхідний канал (або вхідні канали) 

постійно, тобто чекають вхідних сигналів, а при надходженні запиту одразу 

запускають відповідний процес-обробник, то може виникнути (що реально 
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трапляється дуже часто) ситуація, коли один і той же процес має кілька 

екземплярів (інстанцій, many instances), тобто один і той же процес 

виявляється запущеним декілька разів:  An, Bm, … Ck. Служби працюють в 

певному операційному середовищі сервера, яке в переважній більшості 

випадків (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 Server, FreeBSD, Linux 

та ін.) підтримує конкурентний (“витискаючий”) паралелізм, фактично, 

паралелізм з почерговим виконанням. Тому регулярно виникає ситуація 

An || Bm || … || Ck. Це означає, що ми запускаємо послідовні (на противагу 

паралельним) програми в багатозадачному серверному середовищі з 

паралелізмом із почерговим виконанням в режимі переривання. 

Будемо використовувати такі позначення. 

Композицію паралельного виконання в режимі чергування, по 

трактовану як засіб побудови програми, будемо позначати  f || g.  

Ця композиція має розумітись як паралельне виконання в режимі 

чергування (interleaving) у формі P ||| Q в сенсі [143], однак обрана нотація є 

ближчою до позначень у KIV– методиці та однойменному наборі утиліт для 

доведення властивостей програм, які переважно ґрунтуються на перевірці 

моделі [139, 184]. 

Паралельне виконання в режимі чергування і переключення n програм 

P, яке позначаємо P || P || … || P (n раз), будемо скорочено позначати як Pn. 

Процеси A, B, …, C – це програми, написані в деякій реальній мові 

програмування.  

Практика показує, що самі процеси дуже рідко вимагають паралелізму у 

власних межах (тобто для їх написання і реалізації), тому програми A, B, …, C 

зазвичай є послідовними. На користь цього свідчить наступне.  

Техніка програмування, в якій допускається розпаралелювання одного 

процесу на декілька (під час його виконання), називається багатопотоковістю 
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(multithreading) . Взагалі кажучи, багатопотоковість є дуже складною та 

схильною до помилок технікою, яка рекомендується до використання лише, 

можливо, для найменших (найпростіших) програм. Стосовно цього Тоні Хоар 

в зазначив, що паралелізм може бути дозволений лише на найбільш 

зовнішньому (найбільш глобальному, найвищому) рівні (завдання, програми), 

а його використання на нижчих (вкладених) рівнях треба уникати [143]. 

На користь використання паралелізму зі спільною пам’яттю свідчить 

сучасна ситуація з hardware, найперше з процесорами (CPU).  

На сьогодні щільність розміщення елементів на базі (транзисторів, 

тригерів на кремнієвому кристалі) вже сягнула тієї фізичної межі, за якою 

починаються квантові ефекти, тому істотне нарощування обчислювальної 

потужності можливе лише шляхом нарощування кількості ядер процесору, а 

не потужності самого ядра. Моделлю цієї процесорної взаємодії  виступає 

паралелізм зі спільною пам’яттю, адже всі ядра, як і всі процесори в 

мультипроцесорних комплексах, мають доступ до єдиного спільного 

пристрою пам’яті, який вони ділять між собою. 

 

3.2 Мова IPCL. Синтаксис 

Опишемо клас композиційних мов з паралелізмом в режимі чергування 

–клас IPCL (Interleaving Parallel Composition Languages) [49]. 

Синтаксис таких мов задається наступним чином: 

P ::= ex =: | P1;P2 | if b then P1 else P2 | while b do P | P1 || P2. 

Тут оператор присвоювання є векторним та атомарним, композиції 

послідовного виконання, розгалуження та циклування розуміються 

стандартним чином. При цьому в операторах розгалуження та циклування 

умова обчислюється атомарно, але виконання може бути перерване після 



 80 

обчислення умови і до виконання першої дії з відповідного програмного 

блоку [200].  

Паралельна композиція розуміється як недетерміноване поперемінне 

виконання (interleaving) послідовних атомарних дій (під процесів), які є 

аргументами композиції – теж в стандартному розумінні в сенсі [200].  

Також ми будемо опускати зайві дужки в нотації. 

Зокрема, замість   

P1 || (P2 || (… || Pn)… )   

будемо просто писати 

P1 || P2 || … || Pn. 

В [200] вводиться ще одна композиція: 

await b then P end  

Ця композиція слугує для синхронізації та взаємного виключення: 

– якщо умова b істинна, то P виконується одразу і без переривань,  

– якщо умова b хибна, то P виконується, як тільки b набуде значення 

істинию 

Зауважимо, що зазначена композиція відсутня в IPCL.  

Композиція await також відсутня в деяких мовах, які працюють в 

паралельному середовищі, наприклад, SQL. Це пояснюється тим, що її можна 

за необхідності промоделювати через інші базові композиції (шляхом 

введення додаткових змінних). 

 

 

3.3. Композиційна семантика мов класу IPCL 

Мови класу IPCL ґрунтуються на композиційно-номінативних системах 

вигляду 
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<NDS, F, {1,2}, C, arity>  

Тут:  

– NDS – система іменних або номінативних даних (надалі – просто дані),  

– F = OperPred – набір функцій для перетворення даних,  

– C – композиції над функціями з F.   

Маємо  Oper = DD → DD  та  Pred = DD → {True, False}, де перше 

входження D в декартів добуток – “глобальні дані”, а друге – “локальні” для 

поточного процесу. 

Тут D = ND(V,W) – множина номінативних даних. 

Функції, що повертають значення з множини {True, False}, тобто 

предикати, не змінюють поточний стан даних DD – вони використовуються 

в якості умови в операторах розгалуження та циклування. 

Композиціями IPCL є: 

- послідовне виконання, позначається “;” – є аналогом звичайної 

композиції множення або аплікування, послідовної функціональної 

композиції (sequential functional composition) з абстрактним трактуванням “ ”  

- розгалуження, позначається “if” – є аналогом композиції “”; 

- циклування, позначається “while” – є аналогом композиції “” ; 

- присвоювання, позначається “:=” – є аналогом сукупності (певної 

комбінації) композицій іменування та розіменування і деяких обчислень, 

- паралельне виконання в режимі чергування (переривання, 

interleaving, shared time) – див. вище синтаксис [174]. 

Пріоритет композиції || найменший, це треба враховувати при читанні 

виразів та розстановці дужок. 

Зауважимо, що базовою в IPCL є композиція послідовного виконання 

(sequential composition) “ ”, яку ми для зручності позначаємо “;”. 
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При застосуванні   її аргументи вважаються такими, що беруть на вхід 

дане і повертають повне дане, а не лише зміни у ньому. 

Композиція   використовується при абстрактному трактуванні 

послідовного виконання.  

Можна було використовувати композицію поступового виконання 

(succession composition “;” в сенсі [174]), яка з’являється при номінативному 

трактуванні послідовного виконання. У цьому випадку аргументи композиції 

вказують лише на зміни, що відбулися у вхідному даному. Але абстрактна 

композиція   є більш адекватною подальшому моделюванню, бо відображає 

по суті перетворення стану пам’яті (даних), а не лише його частини, яке потім 

необхідно накласти ( ) на поточний стан пам’яті (даних), щоб отримати 

цілковиту картину після перетворення.  

Задамо композиційну семантику мов IPCL.  

 

Семантика трьох перших композицій є стандартною. 

Семантика композиції паралельного виконання в режимі чергування 

визначається через семантику її аргументів та синтаксичний контекст 

традиційним чином, при цьому враховуємо її алгебраїчні та семантичні 

властивості.  

Індексом-параметром функції семантики виступає синтаксичний 

контекст – фрагмент програми або сама програма.  

Отже, маємо таке. 

семантика “;”: 

sem A ; B (d) = d ’ sem A (d) ’ sem B (d ’ sem A (d)) 

Тут ’ – покомпонентне накладання декартового добутку звичайних 

іменних (номінативних) даних: 

d1 ’ d2 = (Pr1(d1)  Pr1(d2), Pr2(d1)  Pr2(d2)) 
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Pri(d) – це проекція декартового добутку d по i-й компоненті, d1, 

d2  DD, 

така невелика видозміна викликана тим, що дане розглядається як 

двокомпонентне, тобто таке, що містить “глобальну” частину і “локальну” 

частину); 

 – це звичайна операція накладання даних (двох іменних або 

номінативних множин) згідно з [7]; 

семантика “:=”:  

sem x := e (d) = d ’ f (d). 

Тут f  Oper – (семантична) функція, яка відповідає синтаксичному 

оператору x := e, причому саме присвоєння (результат f) дає двокомпонентний 

результат, адже обчислюються глобальні та локальні дані, а накладання 

відбувається на відповідні компоненти даного d: глобальні змінні – на першу 

компоненту, локальні – на другу;  

x та e – це вектори імен та значень (виразів) відповідно;  

 

семантика “if”: 

sem if b then P else Q (d) = sem P (d), якщо b (d) = True,  

sem if b then P else Q (d) = sem Q (d), якщо b (d) = False, 

семантика “while”: 

sem while b do P (d) = sem P ; while b do P (d), якщо b (d) = True,  

sem while b do P (d) = d, якщо b (d) = False; 

далі – семантика “||”, така || – асоціативна і комутативна:  

sem ( A || B ) || C (d) = sem A || ( B || C ) (d),  

sem A || B (d) = sem B || A (d); 
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на синтаксичному рівні це означає відповідно:  

( ( A || B ) || C ) (d) = ( A || ( B || C ) ) (d) 

( A || B ) (d) = ( B || A ) (d) 

|| відносно “if”:  

sem if b then P else Q || R (d) = sem P || R (d), якщо b (d) = True, 

sem if b then P else Q || R (d) = sem Q || R (d), якщо b (d) = False, 

sem if b then P else Q ; P’ || R (d) = sem P ; P’ || R (d), якщо b (d) = True, 

sem if b then P else Q ; P’ || R (d) = sem Q ; P’ || R (d), якщо b (d) = False, 

|| відносно “while”: 

sem while b do P || R (d) = sem P ; while b do P || R (d), якщо b (d) = True, 

sem while b do P || R (d) = sem R (d), якщо b (d) = False, 

sem while b do P ; P’ || R (d) = sem P ; while b do P ; P’ || R (d), якщо b (d) = True, 

sem while b do P ; P’ || R (d) = sem P’ || R (d), якщо b (d) = False, 

|| відносно “;”:  

 sem ( A ; B ) || P (d) = sem A ; ( B || P ) (d), 

 sem A || P (d) = sem A ; P (d), 

 

Тут: 

A, B, C, P, P’, Q, R  Terms – програми в мові IPCL (терми в алгебрі 

IPCLA [177]), 

b – синтаксичне позначення відповідної умови – предиката pred з Pred, 

тобто  b (d) = sem b (d) = pred (d), а d  DD. 

В усіх наведених визначеннях: якщо значення b(d) невизначене, то і 

значення лівої частини відповідної рівності буде також невизначеним.  

Так само, якщо в будь-якому з визначень значення правої частини 

рівності невизначене, то і значення лівої частини – невизначене. 
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Зауважимо, що семантика задається згідно синтактико-семантичного 

підходу, адже вона визначається не тільки через безпосередні компоненти 

(складові) конструкції, а суттєво враховує структуру (тобто їх взаємне 

розташування, особливо щодо композиції паралелізму), що, взагалі кажучи, 

характерно для систем з паралелізмом.  

Глінн Вінскел вказує в своїй роботі що неможливо змоделювати 

паралельне виконання програми, обмежившись зв’язками між конфігураціями 

команд та заключними станами. Натомість необхідно використовувати зв’язки 

між окремими атомарними (неподільними) кроками при виконанні і таким 

чином дозволяти одній команді впливати на стан іншої команди, з якою вона 

виконується в паралель [198].  

Взагалі кажучи, семантика систем з паралельним виконанням в режимі 

чергування зазвичай визначається саме в синтактико-семантичних традиціях, 

адже, як згадувалось вище, цей підхід є найбільш природним для розуміння 

подібних систем. 

Функції з множини F є атомарними транзакціями, неподільними в сенсі 

паралелізму – їх виконання не може бути перервано.  

Отже, зокрема умови у відповідних композиціях є теж атомарними. 

