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LOGIKA TEMPORALNA W INFORMATYCE

1. NA POCZĄTKU BYŁA LOGIKA

Logika ma podstawowe znaczenie dla informatyki zarówno dla jej problemów teoretycznych, jak i technologicznych, zarówno jeĞli chodzi o programy, jak i jeĞli chodzi o sprzĊt. Miejsce logiki w informatyce skrótowo moĪna
opisaü stwierdzeniem: k o m p u t e r j e s t w y t w o r e m l o g i k i i t e c h n o l o g i i. Problematyce logicznej w informatyce poĞwiĊcone są liczne wyspecjalizowane czasopisma, jak np. amerykaĔskie „Logical Methods in Computer Science”1 i „ACM Transactions on Computational Logic”2, konferencje,
jak np. IEEE Symposium on Logic in Computer Science3. OczywiĞcie, nie brakuje róĪnego rodzaju publikacji zbiorowych i monografii. W związku z tym,
Īe w programach nauczania informatyków przewidziane jest nauczanie logiki
(zwykle łącznie z teorią mnogoĞci) nie brakuje odpowiednich podrĊczników.
Kwestie logiczne wystĊpują w problematyce4:
– modelowania systemów komputerowych i rozumienia ich architektury,
– jĊzyków bazodanowych,
– jĊzyków programowania (semantyka, logika programowania),
– sztucznej inteligencji jako narzĊdzia reprezentacji i rozumowania,
– inĪynierii programowania (specyfikacja, weryfikacja i optymalizacja
programów i systemów komputerowych),
– teorii obliczalnoĞci (pojĊcie złoĪonoĞci).
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Logika jest jedną z najstarszych nauk. Jej początki wiąĪą siĊ ze staroĪytną filozofią grecką, a Arystoteles powszechnie uwaĪany jest za jej twórcĊ. Nadał on logice tak doskonały kształt, Īe jeszcze w XVIII wieku Immanuel Kant (1724-1804) uwaĪał, Īe prawie niczego juĪ do niej nie moĪna
dodaü. Pisał on, Īe logika5:
od czasów Arystotelesa nie musiała zrobiü Īadnego kroku wstecz […]. Osobliwe
jest jeszcze to, Īe nie mogła dotychczas zrobiü takĪe ani kroku naprzód i Īe przeto
wedle wszelkich danych wydaje siĊ zamkniĊta i wykoĔczona.

Elektronika rozwinĊła siĊ zaĞ w połowie wieku XX. Dopiero jej rozwój
umoĪliwił zbudowanie odpowiedniego sprzĊtu.
Liczenie jest trudną operacją myĞlową, a wynik liczenia powinien byü
dokładny. Ludzie, od kiedy zaczĊli liczyü, wspierali ten proces myĞlowy za
pomocą róĪnego rodzaju narzĊdzi zarówno w zakresie operacyjnym, jak
i zapamiĊtywania. Rajmundusa Lullusa wskazuje siĊ jako kogoĞ, kto miał
pewne intuicje moĪliwoĞci tego rodzaju wspierania innych niĪ tylko obliczanie procesów myĞlowych. Idea taka została wyraĨnie sformułowana przez
Leibniza.
Odkrycie zera i stworzenie systemu pozycyjnego oraz wynalazek algorytmu pozwoliły zastąpiü liczenie przez algorytmiczne rachowanie6. DziĊki
temu niepomiernie wzrosły moĪliwoĞci liczenia na bardzo duĪych liczbach,
a ponadto osiągniĊto niemoĪliwą wczeĞniej bezbłĊdnoĞü. Rachowanie moĪna
zaĞ powierzyü maszynie. Mówi o tym Leibniz [26]:
Indignum est excellentium virorum horas servili calculandi labore perire quia

5

I. K a n t, Krytyka czystego rozumu, tł. R. Ingarden, Warszawa 1986, B VIII (s. 21-22).
Jednym z pierwszych spoĞród tych, którzy uĪywali i popularyzowali system dziesiĊtny, był
Gerbert z Aurillac (ok. 955-1003), najwybitniejszy matematyk chrzeĞcijaĔskiej Ğredniowiecznej
Europy (wybitniejsi matematycy byli w krajach islamskich). Studia w zakresie quadrivium odbył
w Barcelonie. Katalonia utrzymywała kontakty z muzułmaĔską Al-Andalus. DziĊki temu Gerbert
miał okazjĊ zapoznaü siĊ z dorobkiem uczonych arabskich z Kordoby. SpoĞród wielu osiągniĊü
Gerberta w kontekĞcie naszych rozwaĪaĔ warto wspomnieü o abaku, który jest praprzodkiem
komputera. Gerbert wykorzystał posadzkĊ katedry w Reims. SzeĞüdziesiĊciu czterech uczniów
szkoły katedralnej przestawiało krĊgi. W ten sposób dawał sobie radĊ z wielkimi liczbami,
z jakimi nigdy przedtem sobie nie radzono. Jest autorem rozpraw Regula de abaco computi
(,,Reguły rachowania na abaku”) i Libellus de numerorum divisione (,,KsiąĪeczka o dzieleniu
liczb”). Doprowadził dziĊki temu do wzrostu zainteresowania i zrewolucjonizowania studiów
matematycznych na Zachodzie. UmiejĊtnoĞü obliczania wyników operacji na wielkich liczbach
tak zadziwiała, Īe zarzucano mu paktowanie z diabłem. Z protekcji cesarza Gerbert został
papieĪem i przyjął imiĊ Sylwestra II (lata pontyfikatu: 999-1003). Razem z cesarzem jako obcy
zostali wygnani z Rzymu.
6
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Machina adhibita velissimo cuique secure transcribi possit. (Nie jest godne, aby
znakomici ludzie tracili czas jak niewolnicy, wykonując obliczenia, gdy te mogą
byü powierzone komukolwiek, kto z pomocą maszyny poprawnie je przeprowadzi).

Leibniz skonstruował maszynĊ liczącą. Na czeĞü swojej maszyny zaprojektował medal z napisem: „T e m u, c o p r z e w y Ī s z a c z ł o w i e k a”.
NiezawodnoĞü rachowania oraz obiektywna sprawdzalnoĞü jego poprawnoĞci mogła byü wzorem dla dysput w innych obszarach rozumowaĔ. Ta idea
owładnĊła Leibnizem. Uznał, Īe dla tego celu potrzebny jest specjalny jĊzyk
pojĊciowy, characteristica universalis, jĊzyk Adama, oraz specjalny rachunek
calculus raciocinator. Zdaniem Davisa [13] te spekulacje Leibniza są wizją
Uniwersalnej Maszyny Turinga. Oparciem dla takiego celu była koncepcja
metafizyczna. ĝwiat został stworzony według liczby, miary i wagi (Mdr 11,
20). Leibniz pisze: „C u m D e u s c a l c u l a t e t c o g i t a t i o n e m e x c e r c e t, f i t m u n d u s” („Kiedy Bóg liczy i snuje myĞli, powstaje Ğwiat”)7.
Matematyka jest narzĊdziem Konstruktora Ğwiata, a tworzywem, z którego Ğwiat jest stworzony, są liczby. Idea Boga jako matematyka przez nikogo
wczeĞniej nie była podkreĞlana tak silnie, jak uczynił to Leibniz. Stworzony
przez siebie system binarny uznał za ,,obraz stworzenia” (imago creationis)8.
Na zaprojektowanym przez siebie medalu na czeĞü systemu binarnego
umieĞcił m.in. napis:
Unus ex nihilo omnia
U n u m a u t e m n e c e s s a r i u m 9.
W styczniu 1697 r. wraz z Īyczeniami urodzinowymi do swego protektora
ksiĊcia Rudolfa Augusta z Brunszwika (Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel Rudolph August) przesłał list, w którym omawia system binarny i ideĊ
stworzenia z zera (0) jako nicoĞci i jedynki (1) jako oznaczającej Boga. Dla
Leibniza [27]:
PoniewaĪ jedną z głównych kwestii wiary chrzeĞcijaĔskiej, a mianowicie wĞród
tych, w które mądroĞci Ğwiata najmniej weszły oraz jeszcze poganom nie w pełni
są ukazane, jest stworzenie rzeczy z niczego przez Wszechmocnego Boga. Teraz
moĪna właĞciwie powiedzieü, Īe nic w Ğwiecie tego zarówno lepiej nie przed7
Zdanie to zamieszczone jest na marginesie tekstu Dialogus, opublikowanego w VII tomie
pism G.W. Leibniza pt. Die Philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, vol. I-VII, wydanych
przez C.I. Gerhardta (Halle 1846-1863; reprint Hildesheim 1960), na s. 190-193.
8
Idea ta została rozwiniĊta przez Chaitina. WiĊcej na ten temat zob. [41].
9
„Jedynka z nicoĞci (stwarza) wszystko. Jedynka zatem konieczna”.
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stawia, jak i jednoczeĞnie dowodzi, jak powstanie liczb, jak tutaj jest przedstawione, przez wyraĪenie ich tylko i zaledwie jedynką i zerem lub nicoĞcią, z czego
wszystkie liczby powstają. I bĊdzie w pełni trudno w przyrodzie i filozofii znaleĨü
lepsze przestawienie tajemnic, stąd takĪe naszkicowany medal przedkładam:
OBRAZ STWORZENIA
To jest takĪe warte nie mniejszej uwagi, jak juĪ z tego ukazuje siĊ, nie tylko, Īe
Bóg wszystko uczynił z niczego, lecz takĪe, Īe Bóg wszystko dobrze uczynił, i Īe
wszystko, co uczynił, było dobre; jak to takĪe tu w tym przedstawieniu stworzenia
na oczy widzimy10.

