
Trocos - Verificação automática de
complexidade algorítmica de programas

Proposta de Projeto

Orientador: Simão Melo de Sousa

1 Objetivos
Quando um programador tem de resolver um problema (i.e. desenvolver um
programa que responda às exigências do cliente e que faça o que é que é suposto
fazer da forma correcta) ele tem de encontrar um método de resolução (e.g. um
algoritmo), perceber se este é realmente uma solução ao problema submetido (é
uma solução correcta), se este é suficientemente eficiente para o contexto onde
vai ser utilizado (tem uma complexidade algorítmica razoável para o contexto
do cliente) e tem depois de o implementar.

Para a última parte deste processo aqui descrito, já dispomos plataformas
bem estabelecidas para ajudar o programador (linguagens de programação e
IDEs, como o eclipse etc...), mas para o resto, a prática comum é “papel e
caneta”.

De uma forma informal, este projecto visa contribuir para uma mudança
neste registo: propor um suporte informático aos programadores para as ta-
refas ligadas a avaliação da eficiência computacional das soluções algorítmicas
encontradas.

Tecnicamente, pretende-se com este projecto final de curso estudar e com-
provar como podemos calcular de forma rigorosa a complexidade algorítmica de
programas com a ajuda da plataforma de verificação Why3. Esta plataforma não
possuí actualmente nenhum mecanismo particular para tal. Mas é no entanto
possível instrumentar (i.e. anotar e aumentar) o código alvo de tal forma que
os mecanismos de verificação possam servir para verificar o seu comportamento
temporal (no sentido da complexidade em tempo). São estas instrumentações
que são alvo deste projecto.

Pretende-se assim, usando casos de estudo, ilustrar como usar o why3 para
comprovar a complexidade de programas.

2 Tarefas a Realizar
O trabalho tem o seguinte faseamento:

T1 Introdução aos conceitos próprios do projecto, em particular complexidade
algorítmica, modelo de custo das construções programáticas etc...;

T2 Estudo e aprendizagem da linguagem alvo why3ml;
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T3 Definição e consolidação da técnica de calculo de complexidade;

T4 Escolha e implementação dos casos de estudos;

T5 Testes e validação;

T6 Elaboração do relatório.

3 Cronograma
T1 0.5 mês

T2 0.5 mês

T3 1 mês

T4 1 mês

T5 1 mês

T6 1 mês

4 Requisitos Técnicos
Gosto em programar e em resolver com rigor problemas de natureza informática.
Gosto em desenvolver capacidade em programação, algoritmos e estruturas de
dados. Vontade de aprender novas conceitos e novas tecnologias.

5 Requisitos Académicos
Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, Lógica Computacional.

6 Resultados esperados
• 1 metodologia para a verificação de complexidade.

• 1 relatório de certificação de programas.

• 1 relatório de projeto.

7 Contactos
Simão Melo de Sousa (desousa@di.ubi.pt)
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