Конкретна мова класу IPCL утворюється шляхом фіксації множини F. 

Твердження 3.1. Семантика IPCL описана повно 

Це означає, що ця семантика допускає всеможливі трактування на 

моделях. Для цього достатньо довести, що семантика спорідненої мови (без 

оператора await) з [200] виражається в термінах семантики IPCL .  

Для доведення використовуємо індукцію по структурі програми.  

До речі, в [200] показано, що семантика наведеної там мови є 

композиційною, звідси семантика IPCL є теж композиційною (це можна 

довести, виразивши семантичну функцію sem в термінах семантики мови 
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з [158]). Ці два взаємні вираження семантик показують, що завдання 

семантики IPCL є коректним та повним (відносно загальновживаної 

семантики аналогічної мови) – семантично та прагматично. 

З усіх можливих програм будемо розглядати клас багатоекземплярного 

виконання послідовних програм у серверному середовищі в режимі 

почергового переключення між ними:  

SeqILProgs =  

= { Prog | Prog = An || Bm || … || Ck; A, B, …, C  SeqTerms; n, m, …, k  Z+ }.  

Тут  Z+ – додатні цілі числа,  

SeqTerms – програми в мові IPCL (терми алгебри IPCLA [177]), 

побудовані за допомогою композицій {:=, ;, if, while} без застосування 

композиції ||. 

Даний клас програм, хоча і є звуженням класу всіх програм (термів) в 

мові IPCL (в алгебрі IPCLA), насправді є досить широким з практичної точки 

зору. Більш того, реальна практика рідко (!) виходить за межі цього класу.  

До речі, в [153] та в [160] розглядається саме таке звуження мови (класу 

програм), точніше, навіть звуження цього звуження, адже там степені повинні 

бути фіксованими (деталі буде проаналізовано після викладення методу). 

Перейдемо до формулювання видів властивостей щодо коректності 

програмного забезпечення в мовах IPCL. 

 

3.4. Два види властивостей програм IPCL 

Сфрмулюємо наступну задачу.  

Перевірити, тобто довести, виконуваність властивості для програми 

Prog  SeqILProgs.  
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Будемо розглядати два варіанти цієї задачі. 

Властивість  типу 1. Властивість, яку треба довести, записується так: 

{PreCond} Prog {PostCond} 

Тобто треба довести, що з істинності певної передумови PreCond після 

виконання програми Prog випливатиме післяумова PostCond  (тут маємо 

трійки Тоні Хоара: передумова – дія – постумова). 

Властивість  типу 2. Властивість (предикат Inv), яку треба довести, є 

інваріантною, тобто вона повинна виконуватись (бути істинною) протягом 

всього часу (що означає – на кожному кроці) роботи програми Prog.  

Цей тип властивості буде уточнений далі. 

Важливо відзначити, що будь-яку властивість можна записати у вигляді 

предиката її істинності. Отже, виконуваність властивості еквівалентна 

істинності відповідного їй предиката.  

Обидва варіанти властивостей є варіаціями поняття властивості 

“безпеки” (safety property).  

В даній роботі ми зупинимось на розгляді лише цих типів властивостей. 

Перший варіант відображає традиційні погляди (зокрема, Хоара) на 

часткову коректність (послідовних !) програм.  

Другий варіант “лежить в руслі” переходу до інваріанту замість перед- 

та постумов і відображає погляди Ешкрофта-Лемпорта на коректність 

(паралельних !) програм.  

Еволюцію поглядів щодо коректності паралельних програм було 

описано вище.  

Уточнимо ці варіанти.  

Перший варіант – це узагальнена часткова коректність програми. Тут ми 

припускаємо, що вхідні дані (точніше – початковий стан програми) 

задовольняє деякій умові PreCond, і необхідно довести, що після виконання 
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програми буде виконуватись умова PostCond, тобто вихідні дані (точніше – 

фінальний стан при виконанні програми) задовольняють цій умові.  

Другий варіант – більш сильна вимога до програми. Доведення такої 

властивості буде гарантувати, що деяка умова виконується після виконання 

кожної дії програми. Це означає обчислення значення базової функції з F 

та/або передачі управління на будь-якому кроці згідно композиційної 

структури програми, зокрема, і після завершення виконання, якщо ця умова 

мала місце на початку її роботи. 

 

3.5 Методика доведення властивостей програм IPCL 

Враховуючи комутативність та асоціативність композиції ||, а також її 

семантику відносно інших композицій, процес обчислень програми 

P  SeqILProgs можна уявити як послідовне виконання. При цьому на 

кожному кроці виконується одна чергова команда однієї з підпрограм, а 

підпрограма обирається випадково з тих, які ще недовиконані.  

Можна також уявити процес обчислень програми з синтаксичної точки 

зору як переписування (перетворення) терму програми з метою усунення 

композиції || з її терму.  

Процедура переписування терму, враховуючи наведену вище семантику 

композиції ||, є недетермінованою, тому на кожному кроці робиться вибір 

правила переписування як однієї з альтернатив.  

У цьому випадку можна говорити, що цим самим обирається один з 

можливих шляхів виконання програми P. Саме ж виконання елементарних 

(атомарних) дій – функції з F – це, власне кажучи, перетворення даних.  

Кожна підпрограма може взаємодіяти зі спільними глобальними та 

своїми локальними даними. 
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3.5.1. Побудова моделі. Транзиційна система  

Побудуємо модель виконання довільної програми P  SeqILProgs у 

відповідності з наведеними вище міркуваннями та згідно семантики мов IPCL. 

Розглянемо програму  

P = An || Bm || … || Ck  SeqILProgs.  

Нехай numprocs=n+m+…+k.  

Зробимо помітки для кожного входження функцій з F в терми програм 

A, B, …, C.   

Також для кожної програми A, B, …, C введемо помітку завершення 

роботи програми – помітку, що знаходиться після тексту програми, не помічає 

жодну функцію із програми, але фіксує стан одразу після завершення 

виконання програми (аналог E з [200]).  

Маємо для кожної програми A, B, …, C відповідну множину поміток 

Amarks, Bmarks, …, Cmarks.  

Зрозуміло, що глобальне сховище (простір спільних змінних) повинно 

чітко відрізнятися та прозоро відокремлюватися від локального сховища 

(простору локальних змінних) [143].  

Елемент S  Amarks
nBmarks

m…Cmarks
kDDnumprocs будемо називати 

станом системи, що виконує програму P, або станом програми P,  просто 

станом, якщо з контексту зрозуміло, про який стан іде мова.  

Тут перше входження D в декартів добуток – “глобальні дані”, а друге – 

“локальні” для всіх окремих послідовних підпрограм (An, Bm, …, Ck) з P, 

записані в тій же послідовності, що і самі підпрограми в термі програми P.  

Перша частина декартового добутку (до даних) – це позиції виконання 

кожної підпрограми з P. Це мітки функцій, які будуть обчислені відповідними 

підпрограмами (або дій, які будуть ними виконані), коли дійде черга до їх 

виконання, тобто відбудеться “переключення на них”, на найближчому кроці.  
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Весь наведений декартів добуток будемо називати множиною станів і 

позначати States.  

Таким чином, стан SStartStates  містить в собі інформацію як про стан 

даних (глобальних і локальних), так і про стан управління .  

Цей сукупний стан також називають конфігурацією. 

Будемо виділяти множину початкових станів StartStates  States.  

Зокрема, у всіх елементів цієї множини перші (numprocs) компоненти 

декартового добутку, які відображають мітки, (всі окрім даних), мають 

значення початкових (перших, які зустрічаються в записі терму) міток 

відповідних процесів.  

Можна також виділити множину заключних (фінальних) станів, в один 

з яких програма P потрапляє після завершення виконання – StopStates  States.  

Для всіх елементів s цієї множини характерно, що ті ж самі перші 

(numprocs) їх компоненти будуть мати значення заключних (останніх в записі 

терму) міток відповідних процесів, а також їх досяжність. Останнє означає, що 

для кожного стану sStopStates існує набір станів s1, s2, …, sl такий, що  

s1StartStates & sl=s & (i{1, 2, …, l-1} • (si, si+1)Step),  

де функція Step – функція кроку виконання програми P . 

Функція Step та алгоритм розстановки міток описані нижче. 

Кількість підпрограм програми P, що знаходяться на деякій позиції mark 

в стані S будемо позначати PS[mark]. Такі величини, що є цілими невід’ємними 

числами, є корисними для формулювання перед- та постумов, а також 

інваріантів, при доведенні властивостей.  

Наприклад, для довільної програми A  SeqTerms і стану S  States 

завжди виконується nA
marksAmark

markS
n =



][ .  
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Із цього зауваження зрозуміло, що ми дозволяємо явно використовувати 

стан управління у формулюванні предикатів PreCond, PostCond та Inv. 

Функцію Step: States → States будемо називати функцією кроку 

виконання програми P, якщо вона визначає всі можливі перетворення станів, 

тобто переходи від одного стану до іншого стану, за один крок під час 

виконання програми P і тільки їх.  

Якщо поточний стан програми P є S, то за один крок виконання 

програми P потрапляємо в стан S’  Step(S). 

Під кроком виконання програми P (в певний момент) розуміємо 

обчислення однієї з функцій із F, які доступні до обчислення згідно 

композиційної семантики програми (в цей момент). 

З виконанням кожного кроку програми P, тобто обчисленням деякої 

функції, окрім можливої зміни даних, пов’язана зміна значення однієї з 

перших компонент стану, а саме компоненти, що вказувала на мітку 

обчисленої функції. Її значення стає рівним мітці, куди програма потрапляє 

після обчислення функції з поточного кроку. Значення нової мітки 

визначається за семантикою композиційного контексту даної функції. 

Функція Step, очевидно, є багатозначною (недетермінованою) 

частковою функцією. З точки зору теорії множин її скоріше слід було б назвати 

відношенням, тобто  Step  StatesStates.  

Таким чином, отримали транзиційну систему (State Transition System), 

що складається з множини всіх станів States та функції переходів Step.  

Точніше кажучи, це ініціалізована нескінченна (за кількістю станів) 

нерозмічена транзиційна система, initialized infinite unlabelled transition system, 

в сенсі, наприклад, ASM [185].  

Також додатково ми виділяємо множину початкових станів StartStates та 

множину заключних станів StopStates, які є підмножинами States.  
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Зрозуміло, що для кожної програми з SeqILProgs можна побудувати 

відповідну транзиційну систему.  

Такі транзиційні системи будемо розглядати як моделі програм. 

Визначивши модель програми як транзиційну систему та повертаючись 

до визначення PreCond, PostCond та Inv, слід уточнити, що ці умови є 

предикатами над станом, тобто 

PreCond, PostCond, Inv : States → Bool, де Bool = {True, False}. 

 

3.5.2 Розстановка міток та визначення функції Step  

Наведемо рекурсивний (за структурою терму коректно побудованої 

програми) алгоритм визначення функції розстановки міток і одночасного 

визначення функції Step. 

 

функція Розставити_мітки ( початкова_мітка, кінцева_мітка, терм ) 

{ 

 якщо ( терм = терм1 ; терм2 ) 

 то 

 { 

  створити   нова_мітка; 

  Розставити_мітки ( початкова_мітка, нова_мітка, терм1 ); 

  Розставити_мітки ( нова_мітка, кінцева_мітка, терм2 ) 

 } 

 інакше 

 якщо ( терм = if ( терм1 ) then терм2 else терм3) ) 

 то 

 { 

  створити   нова_мітка1, нова_мітка2; 
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  Створити_перехід_з_умовою ( початкова_мітка, терм1(d)=True, 

нова_мітка1 ); 

  Розставити_мітки ( нова_мітка1, кінцева_мітка, терм2 ); 

  Створити_перехід_з_умовою ( початкова_мітка, терм1(d)=False, 

нова_мітка2 ); 

  Розставити_мітки ( нова_мітка2, кінцева_мітка, терм3 ) 

 } 

 інакше 

 якщо ( терм = while ( терм1 ) do терм2 ) 

 то 

 { 

  створити  нова_мітка; 

  Створити_перехід_з_умовою  (початкова_мітка, терм1(d) = True, 

нова_мітка ); 

  Створити_перехід_з_умовою  (початкова_мітка, терм1(d) = False, 

кінцева_мітка ); 

  Розставити_мітки ( нова_мітка, початкова_мітка, терм2 ) 

 } 

 інакше 

 якщо ( терм = x := e ) 

 то 

  Створити_перехід_з_перетворенням (початкова_мітка, f, 

кінцева_мітка ) 

} 

 

Тут f – семантика відповідної операції x := e. 
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Кожній функції, поміченій міткою (присвоювання або умова), 

відповідає її семантика з множини F згідно з визначеною вище функцією 

семантики sem. 

