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الملخص :يمثل السداد النسبي لبرنامج مدى ص ّحته مقارنة ببرنامج آخر نسبة لمواصفات معينة  .بصفة عامة ،يمكننا تصنيف
البرامج المترشحة نسبة لمواصفات معينة إلى فئتين :برامج سديدة و برامج غير سديدة .لكن بإستعمال مفهوم السداد النسبي،
يمكننا تحديد ترتيب جزئي بين البرامج المترشحة عوضا عن تقسيمها إلى فئتين فقط .كما أنّه حسب المفهوم التقليدي ،للتحقق و
اإلختبار دوران واضحان :تمكننا أساليب التحقق من التحقق من ص ّحة البرامج ،في حين تمكننا أساليب اإلختبار من إكتشاف
تصور طرق يمكن تطبيقها عبر هذا الخط الفاصل .نهتم
العيوب في البرامج الغير سديدة .باستخدام مفهوم السداد النسبي ،يمكننا
ّ
في هذا المقال بدراسة دور السداد النسبي في التحقق و إختبار البرمجيات ؛ و لكن دون تقديم أيّة حلول عملية أو ت ّم إختبارها
مسبقا .بل يتمثل هدفنا في تسليط الضوء على إمكانيات هذا المفهوم في ميدان تحقق و إختبار البرمجيات.
الكلمات المفتاحية :سداد البرمجيات ،السداد النسبي ،التحقق ،اإلختبار ،عيوب ،تصحيح العيوب.
 .1المقـدمــة
يمثل السداد النسبي ( )relative correctnessلبرنامج مدى صحّته مقارنة ببرنامج آخر نسبة لمواصفات ( )specificationsمعينة .
بصفة عامة ،يمكننا تصنيف البرامج المترشحة نسبة لمواصفات معينة إلى فئتين :برامج سديدة ( )correct programsو برامج غير
سديدة  .لكن بإستعمال مفهوم السداد النسبي ،يمكننا تحديد ترتيب جزئي ( )partiel orderingبين البرامج المترشحة عوضا عن تقسيمها
إلى فئتين فقط .كما أنّه حسب المفهوم التقليدي ،للتحقق ( )verificationو اإلختبار ( )testingدوران واضحان :تمكننا أساليب التحقق من
التحقق من صحّة البرامج ،في حين تمكننا أساليب اإلختبار من إكتشاف العيوب ( )faultsفي البرامج الغير سديدة  .يزيل السداد النسبي هذا
الخط الفاصل و ذلك بتمكيننا من استعمال أساليب التحقق الساكنة ( )staticإلزالة العيوب حيث كان هذا النشاط حكرا على أساليب اإلختبار
الدينامكية .لمزيد تسليط الضوء على مدى أهمية مفهوم السداد النسبي في التحقق و اإلختبار ،نفحص تأثيراته على المواضيع التالية :
 تشخيص العيوب ( : )fault diagnosisنرى أن السداد النسبي يمكننا من تحديد العيوب ،إزالة العيوب و األعطال.
 التصحيح ( :)debuggingنرى أن مفهوم السداد النسبي يمكننا من تصحيح البرامج مع ضمان الرتابة ( ، )monotonicityكما
نبيّن أيضا أنه ،خالفا للتقسيم التقليدي للعمل ،يمكننا تصحيح برنامج باستعمال أساليب التحقق الساكنة عوضا عن أسلوب االختبار.
 التطوير السديد للبرنامج ( :)correct by construction developmentنرى أن التجويد يمثل شرطا كافيا و لكن غير
ضروري للحفاظ على صحّة البرنامج؛ حيث نرى أن تطوير البرمجيات مع تعزيز صحتها ( correctness
 )enhancementsعوضا عن تطويرها مع الحفاظ على صحتها ( )correctness preservationيمثل طريقة أكثر
فاعلية و مرونة.
][1
نقدّم في المحور 2بسطة حول األسس الرياضية التى ترتكز عليها مختلف المحاور في هذا المقال .نقدم فى المحور الثالث مفهوم السداد
النسبى و نقارنه بمفهوم السداد المطلق ،ثم نبين فى المحاور  5 ،4و  6تأثير هذا المفهوم على مختلف المواضيع المذكورة أعاله.
 .2األسس الرياضية المستعملة

© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X

فلتكن  Sالمجموعة المتكونة من قيم متغيرات برنامج ما x :و  yعلى سبيل المثال .نرمز إلى عناصر المجموعة  Sب  .sو نكتب
> .s=<x,yنرمز إلى متغيرة  y( xعلى التوالى) في  sب ) y(s) ( x(sعلى التوالى) .إذا اعتبرنا  sو ’ sعنصرين من  ،Sفإننا نشير ب
 xإلى ) x(sو ب ’ xإلى )’ .x(sيُمثّل  Sفضاء البرنامج و  s ϵ Sحالة البرنامج .إذا اعتبرنا  Rعالقة على  ،Sإذن  Rهي مجموعة فرعية
ل  .S×Sمن العالقات الدائمة على مجموعة  Sنذكر :العالقة الشاملة  ،Lالعالقة الذاتية  Iو العالقة الفارغة  .ϕنسمي ُموجه على الفضاء S
عالقة على الفضاء  Sلديها الشكل التالي T={(s,s’) | t(s)} :مع العلم أن  tخبر في فضاء .S
نخص بالذكر :عملية االتحاد ( ،)Uعملية التقاطع (∩)
بما أن العالقات هي مجموعات ،يمكننا تطبيق عمليات نظرية المجموعات عليها.
ّ
̂
 .)Rنضيف إلى ذلك :عملية العكس ( ̂
و عملية التكملة ( ̅
المعرفة كالتالي ،R ={(s,s’)| (s’,s) ϵ R}:عملية التأليف الوظيفي بين
 )Rو
ّ
نعرف ميدان العالقة  Rبdom(R)={s| :
عالقتين  Rو ’ (RoR’) Rو
المعرفة بّ RoR’={(s,s’)|∃t : (s,t) ϵ R ∧ (t,s’) ϵ R’} :
ّ
̂
نعرفه ب ) .dom(Rنسلم بدون إثبات أنه إذا اعتبرنا عالقة  Rفتكون لدينا
} ، ∃s’ : (s,s’) ϵ Rأما مجالها ،فنرمز إليه ب ) Rng(Rو ّ
الخاصيات التالية RL={(s,s’)|s ϵ dom(R)} :و
}) .LR={(s,s’) | s’ ϵ Rng(Rنقول أن العالقة  Rمنعكسة إذا و فقط إذا  . I ⊆ Rو تكون  Rمتنقلة إذا و فقط إذا .𝑅 ∘ 𝑅 ⊆ R
فليكن  pبرنامجا ،يحدد  pوظيفة بين حاالته األولية و حاالته النهائية .نرمز إلى هذه الوظيفة بحرف  .Pتمثل المواصفات على الفضاء S
جود  pالمواصفة  .Rنسلم بدون إثبات أنه برنامجا  pسديد
عالقات على  .Sنقول أن البرنامج  pسديد نسبة إلى المواصفة  Rإذا و فقط إذا ّ
نسبة إلى المواصفة  Rإذا و فقط إذا  .(R ∩ P)L = RLنستعمل لفظ "السداد المطلق" لإلشارة إلى السداد عند مقارنتة بالسداد النسبي.
يحتوى الجدول عدد  1على ملخص ألهم المعادالت الرياضية و الرموز المستعملة في هذا المقال.
جدول رقم ( :)1ملخص المعادالت و الرموز الرياضية المستعملة
المعادلة /الرمز