Leibniz projektuje równieĪ komputer binarny (mechaniczny).
Leibniz, podobnie jak wczeĞniej Thomas Hobbes, który głosił, Īe „c o g i t a t i o e s t c o m p u t a t i o”, Īywił przekonanie, Īe kaĪde ludzkie rozumowanie moĪe byü przekształcone tak, Īe stanie siĊ przedmiotem rachunkowego obliczenia i w taki sposób kaĪda kontrowersyjna prawda stanie siĊ tak
oczywista jak 2 + 2 = 4. Pisał [28: 200]:
…gdyby spór powstał, dysputa miĊdzy dwoma filozofami nie wymagałaby
wiĊkszego wysiłku niĪ miĊdzy dwoma rachmistrzami. Wystarczyłoby
bowiem, aby wziĊli ołówki w swoje rĊce, usiedli przy swoich tabliczkach
i jeden drugiemu (z przyjacielem jako Ğwiadkiem, gdyby zechcieli)
powiedzieli: P o l i c z m y11.
W kwietniu 1679 r. w liĞcie do ksiĊcia Johanna Friedricha von Braunschweig pisał:
10
„Denn einer der Hauptpuncten des christlichen Glaubens, und zwar unter denjenigen, die
den Weltweisen am wenigsten eingegangen, und noch den Heyden nicht wohl beizubringen sind,
ist die Erschaffung der Dinge aus Nichts durch die Allmacht Gottes. Nun kann man wohl sagen,
daß nichts in der Welt soie besser vorstelle, ja gleichsam demonstrire, als der Ursprung der
Zahlen, wie er allhier vorgestellet ist, durch deren Ausdrückung blos und allein mit Eins und mit
Nulle oder Nichts alle Zahlen entstehen. Und wird wohl schwerlich in der Natur und Philosophie
ein bessres Vorbilddieses Geheimnisses zu finden sein, daher ich auch die entworfene Medaille
gesetzet: IMAGO CREATIONIS. Es ist aber doch dabei nicht weniger betrachtungswürdig, wie
schon darus erscheinet, nicht nur, daß Gott Alles aus Nichts gemacht, sondern auch daß Gott
Alles wohl gemacht, und daß Alles, was er geschaffen, gut gewesen; wie wirs hier denn in diesem
Vorbilde der Schöpfung auch mit Augen sehen”.
11
„… quando orientur controversiae, non magis disputatione opus erit inter duos philosophos,
quam inter duos Computistas. Sufficiet enim calamos in manus sumere sedereque ad abacos, et
sibi mutuo (accito si placet amico) dicere: c a l c u l e m u s”. Podobne stwierdzenia znajdują siĊ w
innych tekstach cytowanego tomu, np. s. 64-65, 125. CALCULEMUS jest dzisiaj nazwą miĊdzynarodowej grupy badawczej. Celem tej grupy jest rozwój nowej generacji systemów matematycznego wspomagania opartych na integracji mocy dedukcyjnej systemów dedukcyjnych i mocy
obliczeniowej algebraicznego systemu komputera. Zob. http://www.calculemus.net/
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Wenn Gott Eurer Hochfürstl. Durchlaucht noch den Gedanken eingäbe, mir
lediglich zu bewilligen, daß die 1200 Taler, die festzusetzen Ihr die Güte hattet, zu
einer Dauerrente würden, so wäre ich ebenso glücklich wie Raymund Lull12, und
vielleicht mit größerem Recht. […] Denn meine Erfindung umfasst den Gebrauch
der gesamten Vernunft, einen Richter für alle Streitfälle, einen Erklärer der Begriffe, eine Waage für die Wahrscheinlichkeiten, einen Kompass, der uns über den
Ozean der Erfahrungen leitet, ein Inventar der Dinge, eine Tabelle der Gedanken,
ein Mikroskop zum Erforschen der vorliegenden Dinge, ein Teleskop zum Erraten
der fernen, einen generellen Calculus, eine unschädliche Magie, eine nicht-chimärische Kabbala, eine Schrift, die jedermann in seiner
Sprache liest; und sogar eine Sprache, die man in nur wenigen Wochen erlernen kann und die bald in der ganzen Welt Geltung haben wird. Und die überall,
wo sie hinkommt, die wahre Religion mit sich bringt.

Leibniza idea maszynowego ,,myĞlenia” zapisanego jĊzykiem binarnym
w jakiejĞ czĊĞci realizowana jest przez współczesną informatykĊ. Zastosowania informatyki zmieniają nasze Īycie tak, jak tego chciał Leibniz, gdy
pisał, Īe bĊdzie to (characteristica universalis) ostatnim wysiłkiem ludzkiego ducha, gdy bowiem projekt zostanie zrealizowany, bĊdzie miał człowiek narzĊdzie powiĊkszające moĪliwoĞci rozumu tak jak teleskop, który
uzdalnia widzenie, i mikroskop, który umoĪliwił ujrzenie wnĊtrza przyrody.
DziĊki niemu [29: 373-381 – Leibniz an Heinrich Oldenburg 1673-1676]:
… w trakcie mówienia, samą mocą sformułowaĔ, gdy jĊzyk bĊdzie prowadził
umysł, nawet głupcy bĊdą wygłaszaü wielce inteligentne zdania, dziwując siĊ
sami swojej wiedzy, bez trudu pokonując swą umysłową niemoc, a bĊdzie owe
wypowiedzi rozumiał nawet ktoĞ najgłupszy13.

Przychodzi nam dziĞ dokonaü osądu, do którego wzywał Leibniz, gdy
pisał [tamĪe]:
OsądĨ, jak wielkie bĊdzie nasze szczĊĞcie, jeĞli za sto lat od tej chwili jĊzyk taki
powstanie14.

12

Pomysły Lullusa (Ars Magna et Ultima) zainspirowały wielu. Werner Künzel [25] pisze:
„Od 1987 programowałem ten pierwszy piĊkny algorytm historii filozofii w jĊzykach
komputerowych COBOL, Assembler oraz C”.
13
„… inter loquendum ipsa phrasium vi lingua mentem praecurrente praeclaras sententias
effutient imprudentes, et suam ipsi scientiam mirantes, cum ineptiae sese ipsae prodent nudo
vultu, et ab ignarissimo quoque deprehendentur”. Przekład polski – W. Marciszewski.
14
„Quantam nunc fore putas felicitatem nostram si centum ab hinc annis talis lingua
coepisset”. Przekład polski – W. Marciszewski.
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Ziarna zostały zasiane15. Wysiłkiem i geniuszem Boole’a oraz Fregego,
Peano, Peirce’a i wielu innych tworzone są podstawy rachunków logicznych.
WciąĪ nie mamy jednak dobrej definicji rachunku. Na przełomie wieków
XIX i XX David Hilbert sformułował wielki program formalizacji matematyki. Hilbert uwaĪa, Īe obowiązuje ogólna zasada odnosząca siĊ do rozumu
ludzkiego, Īe kaĪde zagadnienie, które rozum stawia, moĪe byü przez rozum
rozwiązane. Hilbert odrzuca słynne hasło E. Dubois-Raymonda: „I g n o r a m u s e t i g n o r a b i m u s”16.
WewnĊtrzny głos mówi: jest problem, szukaj rozwiązania. ZnaleĨü moĪesz je za
pomocą czystego myĞlenia; albowiem w matematyce nie istnieje Ignorabimus!

