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wersja 4.1

Temat: Logika Temporalna i Automaty Czasowe – konstrukcja i weryfikacja
zsynchronizowanych automatów NuSMV.

Zadanie 1. (1 pkt.)

Polecenie: Wykonaj 1-modułowy automat losowego generatora cyfr i zamka cyfrowego, który losuje cyfry z za-
kresu 0–9.
Otrzymanie sekwencji o dowolnej długości, która kończy się 1234, powoduje przejście automatu
zamka w końcowy stan automatu, oznaczający otwarcie zamka.

Uwaga: Automat może pamiętać tylko ostatnią wylosowaną cyfrę, wprowadzając ją do zmiennej cyfra, zdefinio-
wanej dla wartości 0–9.
Zamek nie może reagować na początkową zawartość zmiennej cyfra, czyli dla początkowego stanu.

Jeśli zamek ma zareagować na wylosowaną cyfrę, to reakcja ta musi być natychmiastowa, czyli w tym
samym stanie.

Nie programuj zamka żadną sekwencją cyfr. Ma być losowana.

Zadanie 2. (2 pkt.)

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

– czy każda sekwencja cyfr, kończąca się 1234 otwiera zamek, w tym kończąca się 11234, 121234.

Uwaga: Do każdej formuły zapisz:

– jej postać w języku NuSMV,

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

– wynik jej weryfikacji.

Formuły wyrażające poprawne działanie modelu powinny być zweryfikowane pozytywnie (true), a for-
muły wyrażające niepoprawne działanie modelu – negatywnie (false).

Wykonanie opisanej wyżej weryfikacji przy pomocy tylko jednej formuły doda 1 punkt do oceny za to
zadanie.

Zadanie 3. (3 pkt.)

Polecenie: Wykonaj układ dwóch automatów (modułów zsynchronizowanych ze sobą), modelujący sygnalizację
świetlną na przejściu dla pieszych: Swiatla3 (sygnalizator dla pojazdów) i Swiatla2 (sygnalizator dla
pieszych), tak aby ich działanie było następujące:

Automat Swiatla3 modeluje sygnalizację dla pojazdów:

– bieżące światło jest wskazywane przez zmienną kolor o cyklicznie i kolejno zmienianych warto-
ściach: zielone, zolte, czerwone, czerwone_zolte;

– czas świecenia zielonego światła to 60 sekund;

– czas świecenia żółtego światła (samego lub razem z czerwonym) to 3 sekundy;

– czerwone światło zmienia się na czerwone z żółtym po 1–3 sekundach od zapalenia się czerwonego
światła na sygnalizatorze dla pieszych.

Automat Swiatla2 modeluje sygnalizację dla pieszych:

– bieżące światło jest wskazywane przez zmienną kolor o cyklicznie i kolejno zmienianych warto-
ściach: czerwone, zielone;

– czerwone światło zmienia się na zielone po 1–3 sekundach od zapalenia się czerwonego światła na
sygnalizatorze dla pojazdów;
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– czas świecenia zielonego światła to 15 sekund.

Uwaga: Sygnalizator dla pojazdów świeci się na zielono tylko wtedy, gdy sygnalizator dla pieszych świeci się
na czerwono.

Sygnalizator dla pieszych świeci się na zielono tylko wtedy, gdy sygnalizator dla pojazdów świeci się
na czerwono (bez żółtego).

Wystarczy jedna instacja każdego z modułów.

Nietypowe i poprawne wykonanie wykonanie tego zadania doda 1 punkt do oceny za to zadanie.

Zadanie 4. (4 pkt.)

Polecenie: Zweryfikuj poprawność działania modelu wykonanego w zadaniu 3 przy pomocy formuł logicznych,
w szczególności:

– czy każde światło każdego sygnalizatora trwa tyle, ile trzeba;

– czy światła każdego sygnalizatora świecą się w dobrej kolejności;

– czy zmiana świateł na każdym sygnalizatorze następuje po określonym czasie.

Przynajmniej raz poprawnie i sensownie użyj:

– każdego operatora temporalnego: X, U, F i G;

– operatora temporalnego z ograniczonym zakresem działania: BF lub BG;

– polecenia: INVARSPEC i COMPUTE.

Uwaga: Do każdej formuły zapisz:

– jej postać w języku NuSMV,

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

– wynik jej weryfikacji.

Formuły wyrażające poprawne działanie modelu powinny być zweryfikowane pozytywnie (true), a for-
muły wyrażające niepoprawne działanie modelu – negatywnie (false).

Polecane strony

– Modelowa weryfikacja systemu (wykład)

– Automaty czasowe NuSMV (wykład)

– Modelowa weryfikacja systemu w NuSMV (wykład)

– Jak zainstalować i używać NuSMV na Linuksie (Ubuntu)

– NuSMV 2.6 User Manual

– NuSMV 2.6 Tutorial

– NuSMV examples
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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_w7.pdf
http://staff.iiar.pwr.wroc.pl/pawel.gluchowski/wp-content/uploads/miasi/logika_w8.pdf
http://pawel.gluchowski.staff.iiar.pwr.edu.pl/?page_id=1289
http://nusmv.fbk.eu/NuSMV/userman/v26/nusmv.pdf
http://nusmv.fbk.eu/NuSMV/tutorial/v26/tutorial.pdf
http://nusmv.fbk.eu/examples/examples.html