الوصف

فضاء البرنامج
𝐿

العالقة الشاملة

𝐼

العالقة الذاتية

𝑅 ∪ 𝑅′

عملية االتحاد

𝑅 ∩ 𝑅′

عملية التقاطع

̅
R

عملية التكملة

̂
R

عملية العكس

𝑅 ∘ 𝑅′
)𝑅(𝑚𝑜𝑑

عملية التأليف الوظيفي
ميدان العالقة R
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 .3السداد النسبي
 .1.3البرامج الحتمية
فلتكن  Rمواصفة على الفضاء  Sو ليكن  pو ’ pبرنامجين على  .Sنقول أن ’ pأكثر سدادا ( )more correctمن  pنسبةً إلى R
( )w.r.t Rإذا و فقط إذا . (R ∩)L  (R ∩ P′ )Lنرمز إلى العبارة  (R ∩ P)Lبمجال كفائة البرنامج ( competence
 p )domainنسبةً إلى  .Rيمثل مجال كفائة البرنامج  pنسبة إلى المواصفة  Rمجموعة الحاالت األولية ( )initial statesالتى تمكن
البرنامج  pمن التصرف بسدادة ،و بالتالي ،ليكون برنامج ما أكثر سدادا من برنامج آخر ،يكفي أن يكون مجال كفائته أكبر .إذا استبدلنا
عالمة  بعالمة  ،نقول أن ’ pهو مطلقا أكثر سدادا من  pنسبةً إلى  .Rمن الواضح أن السداد النسبي يتسلق ليصل إلى السداد
المطلق] )absolute correctness( [2بما أن مجال كفائة برنامج نسبةً إلى مواصفات معينة ليس إال مجموعة جزئية من  ، RLعندما
يكون مجال كفائته مساويا إلى  ،RLفإن البرنامج سديد .وجدنا أيضا أنه إذا كان ’ pأكثر سدادا من  ،pإذن إنه أكثر إعتمادية ( more
 )reliableمن  ،pو لكن العكس غير صحيح ( و ّإال فإن "أكثر سدادا" ستكون معادلة ل "أكثر اعتمادية" و عندها لن يكون لمفهوم السداد
النسبي فائدة كبيرة ).
كمثال على مفهوم السداد النسبي ،نعتبر المواصفة التالية  Rعلى الفضاء  Sحيث يمثل  Sمجموعة األعداد الطبيعية.
R = {(x, x ′ )|x 2 ≤ x′ ≤ x 3 },
و نرشح البرامج التالية (حيث نقدّم وظيفة ( )functionو مجال كفائة ك ٍّّل من البرامج المترشحة) :
0. p0: {abort}; 𝑃0 = ∅. 𝐶𝐷0 = ∅.
;};1. p1: {x=0
𝑃1 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 0}. 𝐶𝐷1 = {0}.
;};2. p2: {x=1
𝑃2 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 1}. 𝐶𝐷2 = {1}.
; }3. p3: {x=2*x^3-8
𝑃3 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 2𝑥 3 − 8}. 𝐶𝐷3 = {2}.
;}4. p4: {skip
𝑃4 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 𝑥}. 𝐶𝐷4 = {0,1}.
=5. p5: {x=2*x^3-3*x^2+2} ; 𝑃5
{(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 2𝑥 3 − 3𝑥 2 + 2}.𝐶𝐷5 = {1,2}.
;}6. p6: {x=x^4-5*x
𝑃6 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 𝑥 4 − 5𝑥}. 𝐶𝐷6 = {0,2}.
;}7. p7: {x=x^2
𝑃7 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 𝑥 2 }. 𝐶𝐷7 = 𝑆.
; }8. p8: {x=x^3
𝑃8 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′ = 𝑥 3 }. 𝐶𝐷8 = 𝑆.
; }9. p9: {x=(x^2+x^3)/2
𝐶𝐷9 = 𝑆.

𝑥 2 +𝑥 3
}.
2

= 𝑃9 = {(𝑥, 𝑥 ′ )| 𝑥 ′

يستعرض الرسم البياني عدد  1عالقة السداد النسبي بين مختلف هذه البرامج .نلفت انتباه القارئ أنه في حين يقسّم السداد المطلق البرامج
المترشحة إلى قسمين (برنامج سديد أو غير سديد) ،يحدّد السداد النسبي هيكال ( )structureغنيّا بالترتيب الجزئي.
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إلنهاء هذا المحور ،نطرح السؤال التالي :إذا كان ’ pبرنامجا و  Rمواصفة ،ما الفرق بين اختبار السداد المطلق ل ’ pنسبةً إلى  ،Rو بين
اختبار السداد النسبي ل ’ pنسبةً إلى  R؟

شـكل رقــم ( :)1عالقة السداد النسبي بين مختلف البرامج

نرى أن اختبار السداد النسبي لبرنامج عوضا عن السداد المطلق يأثر على مرحلتين من مراحل اإلختبار :إنتاج بيانات االختبار ( test
 )data generationو تصميم األوراكل (.)oracle design