Основний виклик функції Розставити_мітки() треба виконати для 

кожного з варіантів підпроцесів P, тобто для A, B, …, C (по одному екземпляру 

для кожного варіанту підпроцесів) у нашому попередньому визначенні, даючи 

кожного разу вхідними параметрами різні (всі попарно відмінні) початкові й 

кінцеві мітки, а термом – відповідний терм A, B, …, C. 

Тут функції Створити_перехід_з_умовою(мітка1, умова, мітка2) та 

Створити_перехід_з_перетворенням(мітка1, функція, мітка2) означають 

уточнення функції Step (поповнення декартового добутку Step парами (State, 

State’)). 

Розглянемо, наприклад, обробку терму A.  

Функція  Створити_перехід_з_умовою(мітка1, умова, мітка2)  додасть 

до Step наступну множину пар (тут Nn={1, 2, …, n}): 

{ (S1, S2) | S1 = (a1, a2, …, an, b, …, c, d, d1, …, dnumprocs) &  

S2 = (a1’, a2’, …, an’, b, …, c, d, d1, …, dnumprocs) &  

iNn • ( aiAmarks & ai’Amarks ) & bBmarks
m & … 

& cCmarks
k & dD & iNnumprocs • diD & 

iNn • jNn \ {i} • ( ai=мітка1 & ai’=мітка2 & aj’=aj ) & умова(S1) }. 

 

Тут:  Створити_перехід_з_перетворенням(мітка1, функція, мітка2) – це  

{ (S1, S2) | S1=(a1, a2, …, an, b, …, c, d, d1, …, dnumprocs) &  

S2=(a1’, a2’, …, an’, b, …, c, d’, d1’, …, dn’, dn+1, …, dnumprocs) &  

iNn • ( aiAmarks & ai’Amarks ) & bBmarks
m & …  

& cCmarks
k & dD & d’D &  

iNnumprocs • diD & iNn • di’D & 
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iNn • jNn \ {i} • ( ai=мітка1 & ai’=мітка2 & aj’=aj & 

dj’=dj & (d’, di’)=функція(d, di) ) }. 

 

Аналогічно легко можна виписати ці дві функції, що довизначають Step, 

для інших підпроцесів P : B, …, C.  

Розуміло, для різних підпроцесів вони будуть змінювати деяку частину 

декартового добутку стану (не більше трьох компонент), залишаючи інші 

незмінними.  

Таким чином можна промоделювати виконання всієї програми P як 

почергове виконання деякої з поточних операцій (обчислення значень 

функцій), зокрема, перевірку умови і перехід у відповідності з результатом до 

блоку “then” або до блоку “else”, та відповідну зміну стану. 

Запропонований апарат моделювання, зокрема, дозволяє виразити 

“миттєвий” if: на одному кроці обчислень відбувається обрахунок значення 

умови композиції if та одразу передача управління відповідному блоку (“then” 

або “else”) і виконання першого оператора цього блоку, як, наприклад, 

відбувається в KIV Tools [139, 184].  

По суті, апарат моделювання є більш потужним, ніж запропонована 

семантика IPCL. Також цей апарат дозволяє промоделювати оператор await в 

явному вигляді (без проміжного моделювання в мові IPCL). 

 

3.5.3 Спрощена модель за відсутності локальних даних  

За відсутності локальних даних у програмах A, B, …, C (підпрограмах P) 

доцільно розглядати поняття спрощеного стану – агрегованого стану вигляду  

NPmqD,  де  Pmq = ||Amarks||+||Bmarks||+…+||Cmarks||.  

Тут ||A||=card(A) – потужність множини A 
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Перші ||Amarks|| компонент такого стану містять кількість програм, що 

перебувають у відповідних мітках програми A в цьому стані, причому сума 

цих компонент в кожному стані для програми P дорівнює n – кількості 

інстанцій (екземплярів) програми A в P – в термінах програми P.  

Наступні ||Bmarks|| компонент містять кількість програм, що перебувають 

у відповідних мітках програми B в цьому стані, причому сума цих компонент 

в кожному стані для програми P дорівнює m (кількості інстанцій програми B в 

P) в термінах програми P і т.д.  

Остання компонента D містить глобальні спільні дані для всіх 

підпрограм програми P. 

Спрощений стан оперує з кількостями програм, що знаходяться на 

кожній мітці виконання замість ідентифікації позиції (мітки) кожної інстанції 

кожної окремої підпрограми (A, B, …, C).  

Насправді, підпрограми невідмінні з точністю до поточної мітки 

виконання, якщо вони не змінюють (фактично, не мають) локальних даних, а 

лише оперують зі спільними глобальними даними. 

Отримати спрощений стан за станом можна наступним чином. 

Оскільки множини Amarks, Bmarks, …, Cmarks – скінченні, то нехай  

Amarks={A1, …, Aa}, …, Cmarks={C1, …, Cc}.  

Нехай Pri(S) – i-а компонента кортежу S.  

Візьмемо деякий стан S. Тоді відповідний йому спрощений стан  

SS=(a1, …, aa, …, c1, …, cc, d),  

де aj=||{ i | Pri(S)=Aj , iNPmq }||= [ ]jS AP , jNa, …,  

cj=||{ i | Pri(S)=Cj , iNPmq }||= [ ]jS СP , jNc, d=Prnumprocs+1(S). 

Відповідним чином вводяться:  

– множина спрощених станів SStates,  
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– спрощені початкові стани SStartStates  

(всі вони мають структуру (n, 0, …, 0, …, k, 0, …, 0, d)),  

– спрощені заключні стани SStopStates  

(їх структура – (0, …, 0, n, …, 0, …, 0, k, d)) та  

– функція кроку виконання програми P над спрощеними станами  

SStep: SStates → SStates.  

Ця функція зменшує на одиницю значення деякої компоненти вектора 

SStates (наприклад, першу) і водночас збільшує значення деякої іншої 

(наприклад, другої). Це означає, що відбувається передача управління від 

однієї мітки (в даному випадку – A1) до іншої мітки (в даному випадку – A2)  

для однієї з програм (в даному випадку – A).  

Також SStep змінює значення останньої компоненти (глобальних даних), 

якщо чергова функція належить підкласу Oper класу F.  

Всі ці об’єкти легко отримати шляхом переведення станів у спрощені 

стани або безпосередньо. 

Зокрема, Створити_перехід_з_умовою(мітка1, умова, мітка2) додасть 

до SStep наступну множину пар (тут Nn={1, 2, …, n}): 

{ (SS1, SS2) | SS1=(a1, a2, …, aa, …, c1, …, cc, d) &  

& SS2=(a1’, a2’, …, aa’, …, c1, …, cc, d) & iNa • ( aiN & ai’N ) & …  

& iNc • ciN & dD & iNa • jNa • kNa \ {i, j} • 

( Ai=мітка1 & Aj=мітка2 & ai>0 & ai–1=ai’ & aj+1=aj’ & ak=ak’ ) & умова(SS1) }, 

Тут Створити_перехід_з_перетворенням(мітка1, функція, мітка2) –це  

{ (SS1, SS2) | SS1=(a1, a2, …, aa, …, c1, …, cc, d) &  

& SS2 =(a1’, a2’, …, aa’, …, c1, …, cc, d’) &  

& iNa • ( aiN & ai’N ) & … & iNc • ciN & dD & d’D & 

& iNa • jNa • kNa \ {i, j} •  
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( Ai=мітка1 & Aj=мітка2 & ai>0 & ai–1=ai’ & aj+1=aj’ & 

ak=ak’ ) & (d’, [])=функція(d, []) }. 

Тут [] – порожнє іменне дане. 

Аналогічно до описаної нижче техніки доводяться властивості двох 

типів, які досліджуються.  

Будемо розглядати спрощені стани, де це доцільно. 

 

3.6 Доведення властивостей програм IPCL 

Нехай потрібно довести властивість типу 1 з передумовою-предикатом 

PreCond та постумовою-предикатом PostCond, або властивість типу 2 з 

інваріантом-предикатом Inv щодо деякої програми P. Всі три предикати є 

предикатами від аргументу-стану (або спрощеного стану). 

 

 

    3.6.1 Рівнопотужність двох типів властивостей в IPCL  

Покажемо спочатку, що ці два типи властивостей рівнопотужні в тому 

сенсі, що коли виконується умова типу 1 для деяких PreCond та PostCond, то 

завжди можна підібрати такий Inv (що залежатиме від PreCond та PostCond), 

для якого буде виконуватись умова типу 2.  

Будемо використовувати поняття рефлексивно-транзитивного 

замикання відношення Step (або SStep) і позначати його Step* (або SStep*).  

Якщо відношення Step моделює виконання одного кроку програми P, то 

Step* моделює виконання довільної кількості кроків програми P (зокрема, і 

виконання всієї програми).  

Введемо предикат InvCond (предикат вищого порядку – над іншими 

предикатами-аргументами), який нам знадобиться далі: 
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InvCond(Inv, PreCond, PostCond) = SStartStates • ( PreCond(S) → Inv(S) ) & 

SStopStates • ( Inv(S) → PostCond(S) ) & (S, S’)Step • ( Inv(S) → Inv(S’) ). 

Цей предикат істинний, якщо на всіх початкових станах SStartStates з 

PreCond(S) логічно випливає Inv(S), на всіх заключних станах SStopStates з 

Inv(S) логічно випливає PostCond(S) та для кожної пари станів (S, S’)Step 

(кроку програми) маємо Inv(S) → Inv(S’) (збереження істинності інваріанта). 

Нагадаємо, що програма P при моделюванні перетворюється в транзи-

ційну систему, яка складається з множини станів States, функції переходу Step, 

початкових станів StartStates та кінцевих станів StopStates, тобто програма 

однозначно визначає всі компоненти моделюючої транзиційної системи. 

Твердження 3.1. Властивість 1 типу виконується для деяких 

PreCond(S), PostCond(S) та програми P тоді і тільки тоді, коли виконується 

властивість 2 типу для цієї програми P і деякого інваріанта Inv(S). 

Переформулюємо це твердження більш детально. 

Теорема 3.1. Нехай програма P (функція переходу Step*) переводить 

початковий стан S (SStartStates) в кінцевий стан S’ (S’StopStates).  

Тоді для будь-якої пари таких станів S та S’ з PreCond(S) випливає 

PostCond(S’) тоді і тільки тоді, коли існує інваріант Inv(s) (sStates), який є 

логічним наслідком PreCond(s) для кожного початкового стану 

( sStartStates • ( PreCond(s) → Inv(s) ) ). 

З нього випливає PostCond(s) в кожному заключному стані 

( sStopStates • ( Inv(s) → PostCond(s) ) ) і він зберігає істинність для 

кожного переходу з Step ((s, s’)Step • ( Inv(s) → Inv(s’) ) ). 

Формально це твердження можна записати наступним чином: 
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Step, States, StartStates, StopStates • PreCond • PostCond •  

(SStartStates • S’StopStates • ( PreCond(S) & (S, S’)Step* → 

PostCond(S’) )    Inv • InvCond(Inv, PreCond, PostCond) ), 

де всі позначення (Step, States, StartStates, StopStates, PreCond, PostCond, Inv) 

використовуються та розуміються у введеному вище смислі. 

Наведемо доведення теореми. 

Спочатку покажемо, що для довільних PreCond та PostCond має місце 

SStartStates • S’StopStates • ( PreCond(S) & (S, S’)Step* → 

PostCond(S’) )  Inv • InvCond(Inv, PreCond, PostCond).  

Для цього покажемо, що коли антецедент логічної імплікації є істиною 

(припущення), то консеквент теж буде істиною. 

Розглянемо Inv1(S) = StStartStates • (PreCond(St) & (St, S)Step*). 

