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wersja 4.1

Temat: Logika Temporalna i Automaty Czasowe – konstrukcja prostych automa-
tów UPPAAL.

Zadanie 1.
Polecenie: Otwórz UPPAAL 4.0: Small Tutorial i wykonaj polecenia z rodziału 3.2 od słów „In order to create

a template…” na dole str. 5. Będzie to budowa szablonu (ang. template) automatu, który będzie miał
dwie instancje (rys. 5), następnie jego symulacja i weryfikacja.

Uwaga: To zadanie jest nieobowiązkowe i nie podlega ocenie. Nie umieszczaj go w sprawozdaniu.

Rys. 6 przedstawia szablon automatu do wykonania. Rys. 5. pokazuje tylko efekt końcowy widoczny
podczas symulacji.

Zadanie 2. (1 pkt.)

Polecenie: Wykonaj automat bez końca losowo generujący cyfry z zakresu od 0 do 9 przez losowy wybór przejść.
Uwaga: Automat generatora może pamiętać tylko ostatnią wylosowaną cyfrę, wprowadzając ją do globalnej

zmiennej cyfra, zdefiniowanej dla wartości 0–9.
W opisie przejść użyj etykiety update; innych nie używaj.

Nie używaj funkcji.

Zadanie 3. (1 pkt.)

Polecenie: Wykonaj automat bez końca losowo generujący cyfry z zakresu od 0 do 9 przez losowywybór wartości
z tego zakresu.

Uwaga: Automat generatora może pamiętać tylko ostatnią wylosowaną cyfrę, wprowadzając ją do globalnej
zmiennej cyfra, zdefiniowanej dla wartości 0–9.
W opisie przejść użyj etykiet select i update; innych nie używaj.

Nie używaj funkcji.

Zadanie 4. (3 pkt.)

Polecenie: Wykonaj układ dwóch automatów: losowego generatora cyfr i zamka cyfrowego.

Jako generator wykorzystaj automat wykonany w zadaniu 1 lub 2. Przebuduj go tak, aby synchroni-
zował się z automatem zamka przez kanał binarny.

Automat zamka każdorazowo reaguje na wygenerowanie cyfry przez generator. Otrzymanie sekwen-
cji o dowolnej długości, która kończy się 1234, powoduje przejście automatu zamka w końcowy stan,
oznaczający otwarcie zamka.

Uwaga: Automat generatora może pamiętać tylko ostatnią wylosowaną cyfrę, wprowadzając ją do globalnej
zmiennej cyfra, zdefiniowanej dla wartości 0–9.
Zsynchronizuj automaty przy pomocy kanału binarnego wylosowano, tak aby zamek działał tylko w re-
akcji na wylosowanie cyfry przez generator.

Upewnij się przy pomocy symulacji, że sekwencja cyfr kończąca się 1234 otwiera zamek, w tym koń-
cząca się 11234, 121234 itd.

Nie programuj zamka żadną sekwencją cyfr. Ma być losowana przez generator.
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Zadanie 5. (5 pkt.)

Polecenie: Wykonaj układ trzech automatów: Klient, Bankomat i Bank, modelujących wypłatę pieniędzy z ban-
komatu, tak aby ich działanie było następujące:

1. Klient wkłada kartę do bankomatu.

2. Klient podaje bankomatowi poprawny lub niepoprawny kod PIN (losowo).

3. Bankomat prosi bank o weryfikację kodu PIN.

4. Bank weryfikuje kod PIN.

5. Jeśli kod PIN jest niepoprawny, przejdź do 15.

6. Bank informuje bankomat o poprawności kodu PIN.

7. Klient podaje bankomatowi kwotę do wypłaty (losowa wartość z zakresu 1–150 zł).
8. Bankomat prosi bank o wypłatę podanej kwoty.

9. Bank sprawdza stan konta klienta.

10. Jeśli podana kwota jest większa niż stan konta klienta, przejdź do 16.

11. Bank zmniejsza konto klienta o podaną kwotę.

12. Bank poleca bankomatowi wypłacić podaną kwotę.

13. Bankomat wypłaca klientowi podaną kwotę.

14. Bankomat zwraca klientowi kartę. Przejdź do 1 lub koniec.

15. Bank informuje bankomat o niepoprawności kodu PIN. Przejdź do 14.

16. Bank informuje bankomat o braku pieniędzy.

17. Klient decyduje, czy podać inną kwotę. Przejdź do 7 lub 14 (losowo).

Uwaga: Przyjmij, że początkowo klient ma na koncie 100 zł.
Zmienne liczbowe definiuj z zakresem ich możliwych wartości.

Nazwij każdy stan tak, aby opisać to, co się dzieje w nim lub na przejściach z niego wychodzących.

Zsynchronizuj zmienianie stanów przez automaty przy pomocy kanałów.

Stroną aktywną synchronizacji powinna być ta, która ją inicjuje. Np. włożenie karty do bankomatu przez
klienta to synchronizacja między automatamiKlient i Bankomat, gdzie stroną aktywną (wykrzyknik przy
kanale) jest Klient, a pasywną (pytajnik przy kanale) jest Bankomat.

Wsparcie do zadań
Automatyczne utworzenie pojedynczych instancji automatów

Pojedyncze instancje szablonów automatów (jeśli nie mają parametrów) można automatycznie utworzyć,
wpisując w treści System declarations polecenie system, a następnie nazwy tych szablonów, oddzielając je
przecinkami. Dzięki temu nie trzeba definiować dla nich procesów.

Instancje te automatycznie otrzymują nazwy swoich szablonów.

Przekazanie informacji między automatami

Przekazanie informacji między automatami może odbywać się przez synchronizację odpowiednim kanałem
(nazwa kanału jest jakby informacją) lub zmienną globalną (zawiera rzeczywistą informację) ustawianą
przez jeden automat, a odczytywaną przez drugi np. podczas synchronizacji przy pomocy kanału.

Więcej na ten temat w Modelowa weryfikacja systemu w UPPAAL (wykład).

Polecane strony

– Automaty czasowe UPPAAL (wykład)

– Modelowa weryfikacja systemu w UPPAAL (wykład)

– UPPAAL 4.0: Small Tutorial

– UPPAAL Web Help
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