إنتاج بيانات االختبار :يمثل اختيار المجموعة الفرعية  Tلمجموعة المعطيات  Dالتحدي الرئيسي في مجال االختبار .إذ يتمثل
الفرق بين االختبارين في أنه بالنسبة الختبار السداد المطلق ،يساوي المجال  Dمجال  ،Rأما بالنسبة الختبار السداد النسبي ،فإن
مجال  Dيساوي مجال )(R ∩ P
تصميم األوراكل] :[3فليكن )’ (s, sاختبار األوراكل الذي يختبر السداد المطلق للبرامج المترشحة ()candidate program
نسبةً إلى  .Rإلختبار السداد النسبي لبرنامج ’ pمقارنة ب  ،pيجب تطبيق األوراكل  على المعطيات األولية التى تؤدي إلى
تنفيذ صحيح ل  .pو بالتالي ،يمكن تعريف أوراكل السداد النسبي كما يلي:
)) (𝑠, 𝑠 ′ ) ≡ ((𝑠, 𝑃(𝑠))(𝑠, 𝑠 ′

 .2.3البرامج الغير الحتمية
هناك تبريران يجعالننا نهتم بدراسة البرامج الغير حتمية (ّ :)non-deterministic programsأوال ألنه يمكننا أن نحتاج للتعامل مع
هذا النوع من البرامج ،و ثانيا ألنه يمكننا أن نحتاج للتعامل مع البرامج الحتمية كبرامج غير حتمية حتى ال نضطر إليجاد كل تفاصيله
الوظيفية.
فليكن  pو ’ pبرنامجين (حتميين أو غير حتميين) ،نقول أن ’ pأكثر سدادا من  pنسبة إلى  Rإذا و فقط إذا:

(R ∩ P)L  (R ∩ P ′ )L 
̅ ∩ P ′  P.
(R ∩ P)L ∩ R
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يمكننا تفسير هذه المعادلة كما يلي p’ :أكثر سدادا من  pإذا كان مجال كفائته أكبر ،و إذا كان ال يخالف  Rإال إذا كان  pيفعل (أي أن ’p
يخالف  Rأق ّل م ّما يفعله .)p
نهتم في بقية هذا المقال بالبرامج الحتمية لضمان بساطة النقاش.
 .4تشخيص العيوب
 .1.4مفهوم العيب ،إزالة العيب
توصلنا إلى مفهوم السداد النسبي عندما بحثنا عن تعريف للعيب .فما هو تعريف العيب في برنامج ؟ ّأول شيء يجب أخذه بعين االعتبار
ي تعريف للعيب يجب أن يحتمل ،ضمنيا ،مستوى معينا يمكن لعيب أن يتواجد فيه .فى أعلى مستوى( ،أي
عند تناول هذا السؤال هو أن أ ّ
كامل البرنامج) ،يمكن أن يحتوي البرنامج على صفر عيوب (إذا كان البرنامج سديدا) ،أو على عيب واحد (إذا كان البرنامج غير سديد ،و
فى هذه الحالة ،يمثل كامل البرنامج عيبا) .لكن بصفة عامة  ،نريد نطاق أصغر من التفاصيل وذلك لمعرفة األجزاء التى تحتاج إلى
إصالحات.
صية في برنامج ك ّل جمل ٍّة ( ، )statementأو جزء من الجملة (شرطا على سبيل المثال) ،أو مجموعة من الجمل (المتجاورة أو
نس ّمي خا ّ
نعرف العيب فى برنامج  pنسبة إلى  Rكأيّة خاصية ( f )featureفى p
الغير متجاورة) فى البرنامج المصدر ( .)source codeو ّ
يمكن استبدالها بخاصية أخرى ’ fبحيث تجعل البرنامج مطلقا أكثر سدادا .فليكن  fعيبا فى برنامج  ،pو ليكن ’ fخاصية بديلة ل  fحيث
تجعل ’ fالبرنامج  pمطلقا أكثر سدادا؛ تمثل (’ )f،fإزالة للعيب فى  pنسبة إلى  .Rعندما تمثل خاصية ما عيبا دون أن يمثل أي جزء
منها عيبا ،نقول أنها عيب أولي .فلتكن  f 1و  f2خاصيتان فى برنامج ،و لتكن ’ f1و ’ f2بديلين ل  f1و  f2على التوالى؛ إذا لم يسمح
استبدال  f1ب ’ ،f1و ال استبدال  f2ب ’ f2من الحصول على برنامج مطلقا أكثر سدادا ،فى حين يسمح به استبدال  f1و  f2فى وقت
واحد ،فإن ( )f1 ، f2يمثل عيبا أوليّا بالرغم من كونه فى مواقع مختلفة فى البرنامج المصدر.
 .2.4كثافة العيب و عمق العيب
بعد أن حددنا مفهوم العيب ،يمكننا طرح السؤال التالي :ما معنى كثافة العيب؟ أو بمعنى آخر ،ما الفرق إذا كان برنامج ما يحمل  10عيوب
أو  100عيب؟ عندما حاولنا احتساب عدد العيوب في برنامج ،وجدنا الصعوبات التالية:
 احتساب عدد العيوب في برنامج مختلف عن احتساب أي شيء آخر :إذا كان لدينا سلّة تحتوي على  10تفاحات ،و أنقصنا منها
واحدة ،فسيبقي لدينا  9تفاحات ،فى حين أنه إذا احتوى برنامج على  10عيوب و أزلنا عيبا ،فإن عدد العيوب الباقية غير
معروف بما أنه يعتمد على العيب الذى ت ّمت إزالته و على كيفية إزالته.
 فى حين نجمع بين كثافة العيب ( ، )fault densityمجهود إزالة العيب ( )fault removal effortو األعطال
(( )faultinessأي مقياس للجودة) ،نأ ّكد فى هذا المحور أن كثافة العيب ال تقيس أيّا من هذه الخصائص ،حيث نقدم فى ما يلى
مثال يبيّن أنه يمكن تأويل كثافة العيب كخاصية للجودة (.)quality attribute
فليكن  Sفضاء يتكون من مصفوفة ( ، a[0..N] )arrayحيث تمثل  Nثابتة موجبة k ،مؤشرا و  xعددا .لنعتبر  Rمواصفة على :S