Перевіримо, чи є істиною InvCond(Inv1, PreCond, PostCond)? 

а) SStartStates • (PreCond(S) → Inv1(S)) = SStartStates • 

(PreCond(S) → StStartStates • (PreCond(St) & (St, S)Step*) ) = /* візьмемо 

St=S, очевидно, що (St, St)Step* для будь-якого StStartStatesStates */ = 

SStartStates • (PreCond(S) → (PreCond(S) & (S, S)Step*)) = 

SStartStates • (PreCond(S) → PreCond(S)) = SStartStates • True = True 

б) SStopStates • (Inv1(S) → PostCond(S)) = SStopStates • 

(StStartStates • (PreCond(St) & (St, S)Step*) → PostCond(S)) = 

SStopStates • StStartStates • (PreCond(St) & (St, S)Step* → 

PostCond(S)) = /* маємо в точності припущення */ = True 

в) (S, S’)Step • (Inv1(S) → Inv1(S’)) = (S, S’)Step • (StStartStates • 

(PreCond(St) & (St, S)Step*) → St’StartStates • (PreCond(St’) & 

(St’, S’)Step*)) = SStates • S’States • StStartStates • St’StartStates • 

((S, S’)Step & PreCond(St) & (St, S)Step* → PreCond(St’) & (St’, S’)Step*) = 
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/* візьмемо St’=St */ = SStates • S’States • StStartStates • 

((S, S’)Step & PreCond(St) & (St, S)Step* → PreCond(St) & (St, S’)Step*) = 

/* очевидно, що (St, S)Step* & (S, S’)Step → (St, S’)Step*, оскільки Step* – 

транзитивне замикання відношення Step, а також (S, S’)Step & PreCond(St) & 

(St, S)Step* → PreCond(St) */ = SStates • S’States • StStartStates • 

(True & True) = True 

Отже, InvCond(Inv, PreCond, PostCond)=True, звідси, SStartStates • 

S’StopStates • ( PreCond(S) & (S, S’)Step* → PostCond(S’) )  

Inv • InvCond(Inv, PreCond, PostCond) при довільних фіксованих Step, States, 

StartStates, StopStates, PreCond, PostCond. 

Тепер покажемо, що SStartStates • S’StopStates • ( PreCond(S) & 

(S, S’)Step* → PostCond(S’) )  Inv • InvCond(Inv, PreCond, PostCond). 

Припустимо, що це не так. Тобто, за умови 

Inv • InvCond(Inv, PreCond, PostCond), не виконується SStartStates • 

S’StopStates • ( PreCond(S) & (S, S’)Step* → PostCond(S’) ). Це означає, 

що True = SStartStates • S’StopStates • ( PreCond(S) & (S, S’)Step* → 

PostCond(S’) ) = SStartStates • S’StopStates •  ( PreCond(S) & 

(S, S’)Step* → PostCond(S’) ). Останнє означає, що існують деякі 

S1StartStates та S1’StopStates такі, що PreCond(S1) & (S1, S1’)Step* = True 

(тобто PreCond(S1) = True та (S1, S1’)Step* = True) і PostCond(S1’) = False. 

З припущення випливає, що існує деякий Inv1(S) такий, що InvCond(Inv1, 

PreCond, PostCond) = True. 

Оскільки InvCond(Inv1, PreCond, PostCond) = True, то це означає, що: 

а) SStartStates • ( PreCond(S) → Inv(S) ), тобто, зокрема, для 

S1StartStates маємо: PreCond(S1) → Inv(S1), але оскільки PreCond(S1) = True 

за припущенням, то і Inv(S1) = True 
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б) (S, S’)Step • ( Inv(S) → Inv(S’) ), за припущенням – (S1, S1’)Step*, 

це означає, що s1, s2, …, sl • (s1=S1 & sl=S1’ & i=1,2,…,l-1 • (si, si+1)Step), але 

Inv(S1) = True, отже Inv(s1) = True, але тоді Inv(s2) = True і т.д. за індукцією, 

отримаємо Inv(S1’) = True 

в) SStopStates • ( Inv(S) → PostCond(S) ), тобто, зокрема, для 

S1’StopStates маємо: Inv(S1’) → PostCond(S1’), але оскільки Inv(S1’) = True, то 

і PostCond(S1’) = True 

Тепер маємо: за припущенням – PostCond(S1’) = False, але ми отримали, 

PostCond(S1’) = True, звідси маємо суперечність. Отже, припущення невірне. 

Таким чином, має місце SStartStates • S’StopStates • 

( PreCond(S) & (S, S’)Step* → PostCond(S’) )  

Inv(S) • InvCond(Inv, PreCond, PostCond). 

Насправді, в останньому випадку достатньо взяти 

PreCond=PostCond=Inv. 

Отже, SStartStates • S’StopStates • ( PreCond(S) & (S, S’)Step* → 

PostCond(S’) )  Inv • InvCond(Inv, PreCond, PostCond).  

Це означає: деяка властивість  типу 1 виконується тоді і тільки тоді, коли 

існує інваріант Inv(S) такий, що InvCond(Inv, PreCond, PostCond).  

Отже, властивість  типу 1 можна звести до властивості  типу 2 і 

навпаки – в цьому сенсі вони є рівнопотужними.  

Якщо зведення неможливе (немає підходящого інваріанта), то 

властивість 1 типу є хибною – вона не виконується, її істинність довести 

неможливо. 

Тепер повернемось до методики доведення властивостей. 
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3.6.2 Схема доведення властивостей в IPCL 

Схема доведення властивостей є наступною: 

1) за програмою в мові IPCL (згідно наведеного алгоритму) будуємо 

функцію Step та розставляємо мітки, 

2) фіксуємо множини початкових та кінцевих станів (згідно наведених 

визначень) – StartStates та StopStates, 

3) формулюємо перед- та постумови та знаходимо за ними відповідний 

інваріант, або ж одразу формулюємо властивість типу інваріанту, 

4) маючи Inv(S), SStates, робимо доведення-перевірку за наступними 

правилами. 

Щоб довести властивість  типу 2, необхідно показати, що кожне перетво-

рення, допустиме згідно функції Step в деякий поточний момент (“просування” 

виконання програми шляхом обчислення однієї чергової функції), зберігає 

істинність інваріанта Inv(S).  

Це означає, що необхідно довести наступне: 

SStates • S’States ( (Inv(S) & (S, S’)Step) → Inv(S’) ). 

Тоді, якщо SStartStates • Inv(S), що також потрібно перевірити, то за 

індукцією Inv(S) має місце для всіх станів S, які є досяжними для програми P 

(згідно функції Step), зокрема, і SStopStates • Inv(S).  

Властивість  типу 2, таким чином, буде доведена. 

Для доведення властивості типу 1 потрібно, згідно із сформульованим 

вище твердженням, знайти інваріант (предикат) Inv(S) такий, що задовольняє 

умову InvCond(Inv, PreCond, PostCond) для заданих PreCond та PostCond.  

Якщо такий інваріант буде знайдено, то доведення можна вважати 

завершеним, бо тим самим ми доведемо істинність предиката-інваріанта на 
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кожному кроці виконання програми, якщо до цього кроку можна дійти, 

стартувавши виконання з деякого початкового стану, для якого виконувалась 

умова PreCond(S); а оскільки з істинності Inv(S) випливає істинність 

PostCond(S) на заключних станах (SStopStates • ( Inv(S) → PostCond(S) )), 

то доведемо саме те, що було необхідно – властивість типу 1. 

 

         3.6.3 Приклад застосування методу доведення властивостей в 

IPCL  

Розглянемо приклад, який традиційно використовується 

(див. [161, 200]) для перевірки “працездатності” паралельних програм та 

методик, пов’язаних з їх моделюванням та виконанням.  

Нехай програма двічі паралельно інкрементує деяку глобальну змінну.  

В нотації IPCL така програма P матиме вигляд  x:=x+1 || x:=x+1,  де: 

x – глобальна змінна,  

множина F = {f1}, де f1 (d)  d  [ x  (x(d)+1) ]  

Тут синтаксичним позначенням семантичної функції f1 є x:=x+1.  

Зрозуміло, що кожна дія є атомарною (читання, додавання, запис 

значення змінної).  

Задача формулюється наступним чином:  

довести, що коли початкове значення (глобальної) змінної x є 0, то 

заключне (після завершення програми) значення x буде дорівнювати 2. 

“Чистим” методом Овіцкі-Гріса формулюються та перевіряються 

властивості для кожного оператору з урахуванням їх можливого 

“перехресного” впливу. При цьому кількість перевірок є квадратичною по 

відношенню до кількості операторів програм. 
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В розширеному варіанті rely-guarantee методу Овіцкі-Гріса ця 

властивість доводиться шляхом введення двох (це для такої тривіальної 

програми !) додаткових змінних і за допомогою нетривіально сформульованих 

rely- та guarantee-умов для застосування методу до цієї задачі.  

Формулювання та доведення займає більше сторінки [200]. 

В TLA Лемпорт пропонує (розглядаючи досить споріднену задачу) 

побудувати модель, яка не є суттєво простішою за перші дві, а формулювання 

моделі та, власне, саме доведення (з поясненнями) займає знов-таки не менше 

сторінки [161]. 

Розглянемо тепер доведення узагальнення зазначеної властивості в IPCL. 

Дослідимо узагальнений варіант.  

Маємо програму P = Incn (для деякого фіксованого nN), де Inc = x:=x+1.  

Маємо семантичну модель, описану вище, з F={f1}.  

Розглядаємо спрощену модель, оскільки у нас немає локальних змінних.  

Алгоритм розстановки міток дасть наступний результат для Inc:  

Inc = [M1] x:=x+1 [M2],  

SStates={(s1, s2, d) | s1N, s2N, dD}.  

Тут s1–кількість програм (з усіх паралельно виконуваних) з управлінням 

в мітці [M1] в поточний момент часу, s2–кількість програм з управлінням в 

мітці [M2], d–глобальне дане (що містить змінну x).  

Зрозуміло, що SStep={((s1, s2, d), (s1–

1, s2+1, f1(d))) | s1>0 & s1N & s2N }, SStartStates={(n, 0, [ x  0 ])}, 

SStopStates={ s | s=(0, n, d’) & s1, s2, …, sl • (s1SStartStates & sl=s & (iNl-1 • 

(si, si+1)SStep) ) } – за означенням. 

Нехай PreCond(SS)  (x(d)=0) та PostCond(SS)  (x(d)=n), де 

SS=(s1, s2, d)SStates – (спрощений) стан. Розглянемо Inv(SS)  (s2=x(d)).  
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Перевіримо InvCond(Inv, PreCond, PostCond). Маємо: 

SSStartStates • ( PreCond(S) → Inv(S) ) = PreCond((n, 0, [ x  0 ])) → 

Inv((n, 0, [ x  0 ])) = True → True = True,  

SSStopStates • ( Inv(S) → PostCond(S) ) = S=(s1, s2, d) = (0, n, d’) 

SStopStates  • ( (s2=x(d)) → (x(d)=n) );  

оскільки s2=n, то імплікація є True, і весь предикат буде True;  

(S, S’)SStep • ( Inv(S) → Inv(S’) ) = (S, S’) = ((s1, s2, d), (s1–1, s2+1, f1(d))) 

SStep • ( (s2=x(d)) → (s2+1=x(f1(d))) ) = (S, S’)SStep • True,  

оскільки очевидно, що x(f1(d)) = x(d)+1. 

Звідси, Inv – дійсно інваріант програми P, до того ж на початкових 

станах він є логічним наслідком передумови, а на заключних станах з нього 

випливає постумова. 

Таким чином, доведена узагальнена властивість.  

Сформульована спочатку властивість отримується з загальнішої при 

n=2. 

Зауважимо, що кількість перевірок для доведення є лінійною по 

відношенню до кількості операторів програм. 

 

     3.7 Висновки щодо методу доведення властивостей в IPCL 

З усіх кроків описаного методу доведення властивостей в IPCL 

креативним є лише третій: знаходження або формулювання відповідного 

інваріанта.  

Один з можливих інваріантів сформульований при доведенні 

твердження в явному вигляді, але він надто складний для практичних доведень 

та має лише теоретичний зміст, адже він фактично є функціоналом вищого 

порядку.  
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На практиці необхідно знаходити інваріант, який якомога точніше 

відображав би поведінку програми (для цього розроблено низку підходів, 

зокрема [152]), але в загальному випадку проблема є частково розв’язною. 

