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Bug in Java gerepareerd met formele methoden CWI

Meer over

Autonome raceauto met ingebouwde
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Massaverhouding tussen elektronen
 en protonen al 12,4 miljard jaar
 constant
Doorbraak brengt toepassing van
 grafeen in elektronica dichterbij

Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & informatica
 (CWI) hebben een bug gefixt in de veelgebruikte
 objectgerichte programmeertaal Java. Het gaat om een
 fout in een veel toegepast sorteeralgoritme, TimSort,
 waardoor programma's konden crashen. De fout was al in
 2013 bekend maar nog nooit goed opgelost.

 Toen onderzoeker Stijn de Gouw van de CWI-
onderzoeksgroep Formal Methods de correctheid van TimSort
 wilde bewijzen, stuitte hij op de fout, die een gevaar kan zijn
 voor de security. Hij diende een  bug report in met een
 verbeterde versie. Dat rapport is inmiddels geaccepteerd.
 Deze versie van TimSort wordt gebruikt door Android.
  
 Java wordt onder meer gebruikt voor serversoftware, internet-
gebaseerde bankdiensten en bijvoorbeeld in computerspellen
 als Minecraft. De programmeertaal wordt zo vaak gebruikt,
 omdat er veel ondersteuning  is in de vorm van libraries. Zo
 hoef je niet zelf een functie te verzinnen om data te sorteren;
 die kun je uit de library support halen. Het sorteeralgoritme
 TimSort is onderdeel van de java.util.Arrays en
 java.util.Collections libraries. Het is genoemd naar de maker, Tim Peters, die het in 2002 ontwierp voor de
 programmeertaal Python, waar het nu het standaard sorteeralgoritme is. De sorteerfunctie wordt vaak
 gebruikt, bijvoorbeeld bij de analyse van data. De Gouw ontdekte dat een eerder voorgestelde fix van de
 fout niet goed was. Hierdoor kunnen programma's  crashen bij een grote invoer die op een bepaalde
 manier is gesorteerd.
  
 Voor zijn onderzoek gebruikte Stijn de Gouw KeY , een state-of-the-art open source verificatietool,  om de
 mechanische correctheid te bewijzen van TimSort. Daarna ontwierp hij een correctie, met behoud van
 performance. Frank de Boer, groepsleider van de Formal Methods groep zegt: "Het was een van de
 zwaarste bewijzen die tot nu toe zijn uitgevoerd om de correctheid van een bestaande Java-library aan te
 tonen: het had ruim twee miljoen bewijsregels en duizenden handmatige stappen nodig." Hij voegt toe:
 "Bij zo'n belangrijke taal als Java is het cruciaal dat software niet crasht Dit resultaat geeft goed het
 belang aan van formele methoden voor de maatschappij."
  
 Het onderzoek werd mede-gefinancierd door het EU-project Envisage. Software is een van de
 speerpunten van het CWI in Amsterdam, waar het onderzoek is uitgevoerd.
  
De volledige analyse is te vinden op http://www.envisage-project.eu/timsort-specification-and-verification/ .

- het bug report, 'TimSort fails with ArrayIndexOutOfBoundsException on worst case long arrays'

 - het EU-project Envisage

 

 Focus
 op

Ace Stoßdämpfer

Balluff

B&R Industriële Automatisering
 BV
Perfection in Automation

DARE!!