𝑁∑ = 𝑅 = {(𝑠, 𝑠 ′ )| 𝑥 ′
}]𝑖[𝑎 𝑖=1
و ليكن  pالبرنامج التالى على :S

;{k=0; x=0
}};while(k<N) {x=x+a[k]; k=k+1
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وظيفة هذا البرنامج هي:
𝑁−1

= 𝑎𝑥 = ∑ 𝑎[𝑖] 𝑘 ′ = 𝑁}.
′

′ )|𝑎′

𝑠 𝑃 = {(𝑠,

𝑖=0

نحتسب مجال كفائة  pنسبة إلى :R

}]𝑁[𝑎 = ](𝑅 ∩ 𝑃)𝐿 = {(𝑠, 𝑠 ′ )|𝑎[0
بما أن مجال كفائته مغاير ل 𝐿𝑅 (أي 𝐿)  ،فإن البرنامج  pغير سديد نسبة إلى 𝑅 .وجدنا عيبين فى هذا البرنامج (أي خاصتين يمكن
استبدالهما للحصول على برنامج أكثر سدادا):


 إذا استبدلنا )] 𝑓2=(x=x+a[kب )] ،𝑓2’=(x=x+a[k+1فإننا نزيل عيبا.
يمثل  ( 𝑓1بالرغم من أنه متعدد المواقع) و  𝑓2عيبين بدائيين .يمكننا أن نعتبر أن كثافة العيب فى هذا البرنامج مساوية ل ( 2بصفة عامة،
كثافة العيب نسبي لقياس للحجم ،و لكننا النأخذ ذلك بعين االعتبار فى هذا المحور) .و بالتالى:
إذا استبدلنا ) 𝑓1=(k=0;(k<Nب )) ،𝑓1’=(k=1;(k<=Nفإننا نزيل عيبا.





إذا استبدلنا  𝑓1ب  ،𝑓′1فإن  pيصبح أكثر سدادا ،و فى هذه الحالة ،فإن  𝑓2لم تعد تمثل عيبا.
إذا استبدلنا  𝑓2ب  ،𝑓′2فإن  pيصبح أكثر سدادا ،و فى هذه الحالة ،فإن  𝑓1لم تعد تمثل عيبا.

