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       چكیده طرح:
در ايـن طـرح بـا اسـتفاده از قضايـا و تكنيك هايـی از هندسـه جبـری حقيقـی، نظريـه  احتمـال و نظريـه 
پيچيدگـی پارامتـری، موفـق بـه ارائـه  روش هـای نوينـی بـرای حـل چنديـن مسـئله مهـم در شـاخه های 
درستی سـنجی نرم افـزار و هـوش مصنوعـی شـديم و الگوريتم هـای کارآمدتـری بـرای تحليـل اسـتاتيك 
فرايندهـای  و  غيرقطعـی  بازگشـتی  برنامه هـای  غيرقطعـی،  تصادفـی  برنامه هـای  همرونـد،  برنامه هـای 
تصميم گيـری مارکـف مختصـر ارائه شـده اسـت. چنـد نمونه از دسـتاوردهای اين طرح به اين شـرح اسـت:

-با استفاده از نظريه پيچيدگی پارامتری و مفهوم عرض درختی، الگوريتم  جديد و کارآمدتری برای حل 
مسأله  فاصله  جبری در برنامه های همروند ارائه کرديم. مسأله  فاصله  جبری تعميمی از مفهوم های کوتاه ترين 
مسير و همبندی است که بسياری از سؤاالت اساسی در تحليل استاتيك را به عنوان حالت های خاصی از خود 
در بر می گيرد. الگوريتم ارائه شده زمان محاسبه ی فاصله ی جبری بين هر دو نقطه ی ممكن از يك برنامه با 

دو ريسه را از  به کاهش می دهد.
-در بخـش ديگـری از ايـن طـرح بـه بررسـی پايان پذيـری برنامه هـای تصادفـی غيرقطعی پرداختيـم و با 
اسـتفاده از مفاهيم مارتينگيل و سـوپرمارتينگيل و قضايای مرتبط با آن ها در نظريه  احتمال، مسـأله  پايان پذيری 
برنامه هـای تصادفـی غيرقطعـی را بـه حل يك دسـتگاه نامسـاوی های چندجمله ای کاهش داده شـده اسـت. 
 )Positivstellensatz( سـپس بـا اسـتفاده از نتايجـی در هندسـه  جبـری حقيقـی کـه قضايـای نقـاط مثبـت
نـام دارنـد، الگوريتمـی بـرای يافتـن يـك جـواب ايـن دسـتگاه ها ارائـه کرديم. ايـن روش بسـيار موفـق بوده 
و بـه يـك الگوريتـم چندجملـه ای انجاميـد کـه بـا گرفتن کد يـك برنامـه در زمانی بسـيار کوتاه اثباتـی برای 
پايان پذيربـودن آن برنامـه می يابـد. الگوريتـم ارائـه شـده با وجـود اين که امكان بررسـی برنامه هـای تصادفی 

را فراهـم مـی آورد، از الگوريتم هـای قبلـی بـرای برنامه هـای غيرتصادفی نيز سـريع تر اسـت.
-در بخـش نهايـی اين طرح به بررسـی زمان اجرای برنامه های بازگشـتی غيرقطعی پرداختيم و موفق شـديم 
بـا اسـتفاده از تكنيك هايـی مشـابه بخـش قبل الگوريتمـی چندجملـه ای ارائه کنيم که قادر اسـت بـا گرفتن کد 
يـك برنامـه  بازگشـتی کران های غيرچندجملـه ای برای زمان اجـرای آن بيابد. بـرای مثال، الگوريتـم ما می تواند 
بـا گرفتـن کـد مرتب سـازی ادغامـی، به صـورت کامال خـودکار زمـان اجـرای  را محاسـبه کند يا بـا گرفتن کد 

الگوريتـم ضرب ماتريس استراسـن، زمان اجـرای  غيرچندجملـه ای  را گزارش کند.
نتايـج ايـن طـرح در برتريـن کنفرانس هـا و مجـالت زبان هـای برنامه نويسـی، درستی سـنجی نرم افزار و 

هـوش مصنوعـی، از جمله POPL, CAV, TOPLAS و IJCAI، منتشـر شـده اند.
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