
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Analyse en verificatie van interfaces en protocollen

de Veer, J.H.J.M.

Award date:
1983

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/5f0e29a5-c3b6-4464-aecd-5eca113f583f


., ,
'·f C

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK.

VAKGROEP DIGITALE SYSTENEN.

Analyse en Vel'ificatie

van

Inte~faces en p~otocolZ.en.

Doo~: J.H.J.M. de Veer'.

VersLag van het afstudee~werk,

uitgevoerd Van januari 1982
tot december 1982

in opdracht van: Prof. ir. A. Heetman,
onder begeZ.eiding van: i~. H.M.J.M Do~tmans.

IDe afdeling der Elektrotechniek aanvaardt geen
\verantwoo~deZ.ijkheid voo~ de inhoud van dit ve~slag.



A worLd founded upon four essentiaL freedoms.
The first is freedom of speech and expression-everywhere in the worLd.
The second is freedom of every person to worship God in his
own way-everywhere in the worLd.
The third is freedom from want ... everywhere in the worLd.
The fourth is freedom from fear •.. anywhere in the worLd.

FrankLin D. RooseveLt
[Speech, Jan. 1941}

EviL communications corrupt good manners.
[BibLe, 1 Corinthians xv.33]

What pity 'tis, one that can speak so weLL,
ShouLd in his actions be so iLL!

PhiLip Massinger 1583-1640
[ParLiament of Love, III. iii}

There are some who speak one moment before they think.
Jean de La Bruyere 1645-1696
[Les characteres, 'De La societe et La conversation'}

If you want peopLe to speak weLL of you,
do not speak weLL of yourseLf.

BLaise PascaL 1623-1662
[pensees, I.44}

He gave man speech,
and speech created thougth,
Which is the measure of the universe.

P. B. SheLLey 1792-1822
[Prometheus Unbound,II.iv.72}



SAMENVATTING

De toename van het aantal systemen, die met elkaar kunnen communicerenvia
een vorm van berichtenuitwisseling, heeft geleid tot een enorme variatie in
aantal en complexiteit van protocollen. Door deze ontwikkelingen bestaat
er behoefte aan formele methoden voor s pecificatie, ontwerp en verificatie
van protocollen. Mijn werk richt zich vooral op dit laatste aspect:
verificatie; hoewel ook de specificatie aan bod komt. Zonder een goed
ges pec ificeerd mod el is verificatie niet mogelij k.

Nadat er een inventarisatie was gemaakt van alle bestaande methoden voor
s pecificatie en verificatie, viel de keus op een methode die gebruik maakt
van een transitie-model als basis voor de modellering van een protocol.
Deze keuze biedt voordelen voor het gebruik in automatische specificatie
en verificatie systemen. Ret gepresenteerde model is gebaseerd op Petri
netten, welke 0 peen zodanige wij ze worden uitgebreid, dat er in feite een
hybride model ontstaat": een model dat zowel gebruik maakt van een
benadering van het model als een toestandsmachine, alswel van een van een
benadering van het model als een algorithme. Door deze benadering kunnen
enkele aspecten van een hogere programmeertaal in het model gebracht
worden.

De keuze voor een transitie model beinvloedt de keuze van de
verificatiemethode. De geschiktste keuze voor zo'n model is de methode van
bereikbaarheid sanalyse; een method e die tevens erg gesc hikt is vo or
gebruik in geautomatiseerde verificatiesystemen. B ovendien bied t de
methode nog een aantal verdere voordelen, waarvan de validatie wel het
belangrijkste is. Validatie is de mogelijkheid om een aantal syntactische
eigenschappen van een protocol te testen, zonder dat er een complete
specificatie van het protocol moet worden opgesteld. Dit betekent tevens,
dat de validatie niet afhankelij k is van de aard en het type van een
protocol, maar dat ze toegepast kan worden op allerlei mogelijke
protocollen. De eigenschappen waarmee de validatie zich bezighoudt zijn:

-deadlock
-levendigheid
-volled ig he id
-stabiliteit
-voortgang
-overflow problemen
-terminatie

Uitgaande van het ontwikkelde model.wordt er een methode gegeven om de
bereikbaarheidsverzameling te bepalen. Validatie is nu mogelijk, doordat
de te valideren eigenschappen volgen uit de structuur van de
bereikbaarheidsverzameling, welke kan worden weergegeven als een graaf.