إذا استبدلنا  𝑓1ب  𝑓′1و  𝑓2ب  𝑓′2فإن  pيصبح غير سديد ،و يتحول  𝑓′1و  𝑓′2إلى عيبين في البرنامج الجديد.
و بالتالى فإن كثافة العيب ليست مقياسا ذا معنى للعيب ،و ال لمجهود إزالة العيب .نقترح مقياسا آخر و هو عمق العيب )(fault depth
 .يمثل هذا المقياس العدد األدنى للعيوب التى يجب إزالتها للحصول على برنامج أكثر سدادا .فى المثال المذكور أعاله ،تساوى كثافة
البرنامج  ،2فى حين يساوى عمق العيب  .1نلفت انتباه القارئ أنه لعمق معين من العيب ،تمثل كثافة العيب مدى اتساع الخيارات التى
تمكننا من تعزيز سداد البرنامج؛ بالتالى فإن كثافة الخطإ بعيد كل البعد عن كونه مقياسا للعيب ،بل يمكن اعتباره خاصية للجودة .أخيرا،
نذكر أنه إذا حصلنا على ’ pانطالقا من  pبعد إزالة خطإ على طول مسار الحد األدنى ،فإن المعادلة التالية صحيحة:

𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑝) = 1 + 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑝′ ),
ال تحقق كثافة العيب هذه المعادلة.
 .5التصحيح
 .1.5اإلطار المنطقي
غالبا ما يتعرض البرمجيون إلى صعوبات عند القيام بتصحيح البرامج ،حيث يتسبب تصحيح البرنامج مع معطيات معينة إلى إخفاقه مع
معطيات أخرى .إلى حد اآلن ،ال نقول أن السداد النسبي يجنّبنا هذا التصحيح الفوضوي للبرامج ،و لكن نأكد أنه يوفر األساس المنطقي
( )logical basisإلزالة الخطإ بطريقة تصاعدية  ،مما يمكننا من الحصول على برنامج أكثر فأكثر سدادا مع كل عيب نزيله .حسب
الخاصيات التى درسناها فى المحور  ،1.3فإن هذه التحويرات التدريجية تمكننا من الحصول على برامج ذات إعتمادية أكبر ،يمكن أن
تتحول إلى برامج سديدة .بنفس الطريقة التى يقدّم فيها حساب التجويد ( )refinement calculiإطارا منطقيا لبناء البرامج ،يوفّر مفهوم
السداد النسبي إطارا منطقيا لتصحيح البرامج كما هو مبيّن في الرسم عدد .2
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شكل عدد  :2السداد النسبي و تصحيح البرامج
 .2.5إصالح البرمجيات
تتكون دورة حياة اختبار البرمجيات من المراحل التالية :مالحظة الفشل ،تشخيص العيب ،إزالة العيب ،اختبار البرنامج على معطيات
معينة ،و في حال نجاح اإلختبار ،اإلستنتاج أنه قد ت ّم إزالة العيب .نرى أن دورة الحياة هذه تحتوى على نقص أساسي إذ أنه بعد إزالة
العيب من البرنامج ،يت ّم إختبار سداده المطلق .لكن ،إن لم نكن متأكدين من أن العيب الذى ت ّم إزالته هو آخر عيب فى البرنامج (مع العلم أن
هذا غير ممكن) ،ال يمكننا أن نتوقع من البرنامج أن يكون سديدا .لذلك نرى أنه يجب علينا إختبار سداده النسبي عوضا عن سداده المطلق
.
يوضّح إصالح البرمجيات ( )program repairباستعمال الطفرات ( )mutantsالفرق بين اختبار السداد النسبي و اختبار السداد
المطلق للبرمجيات .إذ أنه عند استعمال هذه التقنية ،يت ّم اختبار عدد من طفرات البرنامج الغير سديد على مجموعة من المعطيات  ،Tو
ّ
تخطت اإلختبار بنجاح لمزيد من المراجعة  ،فى حين يت ّم التخلى عن بقية الطفرات .نرى أن كال القرارين مخطآن ،و
اختيار الطفرات التى
هو ما يبيّنه الرسم عدد  3حيث يمثل  CDمجال كفائة البرنامج األصلي ،في حين يمثل ’ CDمجال كفائة الطفرة :يبيّن الرسم (أ) كيف
يمكن لطفرة أن تخفق فى إختبار  Tو لكنها تبقى أكثر سدادا من البرنامج األصلي؛ يبيّن الرسم (ب) كيف يمكن لطفرة أن تجتاز اإلختبار T
بنجاح دون أن تكون أكثر سدادا من البرنامج األصلي.