http://www.engineersonline.nl/vakbladen/ab-aandrijven-besturen.html
http://www.engineersonline.nl/vakbladen/constructeur.html
http://www.engineersonline.nl/vakbladen/elektro-data.html
http://www.engineersonline.nl/vakbladen/elektronica.html
http://www.kunststofonline.nl/
http://www.engineersonline.nl/contact
http://www.engineersonline.nl/adverteren
http://www.engineersonline.nl/abonneren
http://engineersonline.gidsen.mybusinessmedia.nl/branchegids
http://engineersonline.gidsen.mybusinessmedia.nl/branchegids
http://www.engineersonline.nl/nieuwsbrief
http://www.engineersonline.nl/nieuwsbrief
http://www.engineersonline.nl/rss
http://www.engineersonline.nl/rss
http://www.engineersonline.nl/
http://www.engineersonline.nl/
http://www.engineersonline.nl/
http://www.engineersonline.nl/nieuws
http://www.engineersonline.nl/nieuws
http://www.engineersonline.nl/producten
http://www.engineersonline.nl/producten
http://www.engineersonline.nl/branchegids
http://www.engineersonline.nl/branchegids
http://www.engineersonline.nl/kennis
http://www.engineersonline.nl/kennis
http://www.engineersonline.nl/carriere
http://www.engineersonline.nl/carriere
http://www.engineersonline.nl/agenda
http://www.engineersonline.nl/agenda
http://www.engineersonline.nl/shop
http://www.engineersonline.nl/shop
http://www.engineersonline.nl/vakbladen/onze-vakbladen.html
http://www.engineersonline.nl/vakbladen/onze-vakbladen.html
http://www.engineersonline.nl/
http://www.engineersonline.nl/nieuws
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BtotLpaztVOi7NtK98AP5v4DABtv09d4EAAAAEAEgADgAWOPipomhAWCRhJOF_BeCARdjYS1wdWItOTQ3MDgxMDkzODUwODExNrIBFnd3dy5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQPaAV1odHRwOi8vd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubC9uaWV1d3MvaWQyNDg2NS1idWctaW4tamF2YS1nZWZpeHQtbWV0LWZvcm1lbGUtbWV0aG9kZW4tY3dpLmh0bWypArpagFTQFrM-wAIC4AIA6gIvNTI2My9tYm0uZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL2hvbWVfbGVhZGVyYm9hcmRfdjH4AvnRHpADjAaYA4wGqAMB0ASQTuAEAaAGFNgHAQ&num=0&sig=AOD64_2XkTQ3VVkWycXIfSx18u459oOGUQ&client=ca-pub-9470810938508116&adurl=http://www.quadrasol.co.uk/cadstar-powerful-pcb-design-software
http://www.mybusinessmedia.nl/cookies.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24862-autonome-raceauto-met-ingebouwde-coureur-video.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24862-autonome-raceauto-met-ingebouwde-coureur-video.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24850-massaverhouding-tussen-elektronen-en-protonen-al-124-miljard-jaar-constant-.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24850-massaverhouding-tussen-elektronen-en-protonen-al-124-miljard-jaar-constant-.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24850-massaverhouding-tussen-elektronen-en-protonen-al-124-miljard-jaar-constant-.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24811-doorbraak-brengt-toepassing-van-grafeen-in-elektronica-dichterbij.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24811-doorbraak-brengt-toepassing-van-grafeen-in-elektronica-dichterbij.html
http://www.envisage-project.eu/timsort-specification-and-verification/
https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8072909
http://envisage-project.eu/
http://www.engineersonline.nl/wosimages/nieuws_24865_29961_item_original.jpg
http://www.engineersonline.nl/wosimages/nieuws_24865_29961_item_original.jpg
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BqRD1q6ztVJfLA4Wa8wOaoYDYB4PbxKMGAAAAEAEgADgAWMuj0tO5AWCRhJOF_BeCARdjYS1wdWItOTQ3MDgxMDkzODUwODExNrIBFnd3dy5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQPaAV1odHRwOi8vd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubC9uaWV1d3MvaWQyNDg2NS1idWctaW4tamF2YS1nZWZpeHQtbWV0LWZvcm1lbGUtbWV0aG9kZW4tY3dpLmh0bWypArpagFTQFrM-wAIC4AIA6gIyNTI2My9tYm0uZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL2hvbWVfbGFyZ2VyZWN0YW5nbGVfdjH4AvnRHpADjAaYA4wGqAMB0ASQTuAEAaAGFNgHAQ&num=0&sig=AOD64_0J53aKscSVlC5YEkklqQPo0IvFkw&client=ca-pub-9470810938508116&adurl=http://www.pcbvisualizer.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BJ42pq6ztVMuKEsWw8wPH6IHoBqv1k7YGAAAAEAEgADgAWLPhm9voAWCRhJOF_BeCARdjYS1wdWItOTQ3MDgxMDkzODUwODExNrIBFnd3dy5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQPaAV1odHRwOi8vd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubC9uaWV1d3MvaWQyNDg2NS1idWctaW4tamF2YS1nZWZpeHQtbWV0LWZvcm1lbGUtbWV0aG9kZW4tY3dpLmh0bWypArpagFTQFrM-wAIC4AIA6gIzNTI2My9tYm0uZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL2hvbWVfbGFyZ2VyZWN0YW5nbGUyX3Yx-AL50R6QA4wGmAOMBqgDAdAEkE7gBAGgBhTYBwE&num=0&sig=AOD64_3v7KEvDkH7znm_gzlAllVUKgHtaw&client=ca-pub-9470810938508116&adurl=http://www.lopec.com/en/online_registration/%26etcc_cmp%3Dlop15%26bid%3Dlop15_000014%26etcc_med%3Dbanner%26bkn%3Dcentral_barter
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6547-ace-stossdaempfer.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6547-ace-stossdaempfer.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id4185-balluff.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id4185-balluff.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6626-br-industriele-automatisering-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6626-br-industriele-automatisering-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6626-br-industriele-automatisering-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1695-dare.html


