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2015 m. Gruodžio10 -11 d. Taline (Estija) vyko  COST IC1402 veiklos valdymo komiteto posėdis 

ir darbo grupių vykdomų darbų aptarimai. 

 

Renginis vyko Estijos Mokslų Akademijoje. Pranešimus darė pramonės atstovai 

išryškindami kylančias problemas. Wolfgang Ahrendt pabrėžė ryšį tarp statinio ir vykdymo 
verifikavimo. Buvo išryškinta kokias situacijas nepadengia statinis verifikavimas. Volker Stolz – 
pristatė tris projektus. Vienas skirtas korektiškumo tikrinimui po perdarymo naudojant vykdymo 
verifikavimą. Perdarymas ( Refactoring) nekeičia elgsenos, bet siekiama supaprastinti programinę 
įrangą. Pateikė pavyzdžių kai aplinkos pakeitimas įtakoja funkcionavimą. Kitas projektas skirtas 
vykdymo modulių verifikavimui. Naudojami aukšto abstrakcijos lygio modeliai. Sprendžiama kaip 
integruoti savybių specifikacijas į aukšto abstrakcijos lygio modelius. Taikymai medicinoje. Trečias 
projektas skirtas operacinės sistemos branduolio ir aplikacijų verifikavimui. Pranašumai, kad 
įvykiai susiejami su prielaidomis.  

Alexander Weiss pabrėžė poreikį tiesioginio stebėjimo neįsikišant daugelio 
branduolių sistemas. Daugelio branduolių  procesoriams numatoma taikymo sparti plėtra iki 2020 
metų. Todėl stebėjimo sistemų kūrima syra labai aktualus. Nikita Salnikov-Tarnovski apibendrino 
problemas kylančias pramonėje, kurių sprendimui gali būti panaudotas vykdymo verifikavimas.  

Martin Sachenbacher kalbėjo labai specifine tema apie bateijų stebėjimą ir 
verifikavimą. Kompleksinei duomenų analizei yra naudojami Kalmano filtravimo metodai, kurie 
leidžia įvertinti įkrovimo lygį.  Ilgo laikotarpio duomenų analizė leidžia aptikti senėjimo defektus. 
Automatinė priežiūra ir kontrolė yra reikalinga gamintojams ir eksploatuotojams. Christian 
Colombo demonstravo kaip savybės leidžia patikrinti medicininių duomenų įvedimą, kaip iš 
konkrečių apribojimų išvedamos abstrakčios savybės. Taip pat vyko diskusijos apie WG4 and WG4 
darbo grupių veiklas.  

Kitą dieną Domenico Bianculli pristatė e-vyriausybės projekto vykdymą. Pagrindinai 
buvo kalbama kaip verifikuoti reikalavimus vykdymo metu. Savybės yra automatiškai išvedamos iš 
specifikacijos. Savybės yra išreiškiamos OCL apribojimų kalba. Tai leidžia išnaudoti OCL sukurtas 
priemones. Įdomų pranešimą padarė Alena Rodionova, kuri siūlė laikinę logiką panaudoti 
filtravimui. Pranešimas sukėlė daug diskusijų dėl neįprasto požiūrio, kurios dar tęsėsi ilgai visų 
pertraukėlių metu.  

Po piet vyko MC posėdis. 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  

Numatyta rengti trumpalaikius mokslinius vizitus, pritaukiant kiek galima plačiau 

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

Kitas susitikimas numatomas Barselonoje kovo mėnesį siejant su  atitinkamoms konferencijomis. 

Buvo aptartas kitų metų darbo planas. Buvo aptarta ir daugiau organizacinių klausimų.  

 

 

 



Prof. Habil. Dr. Rimantas Šeinauskas 

COST veiklos IC1402 valdymo komiteto narys 

Programų inžinerijos katedra 

Informatikos fakultetas 

Kauno technologijos universitetas 

Studentų 50-404a, LT-51368, Kaunas, Lietuva 

Tel. (+370) 698 85311 

Rimantas.seinauskas@ktu.lt 

 

 

Dienotvarkė: 

 

 

Thursday, 10 Dec 2015 

9.00-10.30 

Wolfgang Ahrendt: StaRVOOrS: Combined static and runtime verification of object-

oriented software 

Volker Stolz: A tale of three projects – RV at the University of Oslo and Høgskolen i 

Bergen (slides/Prezi) 

10.30-11.00 Coffee 

11.00-12.30 

Alexander Weiss: Non-intrusive online observation of multicore processors 

Nikita Salnikov-Tarnovski: Monitoring industry: current state and problems 

12.30-14.00 Lunch at  Olematu Rüütel, Kiriku põik 4a 

14.00-15.30 

Martin Sachenbacher: Potential applications of RV and diagnosis to Li-ion batteries(PDF) 

Christian Colombo: Facilitating testing and monitoring of number entry systems in 

medical devices (PPTX) 

15.30-16.00 Coffee 

16.00-17.30 

WG4 and WG3 discussion 

18.45 Meeting at the arcade of the Town Hall, at Raekoja plats, for those that want to walk 

to the restaurant together 

19.30-… Dinner at Kolm Sibulat, Telliskivi 2 (menu) 

Friday, 11 Dec 2015 

https://prezi.com/gi2czqbhwik5/
http://www.olematu.ee/
https://www.cost-arvi.eu/wp-content/uploads/2015/12/COST-ARVI_Dec2015-Tallinn_Slides-Sachenbacher.pdf
https://www.cost-arvi.eu/wp-content/uploads/2015/12/Facilitating-testing-and-monitoring-of-number-entry-systems-in-medical-devices-Christian-Colombo.pptx
http://www.kolmsibulat.eu/
https://www.cost-arvi.eu/?page_id=535


9.00-10.30 

Domenico Bianculli: Model-driven trace checking of temporal properties (PDF) 

Alena Rodionova: Temporal logic as filtering 

10.30-11.00 Coffee 

11.00-12.30 

Gordon Pace: Compliance checking supporting an open payments ecosystem 

WG3 discussion (continued) 

12.30-14.00 Lunch at  Olematu Rüütel 

14.00-15.30 

MC meeting 

15.30-16.00 Coffee 

 

https://www.cost-arvi.eu/wp-content/uploads/2015/12/20151210-arvi-meeting.pdf