Інші кроки методу є механічними, і тому можуть бути автоматизовані. 

Доведення за наведеним методом можна проводити для програм вигляду 

P  SeqILProgs, де кількості паралельно виконуваних підпрограм є 

довільними натуральними числами, фіксованими є тільки їх типи (A, B, …, C). 

При цьому складність таких доведень буде лінійною за кількістю кроків 

відносно кількості операторів в підпрограмах, на відміну від багатьох інших 

методів. В такому випадку отримаємо свого роду символічні доведення над 

загальною формою програми, тобто викладений метод може оперувати 

“узагальненим виглядом програми”.  

Описаний метод не може бути зведений до простої перевірки моделей 

(model checking): по-перше, всі стани не можна перелічити, бо не є фіксованою 

кількість (ступінь) кожної з паралельних підпрограм; по-друге, в кожному 

конкретному випадку при великих кількостях паралельних підпрограм 

кількість станів буде також значною.  

Також цей метод не є варіантом символьної перевірки моделей (symbolic 

model checking), адже не використовує ні евристики, ні інші покращення, 

викладені в літературі.  

Також зрозуміло, що запропонований метод не є варіантом доведення 

теорем (theorem proving) в чистому вигляді. Методи theorem proving є високо 

інтерактивними, мають високий ступінь взаємодії з людиною, натомість в 

описаному методі необхідно лише один раз спочатку сформулювати інваріант, 

а всі інші кроки методу можуть бути виконані автоматично. Доведення теорем 

спирається на логіку і є чисто математичним підходом, в той час як даний 

метод є змішаним підходом, він спирається на текст програми, семантику та 

моделюючу транзиційну систему.  
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Щодо порівняння з методами перевірки моделей, то описаний метод 

позбавлений “проблеми вибуху” кількості станів,  (залежність складності 

доведення є лінійною по відношенню до кількості операторів в нотації 

програми). 

В запропонованому методі сконцентровано низку ідей.  

Як і в більшості методів, що базуються на станах, вводиться поняття 

стану та використовується операційна семантика для моделювання поведінки 

програми.  

Поняття стану тут інкорпорує в себе як стан пам’яті, так і стан 

управляючого пристрою (стан управління – позиції в контрольних точках 

програми).  

Моделювання програми проводиться, як і в методиці ASM (Abstract State 

Machines) [185, 134] Гуревича, за допомогою деякої абстрактної машини над 

цими станами (машина – “перетворювач станів”), фактично – транзиційної 

системи, аналог яких – дискретні перетворювачі – можна знайти ще у роботах 

Глушкова.  

Поняття інваріанта, яке бере корені в роботах Флойда й Хоара, а згодом 

і Ешкрофта (для паралельних програм), та широко використовується в TLA 

(Лемпорт наголошує на виключній важливості інваріанта для доведень та 

суджень над паралельними програмами), відіграє в методі одну з ключових 

ролей. 

Також метод бере базові ідеї щодо коректності програми, сформульовані 

Хоаром у вигляді перед- та постумов.  

Доведення в методі виходить в загальному випадку схожим на 

доведення в методі TLA, хоча базується на простішій та ближчій до тексту 

програми моделі, як вже зазначалось раніше.  

В методі не передбачено введення додаткових допоміжних змінних (як, 

наприклад, в методах Овіцкі-Гріса) в судження, тому він позбавлений 
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недоліків, згадуваних у [112] (принаймі складнощів з розумінням ролі та 

смислового навантаження таких змінних, а також з їх придумуванням), 

натомість можна використовувати явно стан управління програми. Це 

дозволяє зв’язувати передумову та післяумову (і взагалі, стани та судження 

про них) в єдиний інваріант для доведення явно, а не за допомогою 

“незрозумілих змінних” [157]. 

Разом з тим запропонований метод має відмінності від усіх перелічених.  

По-перше, він базується на композиційній семантиці, тобто базові 

функції повинні бути задані в термінах композиційно-номінативної 

семантики, сама семантика мов IPCL є композиційною – отже метод має 

композиційно-номінативну природу.  

По-друге, метод має конкретні відмінності від інших.  

На відміну від TLA, метод суттєво прив’язаний до тексту програми на 

мові IPCL, яка схожа на звичайні мови імперативного програмування (на яких, 

власне, і пишеться переважна більшість реального програмного забезпечення). 

Переваги такого підходу обговорювались вище.  

Метод пропонує іншу, аніж в ASM, модель виконання, більш схожу на 

операційну семантику звичайних мов програмування (нагадаємо, в ASM 

моделлю є нескінченний цикл з паралельно виконуваних умовних операторів). 

Те ж саме зауваження відноситься і до мови Unity. 

Мова, яка розглядається в роботі Ешкрофта, містить конструкцію fork, 

яка має іншу семантику, ніж композиція паралельного виконання в режимі 

чергування, введена тут.  

Щодо робіт Хоара, то він розглядає лише паралельні середовища з 

обміном повідомленнями (розподілені системи) та розвиває відповідні моделі 

та методи.  

Відмінність від методу Овіцкі-Гріса (та його композиційного або rely-

guarantee розширення Джонсом чи assumption-commitment розширення Ченді 
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та Місри) полягає в моделі – вона базується на аксіоматичній семантиці та її 

розширенні, в той час як даний метод є ближчим до операційної семантики та 

моделювання (належить до методів, що базуються на станах).  

Врешті, клас програм, які розглядаються в рамках наведеного методу, в 

явному вигляді не розглядається в жодному іншому підході, а в деяких 

(напевно, в більшості) взагалі не матиме адекватного представлення. 

 

Висновки до розліду 3 

В третьому розділі дисертаційної роботи описано оригінальний метод 

доведення властивостей програм в композиційних мовах IPCL. Цей метод є 

новою комбінацією відомих технік та методик щодо доведення коректності 

програмного забезпечення (паралельних систем, серверного програмного 

забезпечення клієнт-серверних середовищ), побудованою на фундаменті 

композиційно-номінативних методів для спеціального, але досить широкого 

класу програм.  

В першому підрозділі обґрунтовано актуальність використання 

паралелізму програм зі спільною пам’яттю.  

Синтаксис та композиційну семантику мов класу IPCL описано в 

другому та третьому підрозділах. 

Два види властивостей програм IPCL виділено в четвертому підрозділі 

Методику доведення властивостей програм IPCL розглянуто в п’ятому 

та шостому підрозділах. Описано транзиційну модель виконання програми 

мови IPCL, розглянуто спрощену модель за відсутності локальних даних. 

Показано рівнопотужність двох типів властивостей в IPCL, описано схему 

доведення таких властивостей, наведено приклад застосування 

запропонованого методу доведення властивостей.  
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Відповідні висновки щодо методу доведення властивостей в IPCL 

наведено в сьомому підрозділі. 

Описаний в третьому розділі метод доведення властивостей програм в 

композиційних мовах IPCL має на меті побудувати “місток” між реальними 

програмами, написаними на звичайних імперативних мовах програмування, та 

математичними об’єктами (твердження, формули, властивості, доведення 

тощо). Відсутність такого“містка” ми можемо бачити в більшості відомих 

методів – вони стартують одразу від математичних формул та систем (алгебр, 

транзиційних систем тощо). 

Закладена в основу методу модель дозволяє оперувати програмами, 

запущеними в паралель довільну кількість разів (багато одночасно 

виконуваних екземплярів в режимі паралельного почергового виконання). 

Явно така модель не використовується в жодному з відомих підходів, всі 

підходи вимагають точної кількості програм та операторів, заданої 

наперед – особливо це стосується методів перевірки моделей (model checking).  

Метод базується на композиційно-номінативних системах, що дозволяє 

вільно обирати найбільш підходящий рівень для моделювання тієї чи іншої 

задачі та доведення критичних властивостей систем.  

Метод допускає автоматизацію більшості етапів доведення 

властивостей.  

Запропонований метод верифікації має лінійну складність доведення 

відносно кількості операторів програми замість експоненційної, як в більшості 

методів перевірки моделей, тобто він позбавлений “проблеми вибуху” 

кількості станів.  

Описаний в розділі метод доведення властивостей програм в 

композиційних мовах IPCL було апробовано на реальних системах [179]. Один 

з таких прикладів – доведення критичних властивостей системи виплати 
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міжнародних грошових переказів Vigo Remittance Corp., реалізованої для ВАТ 

“Державний ощадний банк України”. 
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РОЗДІЛ 4. MULTITHREADING МОДЕЛІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ МОВИ 

IPCL 

В розділі досліджується середовище паралельного виконання програм, 

що виконуються багатоекземплярно в режимі почергового покрокового 

переключення і взаємодіють через спільну пам’ять.  

Семантичні моделі IPCL з фіксованою, але параметричною, кількістю 

паралельно виконуваних програм, описано в РОЗДІЛІ 3 «ДОВЕДЕННЯ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМ В КОМПОЗИЦІЙНО  - НОМІНАТИВНИХ 

МОВАХ IPCL».  

В даному розділі введено модель паралелізму з динамічним станом 

транзиційної моделі IPCL для породження (start) екземплярів паралельних 

підпрограм та їх приєднання (join) після завершення виконання. Такий підхід 

до паралельного виконання програм називається multithreading. 

Описано розширений динамічний стан та модель породження 

екземплярів у мові IPCL.  

Введено відповідні базові функції start та join, задано їх семантику. 

Описано семантику функцій fork, lock, unlock, важливих для практичного 

використання multithreading паралелізму в транзиційній моделі IPCL. 

Особливе місце в розділі посідає визначення семантики атомарних 

операцій test_and_set, swap та узагальненої операції atomic. Зазначені операції 

є важливими як для організації взаємодії паралельних процесів і підпрограм, 

так і для розширення мов IPCL в цілому. 

Показано еквівалентність двох систем паралельного виконання програм 

IPCL: 

– з фіксованими кількостями програм;  
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– з породженням нових екземплярів програм (із multithreading).  

 

4.1 Системи паралельного виконання програм в IPCL   

Мови класу IPCL є адекватною моделлю суперкомп’ютерів з 

архітектурою спільної пам’яті (UMA та NUMA, апаратних архітектур 

симетричної багатопроцесорної обробки, операційних систем, систем 

управління базами даних, централізованих сховищ даних, серверної частини 

програмного забезпечення клієнт-серверних комплексів тощо).  

Композиційні мови IPCL з почерговим паралелізмом через передачу 

управління (shared memory interleaving concurrency, системи зі спільною 

пам’яттю та паралелізмом із почерговим переключенням) спираються на 

модель паралельного виконання An || Bm || … || Ck  (див. розділ 3).  

Це означає, що є певна кількість однотипних підпрограм, запущених 

паралельно, із покроковим виконанням (операційна семантика) і 

поперемінною передачею управління між окремими підпрограмами.  

Зазначені кількості підпрограм (n, m, …, k) є параметрами моделі, яку ми 

розглядаємо, і всі судження проводяться для довільних їх значень одночасно, 

тобто незалежно від кількості паралельно виконуваних екземплярів 

підпрограм.  

Крайнім випадком такого виконання підпрограм може бути їх строго 

послідовне виконання, одна за одною, проте в загальному випадку матиме 

місце деяка траса комбінованого покрокового виконання. 

Водночас у реальних програмах часто застосовується техніка 

породження-завершення паралельних підпрограм.  

Сутність такої техніки можна описати таким чином. 
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Вводиться деяка специфічна функція start(P), яка: 

– породжує екземпляр підпрограми P, тобто додає 1 екземпляр до таких 

же екземплярів, виконуваних паралельно, зі стартом у точці входу, порожнім 

початковим даним (або переданими локальними даними як параметрами 

ініціації, якщо це передбачено механізмом породження) та доступом до 

спільного даного 

– далі функція start(P) повертає код ID породженої підпрограми (ID 

процесу в операційних системах, для внутрішнього обліку та можливості 

подальших звернень до нього). 

Вводиться також функція join(ID), яка чекає на завершення підпрограми 

за кодом ID (раніше породженого екземпляру програми P), та після цього 

продовжує призупинене (власне) виконання.  