Aan de gekozen benadering is een groot nadee1 verbonden: de optredende
toestandsexp10sie bij enigzins comp1exe mode1len. Toestandsexp10sie is
de exponentiEUe groei van het aantal toestanden; een groei veroorzaakt
door de complexiteit van het model. Om dit probleem op te los sen worden er
een aan tal red uc tiemethoden gepresenteerd. Deze methoden proberen om het
aanta1 mogelijke toestanden zo klein moge1ijk te houden, zonder afbreuk te
doen aan de zo verkregen verificatie resu1taten.

Dit rapport concentreert zich vooral op dit laatste. De beschreven
methoden maken het mogelijk om een interactief systeem voor validatie en
verificatie te implementeren op een kleine computer. Ret systeem is echter
in staat om vrij comp1exe protocollen te analyseren, juist door de
wisselwerking tussen machine en mens. De menselijke geest werkt immers
associatief en is daarom sneller in staat om patronen te herkennen. Van
deze eigenschap word t door het systeem gebruik gemaakt.

Een nieuw aspect, tijdsanalyse, wordt tevens geintroduceerd. Voorzover
bekend, is dit de eerste keer dat er expliciet tijden kunnen worden
opgegeven bij een bereikbaarheidsanalyse. Vooral bij protoco11en in
hardware is timing van groot be1ang. Ret gebruik van tijden tijdens de
analyse maakt het ook mogelijk om gebeurtenissen zodanig te ordenen, dat
er een reductie optreedt in het aantal te genereren toestanden.
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VERIFICATIO N AN D ANALYSIS OF PROTOC OLS

The growing number of systems, communicating with each other by means of
message exchanges, has given rise to ward s an enormous variation in the
number and complexity of protocols. Most of these protocols have been
designed by informal methods. Although these methods have been largely
succesful, they also yielded a disturbing number of errors or unexpected
and undesired behaviour in most protocols. In order to avoid these errors
and to be able to deal with the increasing complexity, formal methods for
the specification and verification of proto cols are being introd uced. The
benefits of such methods are the elimination of the imprecise
interpretation of the proto col specification, and the 0 pening to ward s
automated method s of specification, design and verification.

Although my work is related towards the latter: verification of protocols,
specification is also part of the research. Without a good specified
model, verification is impo s sible.

After making an inventory of all available method s for specification and
verification, a choice was made for an approach which uses a transition
model as a model for the protocol. The choice is based on the advantages
this model offeres, when used in an automated system for specification
and verification- The model currently used, is based on Petri-nets which
have been extended with variables and fifo-queues. Also incorporated in
the model are some features, which make it in fact a hybrid model: a model
using both a state machine and a programming language approach. These
features allow one to specify conditions and actions belonging to a
specific transition. The transition will only take place when its
conditions are fullfilled- The occurence of the transition will execute
the actions. In the conditions and actions, one may use the full
capability of a programming language, currently APL. A first attempt to
define this model can be found in [Schoren 1982].

The choice for a model based on a state machine approach, influences
directly the choice for the verification method. The most suitable choice
for such a model is reachability analysis- When one looks at the
advantages of reachability analysis, one sees, that this method is also
very suitable for automation. The other method: verification by means of
program proofs is less susceptible for automation, as the definition of
assertions largely depends on the ingenuity of the designer.

The method of reachability analysis offers some other advantages as well.
It gives one the possibility to check on some syntactical properties
which are common to all proper designed protocols- These properties can
even be tested without an exact specification of the remaining protocol
parts.



Verification and analysis of protocols

This sub-analysis is denoted by the term: validation. t10st work done has
concentrated on this validation because it is easily automated and,
becau se of it s independance of a specific protoc 01 specification,
generally useable. The properties with which the validation is concerned
are~

-deadlock-freeness
-livenes s
- completenes s
-stability or self-synchronisation
-progress
-freedom from overflow
-termination

Based on the described model a method for computing the reachability
graph of that model has been developped. Validation of the properties
described above is now possible, because these properties follow
directly from the structure of the reachability graph. This validation is
also implemented.

The great disadvantage of reachability analysis: state-explosion is
inherent of the state machine approach. State-explosion is the
exponential growth in the number of states when analysing complex
protocols. The answer to this problem is reduction of the number of
states. Reduction is possible in several ways. One way is to divide the
protocol in parts and to analyse each part separately. After all parts have
been analysed and found to contain no errors, the whole protocol can be
analysed, using the results of the previous analyses. Another way is
reduction in the possible number of states by means of symbolic
execution. This method defines equivalent classes of states and sees such
a class as a new state. The model used. has this feature build in the model
by means of the conditions which can be used at each transition. The
ap proac h of "divide and conq uer" can be refined by red ucing the number of
states in each protocol part. This reduction can be done after computation
of the reac hability graph for that mod ule.