شكل عدد  :3مجال كفائة البرنامج مقارنة بمجال كفائة الطفرة
 .3.5التصحيح بدون استعمال اإلختبار
من غير المعقول أن نصحح برنامجا (أي نزيل عيبا منه) دون أن نختبره ،إلى درجة أن هاتين الكلمتين أصبحتا ُمترادفتان عمليا .لكن
مفهوم السداد النسبي يمكننا من فعل ذلك :يمكننا إزالة عيب من برنامج ،و نتحقق أن البرنامج الذى تحصلنا عليه هو مطلقا أكثر سدادا من
عرفناهّ ،
ي ٍّ نظرا لصعوبة
البرنامج األصلي ،و ذلك دون اللجوء إلى اإلختبار .إذا إعتمدنا مفهوم السداد النسبي كما ّ
فإن ذلك سيكون غير عمل ّ
إحتساب وظيفة البرنامج ،لكن لدينا طرق تمكننا من الحكم على السداد النسبي باستعمال شروط كافية و جزئية .لمزيد من التفاصيل ،يمكن
للقارئ المهتم الرجوع إلى]. [4
 .6التطوير السديد للبرامج
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يجود برنامج ’ pبرنامجا  pإذا و فقط إذا كان أكثر سدادا من  pنسبةً إلى أي
يمثل المقترح التالي خاصية مه ّمة لمفهوم السداد النسبيّ :
ً
مواصفة .نلفت انتباه القارئ أن ’ pليس سديدا نسبةً إلى أي مواصفة و إنّما هو أكثر سدادا فقط من  pنسبة إلى أي مواصفة .بالتالى ،يبيّن
نجود  pلنحصل على ’ ،pو من خالل ذلك ،فإننا
هذا المقترح أن التجويد شرط قوي ،إذ أنه عند بناء برنامج يتوافق مع مواصفة ّ ،R
نفرض أن يكون ’ pأكثر سدادا من  pنسبةً إلى أي مواصفة ،في حين أننا نهتم فقط بالمواصفة  .Rبالتالى ،يوفر هذا المقترح عملية بديلة
تدرجية حيث ننطلق من البرنامج الغير سديد (} ،){abortو نجعله أكثر سدادا و أكثر اعتمادية حتى يصبح ذا إعتمادية كافية أو حتى
يصبح سديدا .يوضح الرسم البياني عدد  4هذه العملية.
ضمن خاصيات هذه العملية الجديدة لتطوير البرمجيات نذكر:



هذه العملية مناسبة إلنتاج البرامج انطالقا من الصفر كما هي مناسبة أيضا لتطوير البرامج (عندما ننطلق من برنامج أقل من
}.){abort



ال تمكننا هذه العملية من تطوير برامج سديدة فقط ،و إنما أيضا من تطوير برامج ذات إعتمادية (عندما نقوم بإيقاف العملية
حالما نتحصل على برنامج ذو إعتمادية كافية).

شكل عدد  .4السداد النسبي و التطوير السديد للبرمجيات
كمثال على ذلك ،نعتبر المواصفة التالية على الفضاء  Sالمعرف بالمتغيرات الطبيعية التالية x ،n :و .y
2

}𝑅 = {(𝑠, 𝑠 ′ )|𝑛 = 𝑥′2 − 𝑦 ′ 0 ≤ 𝑦′ ≤ 𝑥′
المعروف بتفكيك فيرمات ( .)Fermat factorizationالطريقة المنطقية و الطبيعية لتحقيق هذه المواصفة هي بإنتاج سلسلة من
البرامج التى تح ّل معادالت فيرمات مع شروط أكثر فأكثر صعوبة .تكون هذه البرامج أكثر فأكثر سدادا نسبة إلى  Rو لكنها ليست أكثر
فأكثر تجويدا.
 .7الخاتمة
ذُكر مفهوم السداد النسبي فى[ .]8[ ،]7[ ،]6[ ،]5قمنا فى هذا المقال بدراسة تطبيقاته حيث بينّا أن هذا المفهوم يم ّكننا من تشخيص العيوب في
برنامج و إزالتها ،تصحيح البرامج دون أن نحتاج إلى استعمال أساليب اإلختبار ،كما يمكننا أيضا من التطوير السديد للبرامج مع تعزيز
صحتها عوضا عن تطويرها مع الحفاظ على صحتها و بالتالي فإنه يوفر طريقة أكثر مرونة و فاعلية.
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 تعزيز و دمج أداة لدعم هذا،نعتزم مواصلة البحث فى تطبيقات السداد النسبي إلزالة العيوب. من الواضح أن هذا العمل ال يزال في بداياته
. كما نعتزم أيضا إيجاد نظريات أخرى تمكننا من تبسيط التحقق من السداد النسبي.المفهوم
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