Bug in Java gerepareerd met formele methoden CWI - Nieuws - Engineersonline.nl

http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24865-bug-in-java-gefixt-met-formele-methoden-cwi.html[25-2-2015 12:02:56]

 

Voeg reactie toe print mail door

- de CWI Formal Methods groep

- de gebruikte verificatietool KeY van Richard Bubel en Reiner Hähnle 

 Gerelateerd
 nieuws

Doorbraak brengt toepassing van grafeen in
 elektronica dichterbij
 Grafeen wordt wel een ‘wondermateriaal'
 genoemd, de bijzondere koolstofverbinding
 belooft snellere computers, betere sensoren en
 nog veel meer. Maar het lukt nog niet goed om
 grafeen van goede kwaliteit te…

Gouden nanobolletje als 'tunnelboor'
 Gouden bolletjes kunnen, als ze verhit worden,
 zich een weg banen door keramisch materiaal
 en zo een keurige nano-tunnel ‘boren’. Zo
 ontstaat een aantrekkelijke nieuwe manier om
 chips te voorzien van poriën voor…

Enorme besparing op chipontwerp met nieuwe
 programmeertaal
 ICT-onderzoekers van de Universiteit Twente
 hebben een programmeertaal ontwikkeld
 waardoor het mogelijk is de enorme kosten van
 het ontwerpen van hardware beheersbaar te
 houden. Tijdens het ontwerpproces van nieuwe
 chips…

 Gratis
 nieuwsbrief

 

Voor CE-markering, EMC en
 productveiligheid

Delmation Products BV
Datacommunicatie-/
 besturingstechniek

Dijkman Elektrotechniek BV

Elsto Drives & Controls

Euchner (Benelux) BV

Indi.nl
Totaalleverancier industriële
 onderdelen

Kruizinga

Orfa Visser BV

Pilz Nederland

Rotero Holland BV
Stappenmotor - Servomotor -
 Elektro Magneet

RS Components BV
Dé totaalleverancier in de industrie

Testo Nederland BV
Meetoplossingen voor Professionals

Tosec

TSB-Bescom BV
Positie meten & motion control

Knowledge works

Product van de maand RSS

Verminder de veerhoogte met 50%
Smalley-golfveren bieden de unieke
 mogelijkheid ruimte te besparen bij de
 vervanging van schroefveren.