Recently some automated validation methods using the divide and conquer
approach have been developped. These methods have either the disadvantage
of not being able to detect errors under all circumstances, or the
disadvantage of not being able to reduce the number of states in the
individual protocol modules either by means of symbolic execution or by
means of a special reduction algorithm. Another great disadvantage of
these methods is the requirement of sophisticated, large computer systems
for the analysis. These disadvantages restrict the applicability of these
method s.

My work concentrates on method s to overcome these shortc oming sand
methods which makes it possible to specify and verify a fairly large
protocol on small computer systems. The protocol is modelled as
transition machine, in which symbolic execution is possible.



Verification and anal ys is of proto col s

This model can be analysed using a reachability analysis. The results of
this analysis can be used for verification purposes. It is also possible
to divide a protocol in different modules which can be analysed
separately. The results of these analyses can be used for an analysis of
the complete protocol or can be used for a reduction in the number of
states for each of the. modules. A reduction method is presented which
reduces the modules without loss of the power of symbolic execution or
any of the properties to be validated. Methods are described, which reduce
the number of possible states when the modules are coupled together.
These method s work interactive with the user in order to be able to:

-detect all design errors in the protocol
-set up a directed search whenever a possible error has been
en co un tered
-use a stepwise refinement technique: a fast method is used to
find some errors. When this technique can find no more errors,
another, more time- and space-consuming, technique is invoked
which detects more errors or possible errors.

These methods make it possible to analyse even a fairly large protocol on a
small machine. Its the man-machine interaction which is res ponsible for
this. The associative power of a human being can guide the analysis
program efficiently to possible erroneous protocol behaviour. A stand
alone analysis program would however have to make use of a brute-force
attack by exploring all possible protocol behaviours at the cost of lots
of computer time.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1.1 Probleemstelling

Communicatieproto collen spelen een steed s belangrij kere rol in
computernetwerken en gedistribueerde systemen. De steeds toenemende
complexiteit van de proto collen, vraagt om krachtige formele technieken
ten einde deze protocollen te kunnen analyseren.
In dit verslag ligt het ac cent 0 peen van de twee belangrij ks te
zwaartepunten in het onderzoek van protocollen: de verificatie van de
logische correctheid van het proto col. Ret andere probleemgebied: de
specificatie van een protocol, komt ook aan bod, maar slechts voorzover er
een relatie bestaat met de verificatie. Om verificatie te kun nen plegen, is
een goed ges pecificeerd mod e1 namelij k onon tbeerlij k.

1.2 Een protocolmodel

Vanuit het stand punt van de gebruiker gezien, biedt een protocol een
aantal diensten aan, die interactie toelaten met andere gebruikers. De
gebruiker is slechts geinteresseerd in deze diensten, maar niet in de
wijze waarop ze tot stand komen of geimplementeerd zijn. Een protocol kan
dan ook gezien worden als een "black-box", die gekarakteriseerd wordt
door de toegestane ingangs- en uitgangs-sequenties afkomstig van, of
gaande naar, elke gebruiker.

Deze beschrijving van het protocol wordt de service-specificatie van het
protocol genoemd. Ret is een abstracte beschrijving, omdat zij slechts de
commando-typen en hun uitwerking beschrijft, maar de exacte
implementatie nog openlaat. Deze implementatie wordt beschreven in de
protocol-specificatie. [Sunshine 1979, Bochmann 1980]

Een interface kan worden opgebouwd uit verschillende lagen, waarbij elke
laag service ontvangt van de onderliggende laag, en service biedt aan de
bovenliggende laag. Deze beschrijvingswij ze wordt ook gevonden in het
bekende OSI (Open Systems Interconnection) Basic Reference Model voor de
koppeling van twee of meer open systemen. [ISO 1979]

1



Inleiding

Dit model kent de volgende lagenstructuur:

gebruiker gebruiker

protocol-laag

Roewel de interne structuur van een interface irrelevant is voor de
gebruiker, is deze structuur wel van belang voor de ontwerper. De
implementatie via bet lagenmodel vereist een gedistribueerde aanpak, met
aparte lokale mod ules voor ieder systeem. Deze mod ules communiceren
onderling via de onderliggende protocollaag. Voor de ontwerper ziet bet
model er dan als volgt uit:

gebruiker gebruiker

'\7 '\7

lokale lokale
module module

"'"
/

I
onderl.iggende Iprotocol-laag

Ret protocol client nu alle mogelijke interacties,van elke lokale module
met zijn omgeving te specificeren. Deze specificatie dient geabstrabeerd
te zijn~ alle voorwaarden waaraan bet object moet voldoen dienen
bescbreven te zijn, maar ook niet meer!

