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wersja 4.1

Temat: Logika Temporalna i Automaty Czasowe – konstrukcja i weryfikacja
zsynchronizowanych czasowych automatów UPPAAL (cz. 2).

Zadanie 1. (5 pkt.)

Polecenie: Wykonaj układ automatów: Serwer (1 instancja), Klient (n instancji) i Sesja (n instancji), modelują-
cych komunikację klient–serwer, tak aby ich działanie było następujące:

1. Klient(i) prosi Serwer o połączenie go z Sesja(i).

2. Serwer jednocześnie łączy ze sobą Klient(i) i Sesja(i).

3. Serwer powraca do początkowego stanu gotowości.

4. Klient(i) losuje czas połączenia z Sesja(i): t1 ∈ [1; t2], t2 = 20.
5. W czasie trwania połączenia klient–sesja:

– Klient(i) może rozłączyć się z Sesja(i), gdy połączenie trwa co najmniej t1;
– Sesja(i) rozłącza się z Klient(i), gdy połączenie trwa dokładnie t2.

6. Klient(i) i Sesja(i) powracają do początkowego stanu gotowości.

Komunikacja klienta z serwerem, połączenie klienta z sesją i zerwanie tego połączenia odbywa się
przez synchronizację przy pomocy kanałów.

Serwer obsługuje tylko jednego klienta na raz; od otrzymania prośby o połączenie, do połączenia go
z jego sesją.

Minimalny czas połączenia klient–sesja (t1) jest losowany przez klienta podczas rozpoczęcia połą-
czenia z sesją.

Dowolna liczba klientów może być powiązana ze swoimi sesjami w tym samym czasie.

Uwaga: Użyj parametru szablonu do zdefiniowania liczby instancji automatów Klient i Sesja (n).
Użyj tablicy kanałów do komunikacji klient–serwer i klient–sesja.

Użyj tylko 1 kanału, przy pomocy którego Serwer jednocześnie łączy ze sobą Klient(i) i Sesja(i).

Zmienne liczbowe definiuj z zakresem ich możliwych wartości.

Zadanie 2. (5 pkt.)

Polecenie: Zweryfikuj poprawność działania modelu wykonanego w zadaniu 1 (dla n = 3) przy pomocy formuł
logicznych, w szczególności:

– czy serwer obsługuje tylko 1 klienta na raz,

– czy połączenie klient–sesja jest możliwe dla wszystkich klientów i sesji na raz,

– czy połączenie klient–sesja trwa od t1 do t2 i tylko tyle.

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

Użyj w tych formułach wyrażenia forall, aby sprawdzić ich prawdziwość dla wszystkich automatów
tego samego szablonu (z pełnego lub ograniczonego zakresu numeracji tych automatów).

Użyj w tych formułach wyrażenia exists, aby sprawdzić ich prawdziwość dla któregokolwiek auto-
matu tego samego szablonu (z pełnego lub ograniczonego zakresu numeracji tych automatów).

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
Automatyczne utworzenie mnogich instancji automatów

Potrzebną liczbę instancji szablonów automatów 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.

Szablony te muszą w polu parametrów mieć stałą o wybranych wartościach, np. const int[1,4] n.

Instancje te automatycznie otrzymują nazwy swoich szablonów z numerami w nawiasach (np. od 1 do 4).

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