 meanwell-
web.com

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BJUjLqqztVI7aGYK08gO87YHYCeOckakGAAAAEAEgADgAWKuIjPTjAWCRhJOF_BeCARdjYS1wdWItOTQ3MDgxMDkzODUwODExNrIBFnd3dy5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaAV1odHRwOi8vd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubC9uaWV1d3MvaWQyNDg2NS1idWctaW4tamF2YS1nZWZpeHQtbWV0LWZvcm1lbGUtbWV0aG9kZW4tY3dpLmh0bWypArpagFTQFrM-wAIC4AIA6gIuNTI2My9tYm0uZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL2hvbWVfZnVsbGJhbm5lcl92MfgC-dEekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYU2AcB&num=0&sig=AOD64_175IWcdDOwZEIIN0rYSB_CY3uHpQ&client=ca-pub-9470810938508116&adurl=http://www.eabeurs.nl
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B3_H2qqztVLquJdGS8wPulYHoCJvDhegDAAAAEAEgADgAWLvdqo9dYJGEk4X8F4IBF2NhLXB1Yi05NDcwODEwOTM4NTA4MTE2sgEWd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubLoBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBXWh0dHA6Ly93d3cuZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL25pZXV3cy9pZDI0ODY1LWJ1Zy1pbi1qYXZhLWdlZml4dC1tZXQtZm9ybWVsZS1tZXRob2Rlbi1jd2kuaHRtbKkCulqAVNAWsz7AAgLgAgDqAi81MjYzL21ibS5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmwvaG9tZV9mdWxsYmFubmVyM192MfgC-dEekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYU2AcB&num=0&sig=AOD64_33_fGEMC_igGMk5NkGr-CqEs2Rcw&client=ca-pub-9470810938508116&adurl=http://www.aandrijvenenbesturen.nl/formulieren/proefnummer_ab.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9VzgqqztVKu7M8Od8QPnyoH4AcvZiLQGAAAAEAEgADgAWOO18vrnAWCRhJOF_BeCARdjYS1wdWItOTQ3MDgxMDkzODUwODExNrIBFnd3dy5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaAV1odHRwOi8vd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubC9uaWV1d3MvaWQyNDg2NS1idWctaW4tamF2YS1nZWZpeHQtbWV0LWZvcm1lbGUtbWV0aG9kZW4tY3dpLmh0bWypArpagFTQFrM-wAIC4AIA6gIvNTI2My9tYm0uZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL2hvbWVfZnVsbGJhbm5lcjJfdjH4AvnRHpADjAaYA4wGqAMB0ASQTuAEAaAGFNgHAQ&num=0&sig=AOD64_0_t1bOCtdGo0NGBJL0xISrAFZ4xw&client=ca-pub-9470810938508116&adurl=http://www.engineersonline.nl/safetyevent/se2015-programma.html%3Futm_source%3Dweb_eol%26utm_medium%3Dfullbanner%26utm_campaign%3Dsafetyevent
http://www.engineersonline.nl/nieuws/print/id24865-bug-in-java-gerepareerd-met-formele-methoden-cwi-.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/print/id24865-bug-in-java-gerepareerd-met-formele-methoden-cwi-.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/doorsturen/id24865-bug-in-java-gerepareerd-met-formele-methoden-cwi-.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/doorsturen/id24865-bug-in-java-gerepareerd-met-formele-methoden-cwi-.html
https://www.cwi.nl/research-groups/Formal-Methods
http://www.key-project.org/
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24811-doorbraak-brengt-toepassing-van-grafeen-in-elektronica-dichterbij.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24811-doorbraak-brengt-toepassing-van-grafeen-in-elektronica-dichterbij.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24811-doorbraak-brengt-toepassing-van-grafeen-in-elektronica-dichterbij.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24732-gouden-nanobolletje-als-tunnelboor.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24732-gouden-nanobolletje-als-tunnelboor.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24733-enorme-besparing-op-chipontwerp-met-nieuwe-programmeertaal.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24733-enorme-besparing-op-chipontwerp-met-nieuwe-programmeertaal.html
http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24733-enorme-besparing-op-chipontwerp-met-nieuwe-programmeertaal.html
http://www.engineersonline.nl/nieuwsbrief