В цьому розділі введемо відповідні базові функції start та join у мові 

IPCL та задамо їх семантику.  

Далі специфікуємо семантику функцій fork, lock, unlock, важливих для 

практичного використання multithreading паралелізму в транзиційній моделі 

виконання програм IPCL. 

Особливе місце в розділі посідає визначення семантики атомарних 

операцій test_and_set, swap та узагальненої операції atomic. Показано як саме 

перетворюється розширений стан в транзиційній моделі, зокрема, залежно від 

локальності чи глобальності імен у даному. Такі операції є важливими як для 

організації взаємодії паралельних процесів і підпрограм, так і для розширення 

мов IPCL в цілому. 

Таким чином, маємо два підходи до паралельного виконання програм.  

Один – з фіксованою, але параметричною, кількістю паралельно 

виконуваних програм.  
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Другий – реалізує модель породження (start) та приєднання після 

зупинки (join) паралельних програм – multithreading. 

Відповідно маємо дві системи паралельного виконання програм IPCL. 

В розділі отримано теорему щодо (функціональної) еквівалентності двох 

систем. Програма в даному випадку розглядається як функція над даними. 

Стверджується, що для довільної програми в одній з систем паралелізму 

можна побудувати відповідну їй програму в іншій системі, яка повертає той 

самий результат (тобто є функціонально еквівалентною).  

У контексті взаємної виразності ми розглядаємо лише продуктивні 

програми, тобто такі, що завершуються і повертають дане, яке містить 

результат їх роботи (обчислень). Програми, що «зациклюються», тобто не 

завершуються, не є предметом дослідження даної роботи. Із функціонального 

погляду такі програми не можна вважати коректними, адже вони не 

повертають ніякого результату над вхідними даними. 

Факт еквівалентності двох систем паралельного виконання програм є 

дуже важливим, оскільки дозволяє звести роботу в більш складній за 

побудовою системі з динамічним породженням екземплярів паралельних 

підпрограм до більш простої для доведень системи з параметричною (але 

довільною, не зафіксованою) кількістю однакових програм, виконуваних 

паралельно в режимі почергового переключення. 

 

4.2 Модель динамічного стану транзиційної моделі із породженням та 

приєднанням паралельних програм 

Семантика мов IPCL подається (розділ 3) у вигляді транзиційних систем, 

де станами є сукупності: 

• набір міток для кожної з паралельно виконуваних програм, 
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• глобальне дане, спільне для всіх паралельних програм, 

• локальні дані кожної з них. 

 

4.2.1 Модифікований стан транзиційної моделі IPCL  

Опишемо модифікований стан з динамічною кількістю компонент для 

реалізації можливості породження нових екземплярів паралельних програм 

під час виконання. Як зазначено вище, таке розширення стану спричинене тим, 

що у реальних програмах часто використовується породження-завершення 

паралельних підпрограм (multithreading модель програмування. 

Таким чином, модифікуємо подання транзиційної моделі паралельного 

виконання порівнянно із описаною в розділі 3.  

Така модифікація не впливає на потужність моделі або її виразну силу, а 

лише додає можливість «масштабування» надалі. 

Стан транзиційної моделі виконання будемо подавати у вигляді  

 

𝑆 =

(

  
 
((

𝑚11
𝑚12
⋮

𝑚1𝑛1

) , (

𝑚21
𝑚22
⋮

𝑚2𝑛2

) ,… , (

𝑚𝑘1
𝑚𝑘2
⋮

𝑚𝑘𝑛𝑘

)) ,

(

 
 
𝑑,(

𝑑11
𝑑12
⋮

𝑑1𝑛1

) ,(

𝑑21
𝑑22
⋮

𝑑2𝑛2

) ,… ,(

𝑑𝑘1
𝑑𝑘2
⋮

𝑑𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

 

 

Тут:  

• k – кількість різних видів паралельних програм, 
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• n1, n2, …, nk – кількості паралельних програм кожного з видів, 

• mij – мітка, в якій перебуває (паралельна) підпрограма номер j, яка є 

екземпляром деякої Pi для моделі виконання 𝑃1
𝑛1|| 𝑃2

𝑛2||… ||𝑃𝑘
𝑛𝑘, тобто 

𝑚𝑖𝑗 ∈ 𝑀𝑖 –це множина міток Pi , 

• dij – відповідне локальне дане цієї підпрограми Pij, 

• d – глобальне (спільне, загальнодоступне всім підпрограмам) дане. 

Кожне дане має номінативну структуру, тобто дане є набором пар  

«ім’я – значення». 

В описаній моделі кожний крок виконання має вигляд:  

(𝑚𝑖𝑗 , 𝑑, 𝑑𝑖𝑗) → (𝑚
′
𝑖𝑗 , 𝑑′, 𝑑′𝑖𝑗). 

Це означає, що програма Pij, знаходячись у мітці 𝑚𝑖𝑗, після виконання 

чергової інструкції перейде у мітку 𝑚′𝑖𝑗 та перетворить (можливо, змінить) 

глобальне дане 𝑑 на 𝑑′, а локальне 𝑑𝑖𝑗 – на 𝑑′𝑖𝑗.  

Таким чином, в стані S за один крок може змінитись три компоненти. 

Множину всіх станів можна задати для певної фіксованої кількості 

різновидів підпрограм k таким чином:  

 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 = ⋃ {𝑠 ∈ ((𝑀1
𝑛1 , 𝑀2

𝑛2 , … ,𝑀𝑘
𝑛𝑘), (𝐷, 𝐷𝑛1 , 𝐷𝑛2 , … , 𝐷𝑛𝑘))}

.

𝑛1,𝑛2,…,𝑛𝑘∈ 𝑁

 

 

Інакше кажучи, множину всіх станів States задаємо як об’єднання множин 

станів для всіх можливих кількостей екземплярів паралельних підпрограм 

𝑃𝑖 , 𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, тобто для всіх комбінацій натуральних степенів відповідних 

множин міток Mi та множини даних D. 
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Семантика базових функцій та композицій успадковується з розділу 3 без 

змін, причому кожне перетворення залишає стан в тій же компоненті 

об’єднання (стосовно набору 𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑘 ∈  𝑁). 

Уточнимо семантику нових операцій породження (start) та приєднання 

(join) в транзиційній моделі IPCL. 

 

4.2.2 Семантика операцій start та join  

В модифікованій моделі динамічного стану вельми зручно задавати 

семантику нових операцій. породження (start) та приєднання (join) 

Розмічена операція [𝑚𝑏] 𝑖𝑑:= 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑃𝑥) [𝑚𝑎], виконана у підпрограмі 

𝑃𝑖𝑗, перетворює стан S у наступний стан S’ такий: 

 

𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑥1
𝑚′𝑥2
⋮

𝑚′𝑥𝑛𝑥+1

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′, (

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑥1
𝑑′𝑥2
⋮

𝑑′𝑥𝑛𝑥+1

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

 

 

Тут:  

• 𝑥, 𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈ {1,… , 𝑛𝑖}; 

• 𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎, якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏, 

• 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗∇[𝑖𝑑 ⟼ 𝐼𝑑] і 𝑑′ = 𝑑, якщо id – ім’я в локальному даному dij,                  

або ж 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗 і 𝑑′ = 𝑑∇[𝑖𝑑 ⟼ 𝐼𝑑], якщо id – ім’я в глобальному даному 
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d,         де Id – значення функції 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑃𝑥), тобто код щойно породженого 

нового процесу 𝑃𝑥𝑛𝑥+1, 

• 𝑚′𝑥𝑛𝑥+1 = 𝑚𝑥[𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡] – має значення початкової мітки підпрограми 𝑃𝑥, 

• 𝑑′𝑥𝑛𝑥+1 = ∅ (тобто початкове дане нового екземпляру 𝑃𝑥 – порожнє), 

• 𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧 , 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для решти компонент стану. 

При цьому змінюється розмірність двох векторів в складі стану (стан 

переходить до іншої компоненти з об’єднання States) – додається по одній 

компоненті стану (𝑚′𝑥𝑛𝑥+1) та даного (𝑑′𝑥𝑛𝑥+1) для нового, щойно створеного 

та запущеного на виконання, екземпляру 𝑃𝑥. 

Семантика розміченої операції приєднання [𝑚𝑏] 𝑗𝑜𝑖𝑛(𝐼𝑑) [𝑚𝑎], 

виконаної у підпрограмі 𝑃𝑖𝑗, де Id – ідентифікатор екземпляру номер q 

підпрограми 𝑃𝑥 (𝑞 ∈ {1,… , 𝑛𝑥}) – 𝑃𝑥𝑞, перетворює стан S у наступний стан S’ 

такий: 

 

𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑥1
𝑚′𝑥2
⋮

𝑚′𝑥𝑛𝑥

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′,(

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑥1
𝑑′𝑥2
⋮

𝑑′𝑥𝑛𝑥

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

 

 

Тут:  

• 𝑥, 𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈ {1,… , 𝑛𝑖}; 
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• 𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎, якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏 та 𝑚𝑥𝑞 = 𝑚𝑥[𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙] – фінальна мітка 

підпрограми 𝑃𝑥 (тобто програма 𝑃𝑥𝑞 завершилась), 

• 𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧 , 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для всіх решти компонент стану, 

У випадку, якщо наведена щойно умова «𝑃𝑥𝑞 завершилась» не 

виконується,  то стан не змінюється: тоді маємо S' = S, тобто підпрограма 𝑃𝑖𝑗 

не зрушує з місця і, фактично, буде чекати, поки 𝑃𝑥𝑞 завершиться. 

Таким чином, нами запропоновано модель паралелізму в мові IPCL з 

динамічним станом транзиційної системи, орієнтовану на породження 

екземплярів паралельних підпрограм та приєднання їх після завершення 

виконання (очікування завершення / фіналізації).  

У новій моделі динамічного стану визначено семантику нових функцій 

start та join у розширеній транзиційній транзиційній моделі виконання.  

Таке розширення видається важливим, адже дозволяє моделювати роботу 

multithreading програм та розширити сферу застосування методу до ширшого 

кола практичних задач [179].  

 

4.2.3 Семантика функцій fork, lock, unlock в транзиційній моделі IPCL  

В цьому підрозділі специфікуємо семантику функцій fork, lock, unlock, 

важливих для практичного використання multithreading паралелізму в 

транзиційній моделі виконання програм IPCL. 

Операція fork() створює точну копію поточного процесу (включно з 

поточним станом пам’яті) та запускає його на виконання з поточної інструкції. 

Така функція широко застосовується у Unix-подібних операційних системах 

для породження паралельних процесів, зокрема у сервісних системах. 
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Функція fork(), як і start(), породжує новий екземпляр паралельно 

виконуваної підпрограми, проте запускає її з поточного місця на поточних 

даних екземпляра-породжувача.  

Розмічена операція [𝑚𝑏] 𝑖𝑑:= 𝑓𝑜𝑟𝑘() [𝑚𝑎], виконана у підпрограмі 𝑃𝑖𝑗, 

перетворює стан S у наступний (тут 𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈ {1,… , 𝑛𝑖}): 

 

𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑖1
𝑚′𝑖2
⋮

𝑚′𝑖𝑛𝑖+1

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′,(

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑖1
𝑑′𝑖2
⋮

𝑑′𝑖𝑛𝑖+1

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

 

 

Тут маємо:  

• 𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎, якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏, 

• 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗∇[𝑖𝑑 ⟼ 𝐼𝑑] і 𝑑′ = 𝑑, якщо id – ім’я в локальному даному dij або 

ж 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗 і 𝑑′ = 𝑑∇[𝑖𝑑 ⟼ 𝐼𝑑], якщо id – ім’я в глобальному даному d, 

Id – значення функції 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑃𝑥), тобто код щойно породженого нового 

процесу 𝑃𝑖𝑛𝑖+1, 

• 𝑚′𝑖𝑛𝑖+1 = 𝑚𝑎 – має значення мітки підпрограми 𝑃𝑖 після щойно 

виконаної функції fork() (як і у 𝑃𝑖𝑗), 

• 𝑑′𝑖𝑛𝑖+1 = 𝑑𝑖𝑗∇[𝑖𝑑 ⟼ 0] і 𝑑′ = 𝑑, якщо id – ім’я в локальному даному dij 

або ж 𝑑′𝑖𝑛𝑖+1 = 𝑑𝑖𝑗 і 𝑑′ = 𝑑∇[𝑖𝑑 ⟼ 0], якщо id – ім’я в глобальному 

даному d,  
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• 𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧 , 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для решти компонент стану. 

