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2015 m. Balandžio 9-10 d.Vallettoje (Malta) vyko  COST IC1402 veiklos valdymo komiteto 

posėdis. 

 

Posėdis vyko Maltos universitete. Tai buvo įžanginis susitikimas, kurio metu buvo 

aptarti terminų, tematikos klausimai ir problemos. Runtime verification būtų galima į lietuvių kalbą 

versti vykdymo verifikavimas. Visiškai sulietuvinant pavadinimą būtų galima naudoti vykdymo 

patikra, nors verifikavimo terminas gana paplitęs lietuvių kalboje. 

Posėdžio metu veiklos valdymo komiteto pirmininkas Martin Leucker (Vokietija) 

pasveikino dalyvius, pasiūlė patvirtinti darbotvarkę, kuri būvo išplatinta elektroniškai iš anksto. 

Komiteto nariai patvirtino paskutinio posėdžio stenogramą. Kiekvienai darbo grupei buvo skirta po 

pusdienį stengiantis apibrėžti kiekvienos darbo grupės ribas. Kadangi tematika ganėtinai nauja kilo 

nemažai problemų. Ši tematika išplito JAV ir stengiamasi darbus aktyvinti Europoje. Rugsėjo 

mėnesį vyks Vienoje ( Austrija) specializuota konferencija skirta vykdymo verifikavimui.  

Po aktyvios „brainstorming“ sesijos susiformavo pagrindinės nuostatos. Vykdymo 

verifikavimo objektu yra procesai, kurie susideda iš aparatūros, programinės įrangos ir žmonių. 

Siekiant didinti procesų patikimumą reikia vykdyti nuolatinį situacijos tikrinimą vykdymo metu. 

Nepakanka tik išankstinio aparatūros ir programinės įrangos testavimo. Realaus vykdymo metu gali 

būti sutinkamos įėjimo sekos, kurios nebuvo išbandytos testavimo metu. Vykdymo metu apratūra 

gali sugesti arba programinė įranga gali būti pakeista. Be to žmogaus veiksmai yra sunkiai 

prognozuojami. Visa tai sąlygoja vykdymo verifikavimo aktualumą.  

Vykdymo verifikavimo metu remiamasi proceso savybėmis, kurios dažniausiai 

aprašomos formaliais metodais. Formaliems metodams skiriamas didelis dėmesys, yra sukurtos 

aprašymo formalios kalbos. Pagal savybes yra nustatomas proceso klaidingas veikimas. Todėl 

iškyla pagrindinis uždavinys kaip įvertinti savybių kokybę, tai yra ar savybės gali indikuoti proceso 

klaidingą veikimą. Panaši problema iškyla testuojant programinę įrangą kai kaip orakulas yra 

naudojamas savybių išpildymo tikrinimas. Šiuo atveju testo ir tuo pačiu orakulo savybių įvertinimui 

naudojami mutantai. Tai gali būti naudojama ir vykdymo verifikavime. Tokiu atveju būtų galima 

objektyviai įvertinti  naudojamų savybių kokybę vykdymo verifikavimo metu. Tai taip pat sukurtų 

prielaidas sukurti benchmarks įvairių savybių palyginimui, kurios gaunamos vykdymo 

verifikavimui. Tokiu būdu galima žengti į naują tyrimų fazę, kai mokslininkai ne tik deklaruoja 

naujus metodus ir dalinasi patirtimi bet ir gali juos palyginti tarpusavyje. Taip pereinama iš tyrimų 

pažinimo fazės į konkurencingų tyrimų fazę. Tai visais atvejais skatina konkurenciją tarp 

mokslininkų.  

Vienas iš pagrindinių uždavinių yra kaip iš specifikacijos ar modelio automatiškai 

gauti proceso savybes, kurios yra  naudojamos vykdymo teisingumo patikrinimui. Tokios savybės 

aprašo vykdymo laiko apribojimus, pasitikrinimui naudoja atvirkštines funkcijas arba remiasi 

nuostata, kad tas pats rezultatas gali būti gautas skirtingais būdais. Šie darbai tebėra pradinėje 

fazėje. 



Numatyta rengti trumpalaikius mokslinius vizitus, pritaukiant kiek galima plačiau 

doktorantus. Jeigu bus susidomėjusių šia tematika prašau kreiptis į mane nurodytais kontaktais. 

Tikrai yra daug galimybių trumpalaikiems moksliniams vizitams pagal šią ar kitas programas. 

Doktorantai iš Lietuvos per mažai naudojasi šiomis galimybėmis. Pagrindinė kliūtis, kad daug 

doktorantų dirba visu etatu ir negali išvykti dėl darbo.  

Kitas susitikimas numatomas Vienoje rugsėjo mėnesį prieš atitinkamą konferenciją. 

Buvo aptarta ir daugiau organizacinių klausimų.  
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