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1695-dare.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id204-delmation-products-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id204-delmation-products-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1211-dijkman-elektrotechniek-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1211-dijkman-elektrotechniek-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id4581-elsto-drives--controls.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id4581-elsto-drives--controls.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1217-euchner-benelux-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1217-euchner-benelux-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id471098-indinl.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id471098-indinl.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6665-kruizinga-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6665-kruizinga-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id470977-orfa-visser-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id470977-orfa-visser-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id466737-pilz-nederland.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id466737-pilz-nederland.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id601-rotero-holland-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id601-rotero-holland-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id2424-rs-components-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id2424-rs-components-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id2067-testo-nederland-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id2067-testo-nederland-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6563-tosec.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id6563-tosec.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1212-tsb-bescom-bv.html
http://www.engineersonline.nl/minisites/id1212-tsb-bescom-bv.html
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBXlt4q6ztVMm6JIGp8AOFmYGAC7v5irAGAAAAEAEgADgAWKu1s49dYJGEk4X8F4IBF2NhLXB1Yi05NDcwODEwOTM4NTA4MTE2sgEWd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBXWh0dHA6Ly93d3cuZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL25pZXV3cy9pZDI0ODY1LWJ1Zy1pbi1qYXZhLWdlZml4dC1tZXQtZm9ybWVsZS1tZXRob2Rlbi1jd2kuaHRtbKkCulqAVNAWsz7AAgLgAgDqAi01MjYzL21ibS5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmwvaG9tZV9sb2dvbGluazFfdjH4AvnRHpADjAaYA4wGqAMB0ASQTuAEAaAGINgHAA%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_3d0s8V7_RFDN6XGsDLQZ1BUkReTw%2526client%253Dca-pub-9470810938508116%2526adurl%253Dhttp://www.rotero.com
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBXlt4q6ztVMm6JIGp8AOFmYGAC7v5irAGAAAAEAEgADgAWKu1s49dYJGEk4X8F4IBF2NhLXB1Yi05NDcwODEwOTM4NTA4MTE2sgEWd3d3LmVuZ2luZWVyc29ubGluZS5ubLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBXWh0dHA6Ly93d3cuZW5naW5lZXJzb25saW5lLm5sL25pZXV3cy9pZDI0ODY1LWJ1Zy1pbi1qYXZhLWdlZml4dC1tZXQtZm9ybWVsZS1tZXRob2Rlbi1jd2kuaHRtbKkCulqAVNAWsz7AAgLgAgDqAi01MjYzL21ibS5lbmdpbmVlcnNvbmxpbmUubmwvaG9tZV9sb2dvbGluazFfdjH4AvnRHpADjAaYA4wGqAMB0ASQTuAEAaAGINgHAA%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_3d0s8V7_RFDN6XGsDLQZ1BUkReTw%2526client%253Dca-pub-9470810938508116%2526adurl%253Dhttp://www.rotero.com
http://www.engineersonline.nl/producten/rss?categorie=1
http://www.engineersonline.nl/producten/diverse/diversen/id24754-verminder-de-veerhoogte-met-50.html
http://www.engineersonline.nl/producten/diverse/diversen/id24754-verminder-de-veerhoogte-met-50.html

	www.engineersonline.nl
	Bug in Java gerepareerd met formele methoden CWI - Nieuws - Engineersonline.nl


	xlLW1ldGhvZGVuLWN3aS5odG1sAA==: 
	form1: 
	q: Zoek op trefwoord, product, bedrijf of fabrikantnaam
	tb: [all]
	button5: 