Stanowisko to przenosi na całoĞü poznania naukowego. W wystąpieniu
królewieckim z 1930 r., kiedy to otrzymywał honorowe obywatelstwo miasta
swojego urodzenia, stwierdza, Īe cała nasza kultura, oparta na intelektualnym poszukiwaniu i wykorzystaniu przyrody, znajduje swoje podstawy
w matematyce. Za Galileuszem głosi, Īe „tylko ci, którzy nauczyli siĊ jĊzyka
i znaków, którymi do nas przemawia przyroda, mogą przyrodĊ zrozumieü”.
Swoje wystąpienie koĔczy tak, jak to czynił juĪ na II kongresie matematyków w ParyĪu w 1900 r.: „W i r m ü s s e n w i s s e n. W i r w e r d e n w i s s e n” („Musimy wiedzieü. BĊdziemy wiedzieü”). Przekonanie to było znaczące dla postawy Hilberta. Tej treĞci inskrypcja znajduje siĊ nawet na jego
grobie. ĩeby wiedzieü, musimy mieü narzĊdzie, które pozwoli nam tĊ wiedzĊ
osiągnąü.
Podstawowym pojĊciem programu Hilberta jest pojĊcie rozstrzygalnoĞci.
Niemieckie okreĞlenie tego problemu: Entscheidungsproblem na stałe weszło do jĊzyka nauki17. Musimy mieü wiarygodną i obiektywną metodĊ, która
pozwala w skoĔczonej liczbie mechanicznych kroków daü odpowiedĨ na
pytanie, czy dana formuła jest twierdzeniem.
Uprawnionymi metodami rozwiązywania problemów matematycznych są
dedukcja i ĞcisłoĞü. Rozwiązanie problemu ma byü oparte o skoĔczoną liczbĊ
przesłanek i skoĔczoną liczbĊ wnioskowaĔ. Przesłanki winny byü
sformułowane precyzyjnie. Jest to postulat ĞcisłoĞci dowodzenia. W dowodzeniu nieodzowne są przedstawienia geometryczne. Znaki arytmetyczne to
zapisane figury geometryczne, a figury geometryczne to narysowane formuły
15

WiĊcej na temat Leibniza jako prekursora informatyki zob. [43, 42].
Emil du Bois-Reymond (1831-1889), niemiecki fizjolog, wypowiada je w Über die
Grenzen des Naturerkennens.
17
Zagadnieniu rozstrzygalnoĞci poĞwiĊciłem wiĊcej uwagi w pracy [41].
16
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i Īaden matematyk nie moĪe siĊ bez nich obejĞü. Hilbert zatem dopuszcza
rozstrzyganie tylko za pomocą rachunków. Pierwszą kwestią w Entscheidungsproblem było znalezienie precyzyjnego matematycznego sformułowania
metody.
Po pracach Gödla, Churcha i Turinga program Hilberta legł w gruzach.
Paradoksalnie prace te są fundamentalne dla informatyki. Church i Turing,
niezaleĪnie od siebie, podali definicjĊ rachunku. Obie okazały siĊ równowaĪne. Zdaniem Churcha przewagĊ ma definicja korzystająca z pojĊcia maszyny (Turinga), podana przez Turinga.
Turing sformułował pojĊcie maszyny pracującej na taĞmie papierowej, na
której byłyby drukowane symbole, i zapytał, jaki najbardziej ogólny typ
procesów moĪe byü wykonany przez taką maszynĊ. Pokazał, Īe jest to
równowaĪne temu, co zawsze moĪe byü osiągniĊte przez kogoĞ posługującego siĊ zbiorem instrukcji logicznych. Ma tu miejsce potrójna odpowiednioĞü: miĊdzy logicznymi instrukcjami, działaniem umysłu i maszyną, która
w zasadzie mogłaby byü zrealizowana w fizycznej postaci18.
Teza Churcha-Turinga jest matematycznym stwierdzeniem uniwersalnoĞci: kaĪdy komputer z pewną minimalną pojemnoĞcią jest w istocie w stanie
wykonaü wszystkie zdania, jakie moĪe wykonaü jakikolwiek inny komputer.
Wszystkie komputery, począwszy od telefonów komórkowych, a skoĔczywszy na superkomputerach, mają moĪliwoĞü wykonaü te same zadania obliczeniowe, jeĞli tylko bĊdą miały wystarczająco doĞü czasu i odpowiednią
pamiĊü. Inaczej mówiąc, teoretycznie maszyna Turinga moĪe wykonaü
wszystko to, co moĪe wykonaü jakikolwiek komputer.
Zdaniem Gödla Turing pokazał równowaĪnoĞü pojĊcia mechanicznej procedury ze swoją maszyną. Słowa Turinga: „MoĪemy porównaü człowieka,
który rachuje na liczbach rzeczywistych, do maszyny” współbrzmią z komentarzem Wittgensteina: „T e m a s z y n y t o l u d z i e, k t ó r z y r a c h u j ą”.
Turing głosił:

18

W 1999 r. „Time Magazine” uznał Alana Turinga za jednego ze stu najbardziej znaczących
ludzi XX wieku ze wzglĊdu na jego rolĊ w stworzeniu nowoczesnego komputera: „The fact
remains that everyone who taps at a keyboard, opening a spreadsheet or a word-processing
program, is working on an incarnation of a Turing machine” („Jest bezspornym faktem, Īe kaĪdy,
kto dotyka klawiatury, otwiera arkusz kalkulacyjny lub edytor tekstu, pracuje z wcieleniem
maszyny Turinga”).
W ankiecie przeprowadzonej przez BBC w 2002 r. Turing znalazł siĊ na 21 pozycji w
rankingu stu najwiĊkszych Brytyjczyków.
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MoĪemy mieü nadziejĊ, Īe ostatecznie maszyny bĊdą mogły konkurowaü z ludĨmi we wszystkich czysto intelektualnych dziedzinach.

Gödel i Turing wykazali, Īe marzenia Hilberta są nierealne. Postawienie
problemu rozstrzygalnoĞci okazało siĊ jednak najbardziej owocne ze wszystkich zadaĔ, jakie Hilbert stawiał matematykom XX wieku. Pytanie to doprowadziło do maszyny Turinga i teorii jĊzyków formalnych, które stanowią
podstawĊ współczesnej informatyki i technik komputerowych. Podsumowuje
to Chaitin [6]:
[…] systemy formalne nie okazały siĊ znaczące dla rozumowania, lecz odniosły
wspaniały sukces w wypadku obliczania. Tak wiĊc najbardziej niewiarygodny
Ğwiatowy sukces odniósł Hilbert w technologii a nie w epistemologii. […]
Na koniec zacytujĊ Izajasza Berlina z właĞnie opublikowanego poĞmiertnego
zbioru esejów The Power of Ideas: ,,Ponad sto lat temu niemiecki poeta Heine
ostrzegł Francuzów, aby nie niedoceniali siły idei: filozoficzne pojĊcia pielĊgnowane w ciszy profesorskiego gabinetu mogą zburzyü cywilizacjĊ”. Takie postrzeganie idei, jak myĞlĊ, jest rzeczywiĞcie prawdziwe. Idea Hilberta osiągniĊcia
kresu, pełnej formalizacji, kierowana racjami epistemologicznymi, którymi były
filozoficzne kontrowersje w sprawie podstaw matematyki — czy są podstawy?
Oraz sposób, w jaki projekt upadł, jak wyjaĞniłem, z powodu prac Gödla i Turinga. Tu jednak mamy pełną formalizacjĊ, jaką są komputerowe jĊzyki programowania, one są wszĊdzie!

Podstawy teoretyczne współczesnej informatyki zrodziły siĊ w pracach
Kurta Gödla, Alonzo Churcha i Alana Turinga. Narodziny komputera w połowie lat czterdziestych zawdziĊczamy praktycznemu geniuszowi Turinga
oraz wizji i intelektualnej sile innego wielkiego logika matematycznego –
Johna von Neumanna. Obaj oni, Turing i von Neumann, odegrali głowną
rolĊ nie tylko w zaprojektowaniu i zbudowaniu pierwszych komputerów,
lecz równieĪ połoĪeniu logicznych fundamentów pod rozumienie procesów
obliczeniowych i rozwój formalizmów informatycznych.
Podsumowując dotychczasowe rozwaĪania o podstawach teoretycznych
informatyki moĪna powiedzieü: n a p o c z ą t k u b y ł a l o g i k a.

2. LOGIKA JĉZYKIEM INFORMATYKI

Logika w informatyce odgrywa rolĊ podobną do roli analizy matematycznej i równaĔ róĪniczkowych w fizyce i naukach inĪynierskich. Galileuszowi
przypisuje siĊ tezĊ, Īe ,,ksiĊga natury napisana jest jĊzykiem matematyki”.
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Fizyka, a z nią inne nauki przyrodnicze, odniosła sukces, pisząc swoją ksiĊgĊ jĊzykiem analizy matematycznej. W tym kontekĞcie naturalne jest pytanie
o jĊzyk informatyki. Odpowiada siĊ, Īe to logika jest „t h e c a l c u l u s o f
c o m p u t e r s c i e n c e”.
W opinii Quine’a [37] jedno i drugie, logika i informatyka, mają wspólne
podstawy:
W pełni czysta teoria dowodu matematycznego i w pełni technologiczna teoria liczenia maszynowego są na jednym poziomie a podstawowe intuicje kaĪdego są
intuicjami drugiego.

