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wersja 4.2

Temat: Logika Temporalna i Automaty Czasowe – konstrukcja i weryfikacja
zsynchronizowanych czasowych automatów UPPAAL (cz. 1).

Zadanie 1. (5 pkt.)

Polecenie: Wykonaj układ dwóch automatów: Czas i Alarm, modelujących działanie budzika, tak aby ich dzia-
łanie było następujące:

Automat Czas modeluje godzinę i minutę:

– bieżąca godzina jest wskazywana przez bieżący stan automatu: G0, G1, …, G11;

– bieżąca minuta jest wskazywana przez bieżącą wartość zmiennej minuta typu clock, o wartościach
0–60;

– zmiana godziny jest powodowana zmianą minuty z 59 na 60;

– minuta równa 60 jest ponownie ustawiana na 0;

– godzina i minuta zmieniane są bez końca i niezależnie od automatu Alarm.

Automat Alarm modeluje sygnał dźwiękowy, który trwa od 7:00 do 8:00:

– brak i obecność sygnału są wskazywane przez stany automatu: CISZA i SYGNAL;

– zmiana stanu powodowana jest tylko przez automat Czas przez synchronizację kanałem lub kana-
łami.

Automat Czas powoduje natychmiastową synchronizację z automatem Alarm podczas zmiany go-
dziny na 7:00, aby przestawić go w stan SYGNAL, oraz podczas zmiany godziny na 8:00, aby prze-
stawić go w stan CISZA.

Uwaga: Do synchronizacji automatów użyj kanałów typu chan lub urgent chan tak, aby zachować właściwy
moment synchronizacji.

Deklaracje globalne (Declarations) mogą zawierać tylko deklaracje kanałów.

Zmienne liczbowe definiuj z zakresem ich możliwych wartości.

Zadanie 2. (5 pkt.)

Polecenie: Zweryfikuj poprawność działania modelu wykonanego w zadaniu 1 przy pomocy formuł logicznych,
w szczególności:

– czy godzina trwa dokładnie 60 minut (dla przykładowej godziny), czyli nie mniej i nie więcej,

– czy alarm trwa od 7:00 do 8:00 i tylko wtedy.

Użyj każdego z następujących typów formuł: osiągalność, żywotność i bezpieczeństwo.

Uwaga: Do każdej formuły zapisz:

– jej postać w języku UPPAAL,

– jej postać w języku CTL,

– jej słowny opis (czyli jak rozumiesz jej działanie),

– wynik jej weryfikacji.

Formuły wyrażające poprawne działanie modelu powinny być zweryfikowane pozytywnie (na zielono),
a formuły wyrażające niepoprawne działanie modelu – negatywnie (na czerwono).
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Wsparcie do zadań
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo definiuje prawdziwość czegoś od teraz przez całą przyszłość przy pomocy temporalnego
operatora G ([] w UPPAAL). W logice CTL najczęściej określa się to jako konieczne, czyli nieuniknione,
przy pomocy ścieżkowego operatora A; rzadziej określa się to jako zaledwie możliwe, czyli potencjalne,
przy pomocy ścieżkowego operatora E.

Przykładowe praktyczne zastosowania takiej formuły w weryfikacji automatów UPPAAL:

– A[]automat.zmienna >= 7 – czy na pewno wartość automat.zmienna jest i będzie stale > 15? (ocze-
kujemy wyniku true);

– A[]automat.stan imply automat.zmienna = 11 – czy na pewno z automat.stanwynika automat.zmienna
= 11, niezależnie od momentu zajścia automat.stan? (oczekujemy wyniku true).

Osiągalność

Osiągalność definiuje prawdziwość czegoś teraz lub w pewnym przyszłym momencie przy pomocy tem-
poralnego operatora F (<> w UPPAAL). W logice CTL najczęściej określa się to jako zaledwie możliwe,
czyli potencjalne, przy pomocy ścieżkowego operatora E; rzadziej określa się to jako konieczne, czyli nie-
uniknione, przy pomocy ścieżkowego operatora A.
Przykładowe praktyczne zastosowania takiej formuły w weryfikacji automatów UPPAAL:

– A <> automat.zmienna = 15 – czy na pewno automat.zmienna osiągnie kiedyś wartość 15? (oczeku-
jemy wyniku true);

– E <> automat.stan – czy nie jest możliwe, że automat.stan zostanie kiedyś osiągnięty? (oczekujemy
wyniku false).

Sprawdzenie osiągalności formuły z implikacją, zapisującej regułę „z czegoś wynika coś“, zwykle jest błę-
dem, ponieważ nie udowadnia tego wynikania dla dowolnego momentu zajścia przyczyny.

Żywotność

Żywotność definiuje prawdziwość i konieczność (nieuniknioność) zajścia relacji „przyczyna–skutek”: je-
śli przyczyna zajdzie teraz lub w pewnym przyszłym momencie, to jej skutek na pewno zajdzie w tym
samym lub w pewnym późniejszym momencie. Wyraża się to formułą AG(przyczyna ⇒ AF (skutek))
(przyczyna−− > skutek w UPPAAL).

Przykładowe praktyczne zastosowania takiej formuły w weryfikacji automatów UPPAAL:
– automat.stan1 − − > automat.stan2 – czy na pewno osiągnięcie kiedyś automat.stan1

doprowadzi w końcu do osiągnięcia automat.stan2? (oczekujemy wyniku true).

Polecane strony

– Modelowa weryfikacja systemu (wykład)

– Automaty czasowe UPPAAL (wykład)

– Modelowa weryfikacja systemu w UPPAAL (wykład)

– UPPAAL 4.0: Small Tutorial

– UPPAAL Web Help
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http://staff.iiar.pwr.wroc.pl/pawel.gluchowski/wp-content/uploads/miasi/logika_w4.pdf
http://staff.iiar.pwr.wroc.pl/pawel.gluchowski/wp-content/uploads/miasi/logika_w5.pdf
http://staff.iiar.pwr.wroc.pl/pawel.gluchowski/wp-content/uploads/miasi/logika_w6.pdf
http://www.it.uu.se/research/group/darts/uppaal/small_tutorial.pdf
http://www.it.uu.se/research/group/darts/uppaal/help.php?file=WebHelp