При цьому змінюється розмірність двох векторів в складі стану (стан 

переходить до іншої компоненти з об’єднання States) – додається по одній 

компоненті стану (𝑚′𝑖𝑛𝑖+1) та даного (𝑑′𝑖𝑛𝑖+1) для нового, щойно створеного 

та запущеного на виконання, екземпляру 𝑃𝑖. 

Функції lock() та unlock() дозволяють виконати (захищені) оператор 

(оператори) в ексклюзивному режимі (в режимі ексклюзивного доступу), коли 

лише одна з програм – паралельних екземплярів-претендентів може їх 

виконувати. 

Такі операції або їх аналоги є основою для реалізації синхронізації, 

критичних секцій, моніторів та взаємовиключного доступу (взаємних 

блокувань) у операційних системах при управління доступом до ресурсів. 

Розмічена функція [𝑚𝑏] 𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑟𝑒𝑠); [𝑚𝑎], виконана у підпрограмі 𝑃𝑖𝑗, 

перетворює стан S у наступний (тут 𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈ {1,… , 𝑛𝑖}): 

 

𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑖1
𝑚′𝑖2
⋮

𝑚′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′, (

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑖1
𝑑′𝑖2
⋮

𝑑′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

 

 

Тут маємо:  
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• 𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎, якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏 та 𝑟𝑒𝑠 ⟹ (𝑑) = 0 ,  тобто якщо ресурс, 

асоційований з res, був вільний – значення змінної з іменем res у 

глобальному даному дорівнює 0; 

• 𝑑′ = 𝑑∇[𝑟𝑒𝑠 ⟼ 1], тобто якщо ресурс, асоційований з res, тепер 

«зайнятий», причому важливо гарантувати, що res іменує «системну 

змінну», тобто ніхто інший не може змінювати її значення (ніякі інші 

функції та оператори, окрім функцій lock та unlock), 

• 𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧 , 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для решти компонент стану. 

 

В інших випадках – якщо 𝑟𝑒𝑠 ⟹ (𝑑) ≠ 0, тобто ресурс, асоційований з 

res, не був вільний – стан не змінюється:   

S' = S 

тобто підпрограма 𝑃𝑖𝑗 не зрушує з місця і буде, фактично, чекати, поки 

відповідний ресурс звільниться (𝑟𝑒𝑠 ⟹ (𝑑) стане рівним 0). 

Функцією lock() зазвичай відкривається робота з критичною секцією 

(критичним ресурсом). У кінці критичної секції має іти виклик функції 

unlock(), що вказує на її завершення та звільнення критичного ресурсу. 

Розмічена функція [𝑚𝑏] 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑟𝑒𝑠); [𝑚𝑎], виконана у підпрограмі 𝑃𝑖𝑗, 

перетворює стан S у наступний (𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈ {1,… , 𝑛𝑖}): 
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𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑖1
𝑚′𝑖2
⋮

𝑚′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′, (

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑖1
𝑑′𝑖2
⋮

𝑑′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

 

 

Тут маємо:  

• 𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎, якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏, 

• 𝑑′ = 𝑑∇[𝑟𝑒𝑠 ⟼ 0], тобто ресурс, асоційований з res, тепер «вільний», 

причому важливо гарантувати, що res – іменує «системну змінну», тобто 

ніхто інший не може змінювати її значення (ніякі інші функції та 

оператори, окрім функцій lock та unlock), 

• 𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧 , 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для решти компонент стану, 

 

4.3 Семантика операцій test_and_set та swap в транзиційній моделі виконання 

програм IPCL 

Спираючись на описану вище розширену модель стану транзиційної 

системи паралельного виконання програм, уточнимо семантику атомарних 

операцій test_and_set та swap, а також узагальненої операції atomic. 

Такі операції вкрай важливі для моделювання роботи з критичними 

ресурсами та організації взаємного виключення та синхронізації [179], 

наприклад, в операційних системах 
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Як і в попередніх підрозділах цього розділу, стан транзиційної моделі 

виконання будемо подавати у вигляді  

 

𝑆 =

(

  
 
((

𝑚11
𝑚12
⋮

𝑚1𝑛1

) , (

𝑚21
𝑚22
⋮

𝑚2𝑛2

) ,… , (

𝑚𝑘1
𝑚𝑘2
⋮

𝑚𝑘𝑛𝑘

)) ,

(

 
 
𝑑,(

𝑑11
𝑑12
⋮

𝑑1𝑛1

) ,(

𝑑21
𝑑22
⋮

𝑑2𝑛2

) ,… ,(

𝑑𝑘1
𝑑𝑘2
⋮

𝑑𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

 

 

Тут:  

• k – кількість різних видів паралельних програм, 

• n1, n2, …, nk – кількості паралельних програм кожного з видів, 

• mij – мітка, в якій перебуває (паралельна) підпрограма номер j, яка є 

екземпляром деякої Pi для моделі виконання 𝑃1
𝑛1|| 𝑃2

𝑛2||… ||𝑃𝑘
𝑛𝑘, тобто 

𝑚𝑖𝑗 ∈ 𝑀𝑖 –це множина міток Pi , 

• dij – відповідне локальне дане цієї підпрограми Pij, 

• d – глобальне (спільне, загальнодоступне всім підпрограмам) дане. 

Кожне дане має номінативну структуру, тобто є набором пар   

«ім’я – значення». 

Кожний крок виконання в цій моделі має вигляд:  

(𝑚𝑖𝑗 , 𝑑, 𝑑𝑖𝑗) → (𝑚
′
𝑖𝑗 , 𝑑′, 𝑑′𝑖𝑗). 
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Це означає, що програма Pij, знаходячись у мітці 𝑚𝑖𝑗, після виконання 

чергової інструкції перейде у мітку 𝑚′𝑖𝑗 та перетворить (можливо, змінить) 

глобальне дане 𝑑 на 𝑑′, а локальне 𝑑𝑖𝑗 – на 𝑑′𝑖𝑗.  

Таким чином, в стані S за один крок може змінитись три компоненти. 

Множину всіх станів можна задати для певної фіксованої кількості 

різновидів підпрограм k таким чином:  

 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 = ⋃ {𝑠 ∈ ((𝑀1
𝑛1 , 𝑀2

𝑛2 , … ,𝑀𝑘
𝑛𝑘), (𝐷, 𝐷𝑛1 , 𝐷𝑛2 , … , 𝐷𝑛𝑘))}

.

𝑛1,𝑛2,…,𝑛𝑘∈ 𝑁

 

 

Це означає, що множину всіх станів States задаємо як об’єднання множин 

станів для всіх можливих кількостей екземплярів паралельних підпрограм 

𝑃𝑖 , 𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, тобто для всіх комбінацій натуральних степенів відповідних 

множин міток Mi та множини даних D. 

Тепер в модифікованій транзиційній моделі з динамічним станом задамо 

семантику операцій test_and_set та swap. Вони відіграють дуже важливу роль 

для організації коректної взаємодії паралельних процесів і, в першу чергу, для 

синхронізації дій (обчислень). 

Нагадаємо, що  𝑟 ≔ 𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑎𝑛𝑑_𝑠𝑒𝑡(𝑣)  виконує дві дії одночасно 

(атомарно): 

• 𝑣 ≔ 1 

• повертає попереднє значення v як результат функції 

Інакше кажучи, ця функція є булевою і працює над доменом значень 

{true, false}). 
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Розмічена операція [𝑚𝑏] 𝑟 ≔ 𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑎𝑛𝑑_𝑠𝑒𝑡(𝑣) [𝑚𝑎], виконана у 

підпрограмі 𝑃𝑖𝑗, перетворює стан S у наступний (тут 𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈

{1,… , 𝑛𝑖}): 

 

𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑖1
𝑚′𝑖2
⋮

𝑚′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′, (

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑖1
𝑑′𝑖2
⋮

𝑑′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

  

 

де 

• 𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎, якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏, 

• 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗∇[𝑟 ⟼ 𝑣 ⟹ (𝑑𝑖𝑗), 𝑣 ⟼ 1] і 𝑑′ = 𝑑, якщо r та v – імена в 

локальному даному 𝑑𝑖𝑗 або ж 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗 і 𝑑′ = 𝑑∇[𝑟 ⟼ 𝑣 ⟹ (𝑑), 𝑣 ⟼ 1], 

якщо r та v – імена в глобальному даному d, 

• 𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧, 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для решти компонент стану, 

де 𝑣 ⟹ (𝑑) – стандартне розіменування змінної v над даним d 

(знаходження значення w змінної v у номінативному даному d, або пари ім’я-

значення 𝑣 ⟼ 𝑤 у вхідному даному d), тобто:  

 

𝑣 ⟹ (𝑑) = 𝑤 ⟺ [𝑣 ⟼ 𝑤] ∈ 𝑑 

 

В цій же моделі задамо семантику swap.  
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Нагадаємо, 𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑎, 𝑏) міняє місцями значення змінних a і b у даному d. 

Так, розмічена операція [𝑚𝑏] 𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑎, 𝑏) [𝑚𝑎], виконана у підпрограмі 

𝑃𝑖𝑗, перетворює стан S у наступний (𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈ {1,… , 𝑛𝑖}): 

 

𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑖1
𝑚′𝑖2
⋮

𝑚′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′, (

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑖1
𝑑′𝑖2
⋮

𝑑′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

  

 

де 

•   𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎,  якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏, 

• 
  
𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗∇[𝑎 ⟼ 𝑏 ⟹ (𝑑𝑖𝑗), 𝑏 ⟼ 𝑎 ⟹ (𝑑𝑖𝑗)] і 𝑑′ = 𝑑, якщо a 

та b – імена в локальному даному 𝑑𝑖𝑗 або ж 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗 і 𝑑′ = 𝑑∇[𝑎 ⟼ 𝑏 ⟹

(𝑑), 𝑏 ⟼ 𝑎 ⟹ (𝑑)], якщо a та b – імена в глобальному даному d, 

•   𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧, 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для решти компонент стану, 

 

Задамо тепер семантику довільного атомарного обчислення операторів.  

Нехай P – деяка програма, тоді atomic(P) – позначення атомарного 

(послідовного та нерозривного, тобто sequential, або ж serialized) виконання 

операторів програми P, без переключення (від старту і до завершення), тобто 

без передачі управління іншим паралельним програмам.  
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Розмічена операція [𝑚𝑏] 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐(𝑃) [𝑚𝑎], виконана у підпрограмі 𝑃𝑖𝑗, 

перетворює стан S у наступний (𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑗 ∈ {1,… , 𝑛𝑖}): 

 

𝑆′ =

(

  
 

(

 
 
(

𝑚′11
𝑚′12
⋮

𝑚′1𝑛1

) ,… ,(

𝑚′𝑖1
𝑚′𝑖2
⋮

𝑚′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑚′𝑘1
𝑚′𝑘2
⋮

𝑚′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 
,

(

 
 
𝑑′, (

𝑑′11
𝑑′12
⋮

𝑑′1𝑛1

) ,… ,(

𝑑′𝑖1
𝑑′𝑖2
⋮

𝑑′𝑖𝑛𝑖

) ,… ,(

𝑑′𝑘1
𝑑′𝑘2
⋮

𝑑′𝑘𝑛𝑘

)

)

 
 

)

  
 

  

 

де 

• 𝑚′𝑖𝑗 = 𝑚𝑎, якщо 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑏, 

• 𝑑′𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗 і 𝑑′ = 𝑑∇𝑠𝑒𝑚(𝑃)(𝑑), тобто 𝑃 виконується атомарно 

(нерозривно) над глобальним даним d, і результат обчислення 

накладається на початкове дане d, 

• 𝑚′𝑦𝑧 = 𝑚𝑦𝑧, 𝑑′𝑦𝑧 = 𝑑𝑦𝑧 для решти компонент стану, 

при цьому не змінюється розмірність векторів в складі стану (стан не 

переходить до іншої компоненти з об’єднання States).  