Znaczenie logiki dla informatyki wzrasta wraz z jej rozwojem zarówno,
gdy chodzi o pojĊcia, jak i metody. Logika w wiĊkszym stopniu wplata siĊ
w informatykĊ niĪ w matematykĊ. Stąd teĪ wiele dociekaĔ logicznych inspirowanych jest problemami informatyki. Wzrost zainteresowania logiką
w związku z rozwojem informatyki zapowiadał juĪ Turing [45]:
PrzewidujĊ, Īe koniec koĔców cyfrowe maszyny liczące bĊdą stymulowaü znaczące zainteresowanie logiką symboliczną […] JĊzyk, w którym komunikujemy
siĊ z tymi maszynami […] jest pewnym typem logiki symbolicznej.

Logika pierwszego rzĊdu jest fundamentem nowoczesnych systemów
bazodanowych, a standardowe jĊzyki wyszukiwania, takie jak SQL (Structured Query Language) oraz QBE (Query-By-Example), są syntaktycznymi
wariantami jĊzyka tej logiki. Mocniejsze jĊzyki zapytaĔ oparte są na rozszerzeniach jĊzyka logiki pierwszego rzĊdu z rekurencją i są reminiscencją
dobrze znanych wyszukiwaĔ stało punktowych, badanych w teorii skoĔczonych modeli. Podobnie ma siĊ sprawa w wypadku danych webowych.
Wpływ logiki na bazy danych jest jednym z najbardziej uderzających przykładów efektywnoĞci logiki w informatyce.
Problematyka sztucznej inteligencji jest ,,wspólnym” działem logiki
i informatyki teoretycznej. John McCarthy, laureat Nagrody Turinga za
wkład w rozwój Sztucznej Inteligencji, twórca samego terminu ,,Artificial
Intelligence” (Sztuczna Inteligencja), w 1960 r. powiedział, Īe:
rozsądna jest nadzieja, Īe w najbliĪszym stuleciu relacja miĊdzy obliczaniem a logiką matematyczną bĊdzie równie owocna jak w ostatnim stuleciu miĊdzy analizą
matematyczną a fizyką.

Gödel był przekonany, Īe „ludzki duch nie jest zdolny do zmechanizowania wszystkich swoich intuicji matematycznych”. W 1989 r. fizyk Roger
Penrose w ksiąĪce The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds,
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and The Laws of Physics19 (początek tytułu rozumieją ci, którzy pamiĊtają
baĞnie Andersena), odwołując siĊ do mechaniki kwantowej, dowodzi, Īe
ludzki umysł jest w stanie wykroczyü poza dedukcyjne rozumowanie, a zatem Īadna maszyna nie bĊdzie w stanie symulowaü jego myĞlenia.
W sensie podstawowym logika jest nauką o jĊzykach sformalizowanych
i rozumowaniu, informatyka zaĞ podejmuje podobne problemy, mając dodatkowe zadanie wyraĪenia tych formalizacji w sposób techniczny przez stworzenie mechanizmów, które działają zgodnie z załoĪonymi regułami. To
w istocie doprowadziło do niedawnego zastosowania informatyki w badaniach nad logiką w sposób eksperymentalny.

3. LOGIKA NARZĉDZIEM INFORMATYKI

Komputer działa, wykonując zadany program. PoprawnoĞü działania zaleĪy
od poprawnej konstrukcji samego urządzenia i od poprawnoĞci programu,
czyli poprawnoĞci systemu informatycznego. Jak zauwaĪa Henk Barendregt:
„It is fair to state, that in this digital era correct systems for information
processing are more valuable than gold”20. Problem fizycznych wad sprzĊtu
i ich wykrywania – jako, Īe jest to problem inĪynierski – zostanie tu pominiĊty. Kwestia poprawnoĞci systemów informatycznych jest problemem,
który moĪe byü rozwiązywany za pomocą testowania lub za pomocą narzĊdzi formalnych. Testowanie moĪe nie byü moĪliwe, np. ze wzglĊdów
etycznych, moĪe byü ekonomicznie bardzo kosztowne, a co najwaĪniejsze –
z zasady nie jest pełne, a wiĊc nie jest wykluczona wada, która ujawni siĊ
w innej niĪ w testowanych sytuacjach. Test moĪe takĪe nie dawaü wskazówki, co jest Ĩródłem błĊdu. NarzĊdzia logiczne unikają wszystkich tych ograniczeĔ. W ich wypadku podstawowym problemem są ograniczenia na czas
działania programu i pamiĊü komputera uĪytego do weryfikacji. Podstawową
korzyĞcią z uĪycia metod formalnych jest redukcja błĊdów systemu. W konsekwencji ich podstawowymi obszarami zastosowaĔ są systemy krytyczne:
informatyczne systemy kontroli lotów, systemy sygnalizacji kolejowej,
systemy rakietowe, medyczne systemy kontroli. Ze wzglĊdu na bezpieczeĔstwo metody formalne są zalecane dla systemów krytycznych na przykład
19

Wydanie polskie: R. P e n r o s e, Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyĞle i prawach
fizyki, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 1995.
20
Zob. H.P. B a r e n d r e g t, The Quest for Correctness, http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/
2066/17273/1/13361.pdf
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przez IEC (International Electrotechnical Commission), ESA (European
Space Agency). Raport przygotowany przez FAA (Federal Aviation Authority) oraz NASA (North-Atlantic Space Agency) stwierdza:
Formalne metody powinny byü elementem kształcenia kaĪdego informatyka i programisty, tak jak odpowiednia dziedzina matematyki stosowanej jest niezbĊdnym
elementem edukacji inĪynierów.

Szczególne miejsce w metodach formalnych zajmuje logika temporalna.
TĊ nową rolĊ logiki komentuje M. Davis [12]:
Kiedy byłem studentem, nawet topologowie uwaĪali logików matematycznych za
ludzi oderwanych od rzeczywistoĞci. Dzisiaj związki miĊdzy logiką a komputerami są obszarem praktyki inĪynierskiej na kaĪdym poziomie organizacji komputera.

Logicy to „abstrakcyjni inĪynierowie” (w dobrym znaczeniu tego wyraĪenia). W ocenie Moshe Vardi ma miejsce ciągle wzrastająca interakcja21
jednego i drugiego, informatyki i logiki. Dodajmy, Īe dobrym przykładem
tej interakcji jest logika temporalna: jej powstanie inspirowały problemy
filozoficzne, a swój dzisiejszy rozwój zawdziĊcza informatyce.
Okazuje siĊ, Īe informatyka w wiĊkszym stopniu czyni praktyczny uĪytek
z logiki formalnej niĪ matematyka, która jej rozwój inspirowała [23]:
Do czasu wynalezienia cyfrowego komputera było niewiele zastosowaĔ formalnej
matematycznej logiki poza badaniem samej logiki. W szczególnoĞci, kiedy wielu
logików badało alternatywne systemy dowodzenia, studiowało moce róĪnych logik
oraz formalizowało podstawy matematyki, niewielu ludzi uĪywało logiki formalnej i formalnych dowodów do analizy własnoĞci innych systemów. Brak zastosowaĔ moĪe mieü dwa powody: (i) sam formalizm formalnej logiki pomniejsza jej
jasnoĞü jako narzĊdzia komunikowania i rozumienia, oraz (ii) ,,naturalne” zastosowania logiki matematycznej w okresie pre-cyfrowego Ğwiata były w czystej matematyce i było niewielkie zainteresowanie formalizacją jako wartoĞcią dodaną. Oba
te powody zmienił wynalazek cyfrowego komputera. UciąĪliwe i precyzyjne manipulowanie formułami w formalnej syntaktyce moĪe byü przeprowadzone przez
program działający pod kierunkiem uĪytkownika, który generalnie zajĊty jest
bardziej strategią dowodzenia.

Dodajmy tu, Īe moĪliwoĞci, jakie stwarza komputer w przetwarzaniu formalnego zapisu, wykorzystują róĪne projekty automatycznego dowodzenia (prover) lub automatycznego sprawdzania poprawnoĞci dowodu (proof checker).
21

Zob. www.ii.uni.wroc.pl/cms/pl/node/934
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Logicy zainspirowani zagadnieniami informatycznymi i sami informatycy
wnieĞli do logiki nową problematykĊ oraz stworzyli nowe i udoskonalili
znane metody. W logice Hoare’a (Floyda-Hoare’a) program rozumiany jest
jako przejĞcie od stanu początkowego do stanu koĔcowego. Takie podejĞcie
nie jest odpowiednie w wypadku programów bez stanu koĔcowego. Logika
ta nie radzi sobie wiĊc z systemami reaktywnymi i bez stanów koĔcowych,
takimi jak systemy operacyjne, protokoły, programy współbieĪne, systemy
sprzĊtowe. Klasyczne metody odzwierciedlają statyczną naturĊ pojĊü matematycznych. Dynamiczne działanie programu wymaga innego podejĞcia. Logika temporalna i jej jĊzyk są szczególnie interesujące w wypadku systemów
reaktywnych i współbieĪnych. Z jednej strony jĊzyk specyfikacji powinien
byü prosty i łatwy do zrozumienia tak, by mógł byü uĪywany przez kogoĞ,
kto nie jest ekspertem. Z drugiej strony powinien byü wystarczająco ekspresywny, aby formalizowaü procesy przechodzenia od jednego do drugiego
stanu oraz ich interakcjĊ. Ponadto powinien posiadaü formalną semantykĊ,
która oddaje w sposób jednoznaczny intuicyjne znaczenie jĊzyka rozkazów.
LogikĊ modalną z problemami informatyki kojarzy w 1974 r. Burstall.
Pratt, twórca Dynamicznej Logiki Programów, o zainteresowaniu siĊ logiką
modalną pod kątem jej zastosowaĔ w informatyce pisze [33]:
Wiosną 1974 r. prowadziłem zajĊcia z semantyki i aksjomatyki jĊzyków programowania. Zasugerowany przez jednego ze studentów, R. Moore’a, rozwaĪyłem
zastosowanie logiki modalnej do formalnego badania konstrukcji pochodzącej od
C.A.R. Hoare’a, „ p{a}q ”, która wyraĪa myĞl, Īe jeĞli p zachodzi przed wykonaniem programu a, to po tym ma miejsce q. ChociaĪ początkowo byłem sceptyczny, to weekend z Hughes’em i Cresswellem przekonał mnie, Īe moĪliwy jest
bardzo harmonijny związek miĊdzy logiką modalną a programami. Związek zapowiadał siĊ interesująco dla informatyków ze wzglĊdu na moc oraz matematyczną
elegancjĊ ujĊcia. Wydawał siĊ takĪe mieü znaczenie dla logików modalnych
z powodu dobrego umotywowania i potencjalnie owocnego związku miĊdzy logiką modalną a Tarskiego rachunkiem relacji binarnych.

PodejĞcie wykorzystujące logikĊ modalną było istotnie lepsze od podejĞcia
opartego na mechanizmie pre-warunek/post-warunek, jaki zakłada logika
Hoare’a22. Modele Kripkego, standardowa struktura semantyczna, w której

22

Pod koniec lat szeĞüdziesiątych XX wieku Floyd, Hoare i Naur proponowali aksjomatyczne
dowodzenie własnoĞci programów sekwencyjnych ze wzglĊdu na ich specyfikacjĊ. E.G. Dijkstra
rozszerzył ideĊ Hoare’a. Metoda teorio-dowodowa była juĪ zastosowana przez Turinga w jego
pracach nad poprawnoĞcią programów.
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interpretowane są jĊzyki modalne nie są niczym innym niĪ grafami. Grafy są
powszechne w informatyce.
Związek miĊdzy moĪliwymi Ğwiatami logików a wewnĊtrznymi stanami
komputera jest łatwy do opisania. W semantyce moĪliwych Ğwiatów, ϕ
(moĪliwe, Īe ϕ ) jest prawdziwe w pewnym Ğwiecie w wtedy i tylko wtedy,
gdy ϕ jest prawdziwe w pewnym Ğwiecie w′ osiągalnym z w. Twierdzenia
logiki modalnej zaleĪą od własnoĞci relacji osiągalnoĞci, jak np. zwrotnoĞü,
symetrycznoĞü itd. Relacja osiągalnoĞci logiki modalnej moĪe wiĊc byü
rozumiana jako relacja miĊdzy stanami komputera, kontrolowanego przez
taki program, Īe maszyna, rozpoczynając działanie w jakimĞ stanie, (po
skoĔczonym czasie) znajdzie siĊ w jednym z osiągalnych stanów. Na przykład w wypadku pewnych programów nie moĪna powróciü z jakiegoĞ stanu
do stanu wczeĞniejszego; stąd w takim wypadku osiągalnoĞü nie jest symetryczna.
Struktury Kripkego są modelami logik modalnych inspirowanych zagadnieniami logicznymi i filozoficznymi. W informatyce struktury Kripkego kojarzone są z systemami przejĞü. W logikach modalnych funkcjĊ podobną do
roli struktur Kripkego pełnią jeszcze struktury Hintikki. Rama Kripkego
składa siĊ z niepustego zbioru oraz binarnej relacji zdefiniowanej w tym
zbiorze. W logice modalnej elementy tego zbioru są nazywane moĪliwymi
Ğwiatami, a relacja miĊdzy nimi jest rozumiana jako relacja osiągalnoĞci jednego Ğwiata z drugiego. W szczególnoĞci, kiedy relacja osiągalnoĞci interpretowana jest temporalnie otrzymujemy modalnoĞci temporalne, które są
przedmiotem logiki temporalnej. Logika temporalna stosowana w informatyce bazuje na czasie obliczeniowym, czyli czasie wyznaczonym przez nastĊpstwo stanów komputera cyfrowego. Model Kripkego moĪe byü opisany
jako etykietowany graf przejĞü stanowych, gdzie wierzchołki są etykietowanymi zbiorami zdaĔ atomowych i nazywane są stanami. KrawĊdzie oznaczają przejĞcia.
Problem wykorzystania logiki temporalnej do rozumowaĔ programistycznych podejmuje Kröger. Rozwój badaĔ nad logiką temporalną pod kątem jej
zastosowaĔ informatycznych wiąĪe siĊ z pracami Amira Pnueli23. Zainspirowała go lektura Temporal Logic Reschera i Urquharta. Jego praca The temporal logic of programs [31] traktowana jest jako klasyczne Ĩródło logiki
23

W 1996 r. A. Pnueli otrzymał nagrodĊ Turinga (The Turing Award) za inspirujące prace
wprowadzające logikĊ temporalną do informatyki i za wybitny wkład do weryfikacji programów
i systemów.
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temporalnej dla specyfikacji i weryfikacji programów, w szczególnoĞci dla
programów współbieĪnych24. Powszechnie przyjmuje siĊ, Īe była przełomowa, jeĞli chodzi o zastosowanie logiki temporalnej w informatyce.
A. Pnueli i Z. Manna dostrzegli rosnące znaczenie systemów reaktywnych25,
a logikĊ temporalną uznali za odpowiednią dla ich formalnej26 specyfikacji
i weryfikacji27. W szczególnoĞci stwierdzono, Īe modalnoĞci temporalne nadają siĊ do formułowania tak znaczących własnoĞci, jak sprawiedliwe szeregowanie, brak zakleszczeĔ i wielu innych.
Zdaniem Amira Pnueli logika temporalna moĪe byü zastosowana jako
formalizm rozumowania o działaniu programów komputerowych, w szczególnoĞci systemów współbieĪnych28. Według Bochmanna [7: 1]:
logika temporalna dostarczała bardziej eleganckiego sposobu mówienia o ĪywotnoĞci i ewentualnoĞci; w społecznoĞci zajmującej siĊ weryfikacją protokołów mówi siĊ o osiągalnych stanach zakleszczenia (łatwe do charakteryzacji) lub o niepoĪądanych pĊtlach (trudne do charakteryzacji).

Najogólniej biorąc, waĪnymi własnoĞciami operacji są poprawnoĞü i bezpieczeĔstwo. Dla Edmunda E. Clarke’a [7: 1] prace Pnueli, Owickiego oraz
Lamporta:
24

Dla zapewnienia poprawnoĞci działania takich programów niezbĊdna jest specyfikacja
współdziałania róĪnych procesorów. Terminarz działaĔ musi byü tak dopracowany, aby zachowana była integralnoĞü informacji, które rozdzielone są na róĪne procesory. Podstawowe jest
rozróĪnienie miĊdzy ,,ĪywotnoĞciowymi” własnoĞciami o postaci Fϕ , co zapewnia otrzymanie
poĪądanych stanów w procesie obliczeĔ, a własnoĞciami ,,bezpiecznymi” postaci Gϕ , co zapewnia, Īe nie otrzymamy stanów niepoĪądanych.
25
Systemy reaktywne, takie jak systemy operacyjne oraz systemy czasu rzeczywistego –
w odróĪnieniu od programów, których wynik działania jest w pełni okreĞlony przez dane wejĞciowe oraz warunki początkowe i koĔcowe – w czasie wykonywania wchodzą w interakcjĊ
z otoczeniem i przebieg tej interakcji oraz zdarzenia systemowe są istotne. Systemy te mają
wielorakie i wciąĪ coraz wiĊksze zastosowanie. Obejmują m.in. systemy zagnieĪdĪone, systemy
kontroli procesów, systemy współbieĪne oraz rozproszone.
26
Termin ,,formalny” bywa mylony ze ,,Ğcisły”. ZauwaĪmy jednak, Īe to, co formalne, jest
Ğcisłe, lecz nie na odwrót.
27
Istnieje wiele technik formalnej specyfikacji. JĊzyki tych specyfikacji róĪnią siĊ znacznie,
zarówno ze wzglĊdu na syntaktykĊ jak i semantykĊ oraz ze wzglĊdu na obszary zastosowania.
WyróĪnia siĊ specyfikacjĊ logiczną, techniki algebry procesów, techniki oparte na automatach,
sieciach Petriego, jĊzyki synchroniczne. Do grupy jĊzyków bardziej zorientowanych inĪyniersko
naleĪy np. jĊzyk Z .
28
System współbieĪny to taki system, którego działanie jest wynikiem interakcji i ewolucji
wielokrotnych agentów obliczających. Interaktywne procesy nie wiedzą o wewnĊtrznych stanach
innych. Początkowe zainteresowanie systemami współbieĪnymi było motywowane zwiĊkszeniem
prĊdkoĞci, co dawały komputery wieloprocesorowe.
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przekonywująco pokazują, Īe Logika Temporalna jest idealna dla wyraĪania pojĊü
takich, jak wzajemne wykluczanie, brak zakleszczenia oraz brak zagłodzenia.