 

Зауважимо, що подібним чином можна задати семантику функцій 

роботи з семафорами (зокрема, функції Дейкстри P(semaphore) і V(semaphore), 

або wait(semaphore) і signal(semaphore) відповідно) та інших, що є основою 

атомарного виконання і механізмів синхронізації та управління доступом в 

операційних системах, зокрема, enter_critical_section(section_id) та 

exit_critical_section(section_id), моніторах тощо. 



 131 

 

4.4 Еквівалентність двох систем паралельного виконання програм  

Тепер розглянемо питання про взаємну звідність двох семантичних 

моделей виконання паралельних програм. Ми розглядаємо лише продуктивні 

програми, тобто такі, що завершуються і повертають дане, яке містить 

результат їх роботи (обчислень). Інакше кажучи, тут розглядаємо паралельні 

програми з функціонального погляду. Програми, що «зациклюються», тобто 

не завершуються, не є предметом дослідження даної роботи. Із 

функціонального погляду такі програми не можна вважати коректними, адже 

вони не повертають ніякого результату над вхідними даними. 

Теорема 4.1. Дві семантичні моделі виконання паралельних програм 

IPCL – модель 𝑃1
𝑛1|| 𝑃2

𝑛2|| … ||𝑃𝑘
𝑛𝑘 (з фіксованими степенями паралельних 

програм (див. розділ 3) та модель з динамічним породженням паралельних 

підпрограм start / join (специфікована в цьому розділі, див. вище) – 

еквівалентні за обчислювальними можливостями. 

Точніше кажучи, ці дві сукупності програм в IPCL – з фіксованими 

степенями паралельних програм та в розширеному функціями start / join – 

взаємно-виразні для довільної «продуктивної» програми (тобто такої, що 

зупиняється). 

В один бік твердження теореми майже очевидне: модель з фіксованими 

степенями (𝑃1
𝑛1|| 𝑃2

𝑛2||… ||𝑃𝑘
𝑛𝑘) виразна у моделі зі start / join. На початку в 

«основному потоці», треба породити потрібну кількість екземплярів кожної з 

підпрограм  𝑃1…𝑃𝑘  за допомогою start, далі одразу ж «приєднати» їх усі, в 

довільній послідовності, за допомогою join.  

Виразність моделі зі start / join у моделі з фіксованими степенями 

покажемо від супротивного.  
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Припустимо, що є деяка програма, яка задана у розширеному start / join 

IPCL, проте вона не має еквівалента (не може бути подана) у моделі з 

фіксованими степенями виконання (𝑃1
𝑛1|| 𝑃2

𝑛2|| … ||𝑃𝑘
𝑛𝑘).  

Тоді можливі два варіанти.  

Якщо програма у розширеній моделі не зупиняється («зациклюється», 

наприклад, нескінченно породжує нові процеси за допомогою start) – то вона 

не є продуктивною, отже, не підпадає під умови теореми і саме з причини 

непродуктивності нас не цікавить. 

Якщо ж програма у розширеній моделі зупиняється, то вона це робить 

за скінченну кількість кроків, нехай вона зупиняється за N кроків. Тоді 

поведінку програми у розширеній моделі можна виразити «безпосередньоу» у 

моделі 𝑃1
𝑁|| 𝑃2

𝑁|| … ||𝑃𝑘
𝑁, але така програма у IPCL буде мати і багато інших 

трас виконання.  

Для того, щоби написати програму, яка точно відтворюватиме таку 

поведінку, потрібно ввести в глобальне дане спеціальні змінні-індикатори зі 

значеннями:  

– 0 «програма не стартувала»,  

– 1 «програма виконується»,  

– 2 «програма завершилась»)  

Кількість цих змінних-індикаторів рівна кількості реально породжених 

програм (точніше кажучи, маємо модель двовимірного масиву run у 

номінативних даних з індексами номеру програми {1,…,k} та номеру 

екземпляру {1,…,ni}).  

Тоді: 
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1) start(.) – збільшує останнє збережене ni на 1 та присвоює run[.][ni] := 1 

(тобто дає сигнал «запуску» відповідному екземпляру паралельної 

підпрограми), 

2) join(.) – переходить до наступної інструкції тільки якщо відповідна 

підпрограма з кодом Id (значення аргументу) завершилась, тобто елемент 

масиву run, що відповідає її стану, дорівнює 2, 

3) самі паралельні підпрограми (всі, окрім «основного потоку», тобто 

стартової, «точки входу») модифікуються таким чином: 

– на старті (перед кодом самої підпрограми) очікують run[.][.] = 1 

(відповідна до свого номеру екземпляру підпрограми комірка масиву run) у 

нескінченому циклі 

while run[.][.] = 0 do skip; 

– при завершенні паралельні підпрограми встановлюють у ту ж саму 

комірку run[.][.] = 2 (ознака завершення роботи), на старті ж усі run[.][.] = 0 

(тобто, відповідна підпрограма ще не була запущена). 

Ці модифікації приводять до точного відтворення роботи програми 

(поведінки, можливих трас) у розширеній (start / join) мові IPCL.  

Так, зокрема, ведеться облік (у т.ч. – кількості) запущених паралельних 

програм (щоб не було накладок з нумерацією – ni), вони стартують лише у 

«дозволені» моменти (run[.][.] = 1) та враховано специфіку join. 

Зауваження. Розглянуті два класи систем паралельного виконання 

програм не є еквівалентними в повному розумінні і не для кожної програми 

можна побудувати аналог в іншій системі. Ми розглядаємо (як вже було 

зазначено вище) лише програми зі скінченими трасами які завершують своє 

виконання та повертають деякий результат (результуюче дане може бути 
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отримане з фінального стану ланцюжку переходів – виконання – у 

транзиційній системі). Так, для програми 

P: id := start(P); 

немає аналогу в системі з фіксованими степенями паралельно 

виконуваних підпрограм. Проте наведена програма не є продуктивною – її 

виконання теоретично ніколи не завершується (адже вона постійно та 

нескінченно породжує нові екземпляри самої себе), отже вона не повертає 

дане – результат свого виконання. Такі не завершувані програми нас не 

цікавлять з причин їх непродуктивності. 

 

Висновки до розділу 4 

В четвертому розділі запропоновано оригінальну модель паралелізму в 

IPCL з динамічним породженням екземплярів (паралельних) підпрограм. Для 

цього визначено семантику нових функцій start та join (породження та 

приєднання / очікування завершення / фіналізації) у транзиційній системі 

IPCL.  

В розділі описано розширений динамічний стан та модель породження 

екземплярів у мові IPCL.  

Введено відповідні базові функції start та join, задано їх семантику.  

Описано семантику функцій fork, lock, unlock, важливих для 

практичного використання multithreading паралелізму в транзиційній моделі 

виконання програм IPCL. 

Особливе місце в розділі посідає визначення семантики атомарних 

операцій test_and_set, swap та узагальненої операції atomic. Зазначені операції 

є важливими як для організації взаємодії паралельних процесів і підпрограм, 

так і для розширення мов IPCL в цілому. 
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В розділі отримано теорему про взаємну виразність двох семантичних 

моделей паралельного виконання для «продуктивних» (таких, що 

зупиняються) програм IPCL. Це означає еквівалентність двох підходів до 

паралельного виконання програм: із фіксованими степенями паралельних 

програм та із динамічним породженням паралельних підпрограм. Таким 

чином, у випадках програм, що завершуються, можлива взаємна виразність 

двох семантичних моделей виконання паралельних програм.  

У цілому важливість отриманих результатів полягає у тому, що вони 

дозволяють звести роботу у більш складній за будовою системі з динамічним 

породженням екземплярів до роботи більш простій, набагато зручнішій для 

доведень системі з параметричною кількістю однакових програм, 

виконуваних у паралель. 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі проведено ретельний порівняльний аналіз 

існуючих формальних методів, застосовних до проблеми, а також 

запропоновано більш адекватну модель паралельного виконання із 

породженням екземплярів програм. Проведено дослідження запропонованого 

розширення та надано його характеристику. 

Головний результат дисертаційної роботи – розробка композиційних 

моделей, розширення мови специфікації та методів верифікації програмних 

систем, що розв’язують практично важливі задачі специфікації клієнт-

серверних систем та верифікації часткової коректності даного класу 

програмного забезпечення у галузі програмного забезпечення 

обчислювальних машин і систем (або ж – комп’ютерних наук). Розроблені 

моделі та розширення методів мають суттєве значення для підвищення якості 

та надійності програмних систем. 

В результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: 

1. Побудовано та досліджено нове розширення композиційних мов 

специфікацій, що дає можливість адекватно моделювати клієнт-

серверні системи з динамічним породженням програм. 

2. Проведено аналіз двох підходів до породження нових програм у 

паралельному середовищі, сконструйовано їх моделі у 

композиційному підході. Показано переваги обох підходів. 

3. Шляхом уточнення механізму породження паралельних програм 

створено нову композиційно-номінативну модель та обґрунтовано 

адекватність серверному середовищу класичних клієнт-серверних 

систем. Це дає можливість не тільки більш точно відображати 

поведінку клієнт-серверних систем, а й підвищує виразність мови для 

моделювання поведінки таких паралельних систем. 
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4. Визначено та досліджено клас композиційно-номінативних мов з 

композиціями породження та приєднання паралельних програм під 

час виконання, а також визначено базові функції в рамках цих мов, 

що дозволило розширити засоби подання паралельної взаємодії 

програм. 

5. Для побудованої моделі доведено, за яких умов вона буде 

рівнопотужною з класом паралельних композиційних інтерлівінгових 

мов (IPCL), що дозволяє спростити судження над програмами у таких 

випадках. 

6. Адаптовано метод верифікації властивостей для класу серверних 

програм на введених композиційних мовах, що дозволяє ефективно 

проводити доведення властивостей у новому класі мов. 

7. Для обґрунтування ефективності запропонованого методу його 

апробовано на актуальних клієнт-серверних системах для їх 

верифікації. 

 

У дисертаційній роботі запропоновано розширення композиційно-

номінативних паралельних мов (Interleaving Parallel Composition Languages, 

IPCL) та моделі виконання (включаючи модель стану програми), які є більш 

адекватним поданням для паралельних систем з динамічним породженням 

програм (що є найбільш поширеним у програмуванні). На підставі уточнення 

механізму породження паралельних програм побудовано нову композиційно-

номінативну модель та обґрунтовано адекватність серверному середовищу 

класичних клієнт-серверних систем. Побудовано та досліджено клас 

композиційно-номінативних мов з композиціями породження та приєднання 

паралельних програм під час виконання, а також подано ряд базових функцій 

у цих мовах (атомарні та інші). Для побудованої моделі показано, за яких умов 

вона буде рівнопотужною з класом мов IPCL. Адаптовано метод верифікації 
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властивостей у класі серверних програм на введених композиційних мовах. 

Сформульовано та доведено теорему, яка визначає умови, при яких введене 

розширення моделі еквівалентне існуючій моделі багатоекземплярного 

виконання у IPCL. 

 

Таким чином, наукова новизна полягає у наступному: 

• побудовано та досліджено нове розширення композиційних мов 

специфікацій, що дає можливість адекватно моделювати клієнт-

серверні системи з динамічним породженням програм; 

• проведено аналіз підходів до породження нових програм у 

паралельному середовищі, побудовано їх моделі у композиційному 

підході; 

• на підставі уточнення механізму породження паралельних програм 

побудовано нову композиційно-номінативну модель та 

обґрунтовано її адекватність серверному середовищу класичних 

клієнт-серверних систем, а також – прагматичну повноту цієї моделі; 

• побудовано та досліджено клас композиційно-номінативних мов з 

композиціями породження та приєднання паралельних програм під 

час виконання, а також подано ряд базових функцій у цих мовах 

(атомарні та інші); 

• для побудованої моделі показано, за яких умов вона буде 

рівнопотужною з класом мов IPCL; 

• адаптовано метод верифікації властивостей у класі серверних 

програм на введених композиційних мовах. 

 

Дослідження має як теоретичне, так і практичне значення одержаних 

результатів. Результати роботи можуть використовуватись для специфікації та 
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верифікації паралельних систем з динамічним породженням екземплярів 

програм, що взаємодіють через спільну пам’ять. 

Отримані результати впроваджено у навчальний процес за освітньою 

програмою «Інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на 

факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Також запропоновані методи застосовано для доведення властивостей 

реальних клієнт-серверних програмних систем [179]. 
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