Dzisiaj logika temporalna zdaje siĊ byü najbardziej badana i rozwijana
w związku z jej zastosowaniami w praktyce informatycznej.
Logicy róĪnią siĊ od informatyków w podejĞciu do logiki [5: 315]:
RozstrzygalnoĞü i aksjomatyzowalnoĞü są standardowymi problemami logików;
dla praktyków, tym waĪnym pytaniem jest sprawdzanie modelowe.

Zdaniem Dijkstra29:
Sytuacja programisty jest podobna do sytuacji matematyka, który rozwija teoriĊ
i dowodzi twierdzeĔ. […] Nigdy nie moĪe on gwarantowaü, Īe dowód jest poprawny, co najwyĪej moĪe powiedzieü: ,,Nie znalazłem Īadnych błĊdów”. […]
Jest to tak niezmiernie wiarygodne, Īe analogia moĪe słuĪyü jako wielkie Ĩródło
inspiracji. […]
Nawet przy załoĪeniu bezbłĊdnie działającej maszyny powinniĞmy sobie zadawaü pytania: „Gdy automatyczny komputer wytwarza wyniki, dlaczego ufamy
im, jeĞli tak jest?”, a nastĊpnie: „Jakimi Ğrodkami moĪemy wzmocniü nasze przeĞwiadczenie, Īe wytworzone wyniki są rzeczywiĞcie wynikami zamierzonymi?”

W innej pracy [14: 6] Dijkstra pisze:
Program testujący moĪe byü uĪyty do pokazania obecnoĞci pluskwy30, lecz nie do
pokazania jej nieobecnoĞci.

ChociaĪ wiĊc teoria mówi o weryfikacji, jednak zauwaĪamy, Īe prawdziwa jej wartoĞü leĪy w falsyfikacji.
Według Emersona ze wzglĊdu na niepełnoĞü testowania szukano alternatywnych metod. Najbardziej obiecujące okazało siĊ podejĞcie oparte na
fakcie, Īe programy, a bardziej ogólnie – systemy informatyczne, mogą byü
postrzegane jako przedmioty matematyczne w zasadzie z dobrze okreĞlonym
działaniem. To daje moĪliwoĞü specyfikacji za pomocą logiki matema29

Zob. E.W. D i j k s t r a, Programming Considered as a Human Activity, http://www.cs.utexas.
edu/users/EWD/transcriptions/EWD01xx/EWD117.html
30
W jĊzyku angielskim na okreĞlenie błĊdu w działaniu systemu informatycznego stosowane
jest słowo ,,bug”, co znaczy ‘pluskwa, owad, robactwo’. UĪycie tego słowa na niewytłumaczalną
wadĊ urządzenia, równieĪ mechanicznego, od dawna naleĪało do inĪynierskiego Īargonu. Z jego
uĪyciem spotkamy siĊ w liĞcie napisanym w 1878 roku przez Th. Edisona. Słowo to stosowała
równieĪ obsługa radarów w czasie II wojny Ğwiatowej. Tworzona spontanicznie historia informatyki przypisuje pomysł tego terminu Grace Hopper. 9 wrzeĞnia 1947 r. komputer Mark II działał
niepoprawnie. Operator stwierdził, Īe powodem jest obecnoĞü ümy. ûma po wyjĊciu została
załączona do dziennika obsługi z dopiskiem: „First actual case of bug being found”.
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tycznej tego, czym jest to zamierzone (poprawne) działanie. MoĪna zatem
próbowaü daü formalny dowód lub inaczej ustaliü, czy ten program odpowiada specyfikacji. Takie sposoby postĊpowania okreĞlane są zwykle jako
metody formalne.
Problem weryfikacji, moĪna powiedzieü, zrodził siĊ w tym samym czasie
co sama informatyka. Sformułowany w terminach Maszyny Turinga był rozwaĪany juĪ w pracy Turinga o problemie stopu [44]. Udowodnił on, Īe nie
ma ogólnej metody dowodzenia poprawnoĞci programu. Dlatego teĪ ta publikacja w jakiĞ sposób zakoĔczyła ten problem. Zostało bowiem pokazane,
Īe to zadanie nie jest teoretycznie mechanizowalne. Tak wiĊc bez jakiejĞ
wiedzy o detalach danego produktu generalnie jedna rzecz Ğmiało moĪe byü
załoĪona: ma pluskwy31. Jak matematycy, mimo twierdzenia Gödla, nie przestają dowodziü twierdzeĔ, tak informatycy nie przestają traktowaü weryfikacji jako podstawowego zagadnienia swojej dziedziny. Jest to sen na
jawie milionów informatyków: kompilator, który automatycznie wykrywa
wszystkie pluskwy w kodzie [22].
Powstanie i rozwój logiki temporalnej wiąĪą siĊ z zagadnieniami filozoficznymi. Była ona raczej przedmiotem zainteresowania filozofów i semiotyków niĪ informatyków. JuĪ jednak Arthur Prior, twórca logiki temporalnej,
był Ğwiadomy praktycznych korzyĞci, jakie mają jej badania dla reprezentacji nastĊpstwa czasowego w obwodach komputerowych [35: 46]. Aczkolwiek brak jakichĞ metafizycznych przesłanek do pojmowania czasu jako
struktury dyskretnej, to usprawiedliwiał jej badania tym, Īe [34: 67]:
mają zastosowanie w ograniczonych dziedzinach dyskursu, w których zainteresowani jesteĞmy jedynie tym, co zdarzy siĊ nastĊpnie w ciągu dyskretnych stanów,
np. w działającym komputerze cyfrowym.

Rescher i Urquhart [38] takĪe wskazywali zastosowania logiki temporalnej
jako narzĊdzia w badaniach „zaprogramowanej sekwencji stanów, deterministycznej lub stochastycznej […]”.
Logika moĪe byü tworzona aksjomatycznie lub semantycznie. W wypadku tego pierwszego podejĞcia podane są aksjomaty i reguły dowodu. W wypadku semantycznie okreĞlonej logiki mamy model i pojĊcie spełniania
w modelu. Owa dualnoĞü prowadzi do dwóch podejĞü: teorio-dowodowego
i teorio-modelowego. Metody formalne mogą byü podzielone na te dwie
podstawowe kategorie:
Dzisiaj szacuje siĊ, Īe w programach dla przemysłu wskaĨnik błĊdu wynosi od 0,5 do 5
błĊdów na tysiąc linijek kodu Ĩródłowego bez komentarzy.
31
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– dowodzenie twierdzeĔ i sprawdzanie poprawnoĞci dowodu,
– sprawdzanie modelowe.
PoprawnoĞü formalnego wyprowadzenia moĪe byü sprawdzana mechanicznie, lecz znalezienie dowodu wymaga doĞwiadczenia i intuicji, wymaga
udziału bardzo sprawnego logika matematycznego32. W okresie, kiedy te
metody wprowadzono – we wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku –
,,rĊczne” dowodzenie było dominującym sposobem weryfikacji. Wszystkie
dowody komercyjnie interesujących twierdzeĔ przeprowadzone za pomocą
systemów dowodzenia mają jedno wspólne: niezbĊdny jest znaczny udział
eksperta i duĪy trud – mówi siĊ o tygodniach pracy. JuĪ C.A.R. Hoare
argumentował, Īe formalne dowody poprawnoĞci są tylko jedną z wielu
moĪliwych opcji na drodze do niezawodnych systemów informatycznych.
Sprawdzanie modelowe jest preferowaną techniką weryfikacji, jest procedurą bardziej efektywną i łatwą do zrozumienia. Istotnym jednak powodem
jest moĪliwoĞü jej automatyzacji. ChociaĪ współczesne programy do sprawdzania modelowego (model checker) dają siĊ zastosowaü do bardzo duĪych
przestrzeni stanów, np. 10120, to jednak nie znaczy, Īe te stany są zbadane
explicite. Na przykład twierdzenie o FDIV33 wymaga sprawdzenia około 1030
przypadków. PoniewaĪ nie ma tu sposobu redukcji, trzeba by było, aby jeden
przypadek był sprawdzany w czasie jednej femtosekundy (10–15 sekundy),
a mimo to sprawdzenie twierdzenia zajĊłoby wiĊcej niĪ 107 lat [23: 183].
Zainteresowanie sprawdzaniem modelowym za pomocą logiki temporalnej zaczĊło siĊ na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Zarówno idea
automatycznej weryfikacji programów współbieĪnych, jak i termin model
checking pojawiły siĊ w pracy Clarke’a i Emersona [8]. NiezaleĪnie podjĊta
była teĪ przez Queille’a i Sifakisa [36]34. Idea była rozwijana w pracach

32
RóĪnicĊ miĊdzy dowodzeniem a sprawdzaniem zauwaĪał juĪ Arystoteles, gdy mówił, Īe
gdy ktoĞ poda dowód, to moĪe sprawdziü jego poprawnoĞü. JeĞli zaĞ bĊdzie miał dowód przeprowadziü, to nie zawsze to bĊdzie potrafił zrobiü.
33
Chodzi o słynny błąd Intel Pentium FDIV z 1994 r., w wyniku którego Intel stracił 475
milionów dolarów [10].
34
E.M. Clarke i E.A. Emerson zinterpretowali współbieĪny system jako skoĔczoną strukturĊ
Kripkego/system przejĞü, a własnoĞci wyraĪone były w jĊzyku logiki CTL (Computational Tree
Logic), logiki drzew obliczeniowych. J.-P. Queille i J. Sifakis oparli siĊ na sieciach Petri a własnoĞci były wyraĪone w jĊzyku logiki czasu rozgałĊzionego. Edmund M. Clarke, jr. (CMU, USA),
Allen E. Emerson (Texas at Austin, USA), Joseph Sifakis (IMAG Grenoble, France) zostali
laureatami nagrody Turinga za 2007 r. W uzasadnieniu czytamy: „For their roles in developing
Model-Checking into a highly effective verification technology, widely adopted in the hardware
and software industries”.
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Clarke’a, Emersona, Sistla i innych. Istotny impet sprawdzaniu modelowemu
nadał Kenneth L. McMillan, który – stosując wprowadzoną i spopularyzowaną przez Randy Bryanta technikĊ diagramów binarnych decyzji, BDD
(Binary Decision Diagrams) – rozwinął wysoce efektywne Symboliczne
Sprawdzanie Modelowe.
Ograniczenie do systemów skoĔczenie stanowych znaczy, Īe procedury
sprawdzania modelowego są w istocie algorytmiczne, a w praktyce efektywne dla wielu systemów o znaczącym wymiarze.
Według Emersona [16: 31]:
[…] logika temporalna jest kluczowym czynnikiem w sukcesie sprawdzania
modelowego. Mamy jedną strukturĊ logiczną z kilkoma operatorami temporalnymi
dopuszczającymi wyraĪenie nieograniczonych specyfikacji. Związek z jĊzykiem
naturalnym jest równieĪ czĊsto znaczący. Logika temporalna umoĪliwia, ogólnie
mówiąc, wyraziü własnoĞci poprawnoĞciowe, które naleĪy wyraziü. Bez tej
zdolnoĞci, nie byłoby racji dla stosowania sprawdzania modelowego. W wielu
wypadkach mogą byü zastosowane alternatywne formalizmy temporalne, gdy
mogą byü bardziej ekspresywne lub zwiĊzłe niĪ logika temporalna. Jednak
historycznie to logika temporalna była siłą napĊdową.

Za Emersonem powtórzmy pewne interesujące uwagi dotyczące sprawdzania modelowego [16: 41]:
Edsger W. Dijkstra wyjaĞniał mi, Īe jest to ,,akceptowalna kula (inwalidzka)”, gdy
dokonuje siĊ weryfikacji po-fakcie35. Kiedy miałem przyjemnoĞü spotkaü Saula
Kripkego i objaĞniü mu sprawdzanie modelowe nad strukturami Kripkego, skomentował to mówiąc, Īe nigdy nie myĞlał o tym. Daniel Jackson zauwaĪył, Īe
sprawdzanie modelowe ,,uratowało reputacjĊ” metod formalnych.

W kontekĞcie naszych rozwaĪaĔ trzeba wspomnieü o Charlesie Leonardzie Hamblinie (1922-1985), który wprowadził do informatyki notacjĊ Łukasiewiczowską36. Nie był to przypadek. Uczył siĊ logiki od Priora, który był
wielkim zwolennikiem notacji Łukasiewiczowskiej i stosował ją, mimo Īe
nie przysparzało mu to czytelników. Prior jako swoje lektury logiczne wskazuje prace logików polskich, m.in. BocheĔskiego37. Hamblin, bĊdąc uczniem
35

Ten typ weryfikacji ma nastĊpujące etapy:

– System jest budowany za pomocą standardowych metod tworzenia programu.
– Formalna specyfikacja pisana jest dla w pełni zbudowanego systemu.
– Dowodzi siĊ własnoĞci specyfikacji i/lub kodu.
Innymi metodami weryfikacji są weryfikacja równoległa oraz podejĞcie zintegrowane.
W literaturze anglojĊzycznej znana jako Polish notation.
37
Na temat związków A.N. Priora z polskimi logikami zob. [40].
36
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Priora, twórcy logiki temporalnej, był teĪ prekursorem zastosowania logiki
temporalnej w informatyce 38.
Wytworzony system informatyczny powinien spełniaü warunki specyfikacji. To, czy tak jest, podlega weryfikacji 39. W standardowym programie
weryfikacyjnym niezbĊdne są trzy pojĊcia. Potrzebne są:
– jĊzyk do reprezentacji algorytmu,
– jĊzyk specyfikacji dla wyraĪenia właĞciwoĞci weryfikowanego algorytmu oraz
– relacja spełniania dla weryfikacji poprawnoĞci algorytmu.
W związku z tym niezbĊdna jest formalna semantyka, aby jasno okreĞlone zostały działanie i specyfikacja. Znaczenie ma ekspresywnoĞü jĊzyka,
a wiĊc moĪliwoĞci wyraĪania specyfikacji oraz złoĪonoĞü procedur rozstrzygających.
Zwykłe jĊzyki programowania nie są wystarczająco ekspresywne, aby
wyraziü tak złoĪone właĞciwoĞci systemów, jak współbieĪnoĞü, niezdeterminowanie, synchronizacja procesów oraz ograniczenia na zdarzenia (przejĞcia) w takich systemach. Opisane zadania moĪe wypełniü jĊzyk logiki temporalnej. Operatory temporalne okazały siĊ uĪyteczne do opisu działania
systemów. Struktura stanów (sekwencja lub drzewo) są kluczowymi pojĊ-

38
Jego najbardziej znanym wkładem do filozofii jest praca Fallacies [19], która nawet dzisiaj
jest standardową pracą o sofizmatach. Inną waĪną pracą logiczną jest wydana juĪ po Ğmierci
ksiąĪka Imperatives [20], która ma znaczenie w dzisiejszych pracach informatycznych, w tworzeniu protokołów dla delegowania zadaĔ miĊdzy programowymi agentami. WiĊcej na temat
wkładu Hamblina do informatyki zob. [1, 3].
39
Niektórzy autorzy rozróĪniają miĊdzy Walidacją (Validation) i Weryfikacją (Verification).
Sprawdzanie w całoĞci jest wówczas skrótowo oznaczane jako V&V. Walidacja odpowiada na
pytanie: Czy to, co próbujemy robiü, jest tym, o co na chodzi? (Czy to, co tworzymy, jest właĞciwa˛
rzeczą?). Weryfikacja (funkcjonalna poprawnoĞü) odpowiada na pytanie: Czy to, co zrobiliĞmy jest
tym, co chcieliĞmy zrobiü? (Czy tworzymy tĊ rzecz poprawnie?) Metody weryfikacji mają na celu
ustalenie, czy implementacja spełnia specyfikacjĊ ([2], s. 13). RóĪne charakterystyki weryfikacji
i walidacji pochodzą od Boehma ([4]).
W ogólnej metodologii nauk termin „weryfikacja” oznacza stwierdzenie poprawnoĞci. Termin
„falsyfikacja” (lub „refutacja”) jest uĪywany w znaczeniu ‘wykrycie błĊdu’. W informatyce
„weryfikacja” obejmuje oba znaczenia i odnosi do obustronnego procesu okreĞlenia, czy system jest
poprawny czy błĊdny.
Dla Dijkstry ([15]) problem weryfikacji jest róĪny od problemu sympatycznoĞci (pleasantness),
który dotyczy tego, czy specyfikacja ujmuje system, którego naprawdĊ potrzebujemy i chcemy.
Emerson ([16], s. 28) zauwaĪa, Īe: „Problem sympatycznoĞci jest z natury pre-formalny.
Pomimo to uznaje siĊ, Īe staranne napisanie formalnej specyfikacji (która moĪe byü koniunkcją
wielu subspecyfikacji) jest znakomitym sposobem oĞwiecenia mroków związanych z problemem
sympatycznoĞci.
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ciami, dziĊki którym logika temporalna nadaje siĊ do specyfikacji systemów
informatycznych.
JĊzyk logiki temporalnej spełnia trzy waĪne warunki:
– ma zdolnoĞü wyraĪania wszystkich rodzajów specyfikacji (ekspresywnoĞü) niezaleĪnie od jĊzyka programowania uĪytego w implementacji;
– ma rozsądną złoĪonoĞü, aby specyfikowaü reguły (złoĪonoĞü);
– dziĊki podobieĔstwu do jĊzyka naturalnego jest łatwy do nauczenia siĊ
(pragmatyka).
JĊzyk logiki temporalnej moĪe byü zastosowany do specyfikacji szerokiego spektrum systemów informatycznych. Metody tej logiki mogą byü zastosowane do weryfikacji [30]. W wypadku systemów reaktywnych logika
temporalna jest bardziej uĪyteczna niĪ logika Floyda-Hoare, która jest lepsza
w wypadku programów sekwencyjnych, czyli typu ,,wejĞcie-wyjĞcie”. JĊzyk
logiki temporalnej tworzy ogólną lingwistyczną ramĊ dedukcyjną dla systemu stanów w taki sam sposób jak logika klasyczna czyni to dla systemów
matematycznych.
KaĪda weryfikacja korzystająca z techniki modelowej jest tylko tak dobra, jak dobry jest model. Jest to jedno z zastrzeĪeĔ do paradygmatu sprawdzania modelowego, Īe wynik weryfikacji jest w takim stopniu godny zaufania, jaka jest dokładnoĞü modelu, który został skonstruowany dla analizy.
W sprawdzaniu modelowym zatem pierwszym zadaniem jest przełoĪenie
systemu na formalny model akceptowany przez program sprawdzający (model checker). Jest to model w postaci struktury Kripkego lub etykietowanego
grafu przejĞü stanowych. Powinien on adekwatnie opisywaü działanie weryfikowanego systemu.
Drugim zadaniem jest specyfikacja własnoĞci, które musi posiadaü realny
system. Mechanicznie wspomagana weryfikacja własnoĞci złoĪonego systemu wymaga starannego opisana tych własnoĞci w jĊzyku formalnym z okreĞloną semantyką. Ta specyfikacja jest zwykle podana w formalizmie logicznym. Ogólnie logiki temporalne są uĪywane do temporalnej charakterystyki
systemów.
JeĞli zastosowana jest logika temporalna, sprawdzanie modelowe polega
na sprawdzaniu prawdziwoĞci zbioru specyfikacji okreĞlonych za pomocą
logiki temporalnej. Ogólnie rzecz ujmując, zastosowana logika temporalna
to albo CTL* lub jedna z jej podlogik CTL […] [9] bądĨ LTL […] [32].
Rozwijane są róĪne programy sprawdzające, które stosowane są do weryfikacji duĪych modeli, systemów czasu rzeczywistego, systemów probabilistycznych, itd. – zob. [39]. Mimo utrudnieĔ, jakie spowodowane są przez
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eksplozjĊ stanów, od samego początku sprawdzanie modelowe ma istotny
wpływ na wysiłki w zakresie weryfikacji programów.
Weryfikacja za pomocą sprawdzania modelowego uzyskała popularnoĞü
w przemyĞle z dwóch powodów:
– procedura moĪe byü całkowicie zautomatyzowana oraz
– kontrprzykłady są generowane automatycznie, jeĞli weryfikowana własnoĞü nie ma miejsca.
Warto zwróciü uwagĊ na inne zastosowania sprawdzania modelowego. Są
to rozumienie i analiza kontraktów prawnych, które są przede wszystkim
zapisem działaĔ [11]; analiza procesów w Īywych organizmach [21]; procesy e-biznesowe, takie jak systemy rachunkowoĞci i organizacji pracy [46].
Sprawdzanie modelowe jest takĪe stosowane w zadaniach sztucznej inteligencji, takich jak planowanie [17]. RównieĪ odwrotnie: techniki ze sztucznej
inteligencji, mające odniesienia do planowania opartego na spełnialnoĞci, są
odpowiednie dla sprawdzania modelowego [24].
NaleĪy podkreĞliü, Īe sprawdzanie modelowe jest sposobem zarówno
weryfikacji, jak i refutacji poprawnoĞci własnoĞci. Istotną siłą sprawdzania
modelowego jest to, Īe moĪe łatwo prowadziü do kontrprzykładu dla wiĊkszoĞci błĊdów [16]. Rzeczywistą wartoĞcią sprawdzania modelowego jest to,
Īe jest wyjątkowo dobrym debuggerem – reductio ad bug40.
Weryfikacja za pomocą sprawdzania modelowego jest bardziej sprawna w wypadku sprzĊtu niĪ programów. Programy są mniej ustrukturowane niĪ sprzĊt. Na
dodatek zwykle programy współbieĪne są asynchroniczne, tj. wiĊkszoĞü działaĔ
wykonywanych przez róĪne procesy jest przeprowadzana niezaleĪnie, bez
globalnie synchronizującego zegara. Z tej racji dla programów sprawa eksplozji
stanów staje siĊ bardziej powaĪna. W konsekwencji sprawdzanie modelowe jest
rzadziej uĪywane do weryfikacji programów niĪ sprzĊtu ([7], s. 18).
W opinii Emersona [16] logika temporalna jest kluczowym czynnikiem
sukcesu sprawdzania modelowego. Mamy jedną strukturĊ z kilkoma podstawowymi operatorami temporalnymi umoĪliwiającymi wyraĪenie bez ograniczeĔ specyfikacji. Związki z jĊzykiem naturalnym są czĊsto bardzo znaczące.
Logika temporalna daje moĪliwoĞü, na ogół, wyraĪania własnoĞci poprawnoĞciowych, które powinny byü wyraĪone. Bez tej moĪliwoĞci uĪycie sprawdzania modelowego nie miałoby racji. W niektórych wypadkach alternatywne
temporalne formalizmy mogą byü bardziej ekspresywne lub zwiĊzłe niĪ logika
temporalna. Historycznie jednak logika temporalna była siłą napĊdową.
40

WiĊcej na temat zalet i wad sprawdzania modelowego zob. [2].
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Sprawdzanie modelowe tworzy pomost miĊdzy informatyką teoretyczną
a inĪynierią sprzĊtową i inĪynierią oprogramowania. Sprawdzanie modelowe
nie wyklucza uĪycia metod teorio-dowodowych, i na odwrót: metody teoriodowodowe nie wykluczają uĪycia sprawdzania modelowego. Takie hybrydowe podejĞcie ma wiele zalet. W praktyce metody te są komplementarne,
przynajmniej na poziomie heurystycznym.

ZAKOēCZENIE

Leibniz zamierzał stworzyü lingua characteristica universalis – jĊzyk,
w którym dałaby siĊ zapisaü wszelka wiedza (ekspresywnoĞü), oraz calculus
ratiocinator – metodĊ umoĪliwiającą rachunkowe okreĞlenie prawdziwoĞci
dowolnego zdania tego jĊzyka. Taka idea leĪy u podstaw współczesnej logiki. Taka idea w odniesieniu do poprawnoĞci sprzĊtu i programów leĪy
u podstaw metod logicznych weryfikacji systemów informatycznych.
DziĞ widzimy, Īe dalszy rozwój informatyki zaleĪy istotnie od postĊpu
badaĔ logicznych, a logika – ta staroĪytna dyscyplina – znalazła nowe bogate pole dociekaĔ, zyskała nowe perspektywy badaĔ. Jej zastosowania
mogą mieü tak znaczący wymiar praktyczny, o jakim nie Ğniło siĊ filozofom.
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TEMPORAL LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
Summary
Leibniz intended to create a lingua characteristica universalis, a language, in which all
knowledge (expressiveness) could be recorded, and a calculus ratiocinator, a method that would
make it possible to define in a calculational manner the truth of any sentence in this language.
Such an idea is at the basis of contemporary logic. With respect to the correctness of the equipment and of programs such an idea is at the foundations of logical methods of verification of
software systems.
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Today we can see that a further development of informatics indeed depends on the progress
of research in logic, and logic – this ancient discipline – has found a rich field for investigations;
it has gained new perspectives for studies. Its applications may have a significant practical
dimension that philosophers have never dreamed about.
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