2



In1eiding

1.3 Specificatie van een protocol

Vo1gens de ISO (International Organisation for Standardisation) moet een
interface definitie het vo1gende omvatten voor iedere 1aag [Bochmann
1980, IS 0 1979]:

-Een a1gemene beschrijving van de 1aag en de geboden diensten.

-Een exacte specificatie van de te bieden diensten.

-Een exacte specificatie van die diensten van de onder1iggende
1aag, die onmisbaar zijn voor een correcte werking van de 1aag
ze1f.

-De interne structuur van de 1aag in termen van de gebruikte
mod u1es en hun 0 nder1inge connec ties.

-Een beschrijving van het protocol tussen de modules, tesamen
met:

-Een informe1e module omschrijving.

-Een protoc ols pecificatie in termen van:

-Typen en formaten van de gebruikte bood
sc hap pen.

-Een verzame1ing rege1s, die de reactie van een
module op een gebeurtenis beschrijven.

Wanneer de diensten die het protocol biedt even buiten beschouwing
worden ge1aten, en de aandacht zich richt op het protoc 01 ze1f, dan zij n
er drie formele specificatiemethoden te onderscheiden: transitie
mode11en, programmeerta1en en combinaties van beiden.

1.3.1 Transitiemode11en

Transitie-mode11en groeiden uit de observatie dat een protocol voor een
groot dee1 bestaat uit kleine, goed gedefinieerde, en re1atief eenvoudige
acties, zoa1s bijvoorbee1d het zenden of het ontvangen van een bericht.
Deze acties kunnen nu gemode11eerd worden als een overgang tussen twee
toestanden. 20 beschouwd vormen toestandmachine-mode11en een voor de
hand 1iggende basis voor de mode11ering. Ret grote nadee1 van deze methode
is echter dat het aanta1 toestanden a1 gauw erg groot wordt, doordat e1ke
e1ementaire actie steeds weer 1eidt tot een vermeerdering van het aantal
toestanden. Dit be1et de mode11ering van comp1exe proto collen. Ret
voordee1 van de methode is, dat hij zich goed 1eent a1s basis voor de
imp1ementatie, die eventuee1 ook geautomatiseerd kan worden. [B ochmann
1980, 1978, Danthine 1978, 1982, Symons 1978]

3
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Een alternatief voor het kunstmatig creeren van toestanden in een
transitie-model, is het gebruik van reguliere expressies. Ook hiervan zijn
in de literatuur voorbeelden te vinden. [Holzmann 1981, 1982]

1.3.2 Programmeertaal modellen

Een protocol kan ook gespecificeerd worden in een of andere hogere
programmeertaal. Deze beschrijving berust op het gegeven dat een protocol
in wezen niets anders is dan een soort algorithme. Dit algorithme kan
beschreven worden in een programmeertaal. Het voordeel hiervan is een
compacte, redelijk gestructureerde beschrijving die zich afhankelijk
van de gebruikte programmeertaal, op meestal vrij eenvoudige wij ze laat
omzetten in een implementatie. Het nadeel is, dat zo'n taal veelal tot
beschrijving d wingt van zaken die voor het protocol niet es sentieel zijn,
maar slechts met de implementatie te maken hebben. Hierdoor kan de
vrijheid van implementatie van het protocol beinvloed worden.

1·3.3 Hybride modellen

Hybride modellen proberen om de voordelen van de beide voorgaande
methoden te combineren. Meestal bestaan ze uit een klein model met relatief
weinig toestanden· De toestandsovergangen representeren de voor het
protocol belangrijke gebeurtenissen In dit model worden voornamelijk de
mogelijke volgordes van de verschillende toestandsovergangen beschreven.
Dit model wordt uitgebreid met context variabelen. conditie predikaten en
actie predikaten bij iedere toestandsovergang. Ret effect van elke actie
wordt nu bepaald door de momentane waarden van de context variabelen. Ook
deze hybride modellen lenen zich goed voor een geautomatiseerde
implementatie. [Bochmann 1975, Danthine 1978. Postel 1974]

In dit verslag wordt gebruik gemaakt van zo'n hybride model.
De eerste aanzet tot dit model werd beschreven door p. Schoren· [Schoren
1982] Om zijn model geschikt te maken voor verificatie, bleken er een
aan tal veranderingen en uitbreid ingen no od zakelij k te zijn. Het zo
ontstane model leent zich beter voor de verificatie-methoden zoals die
verder in dit verslag beschreven worden Meer over dit nieuwe model is te
vinden in hoofdstuk 5.

4



flO OFDSTUK 2

PROTOCOL VERIFICATIE

2.1 Verificatie criteria

Nadat voor iedere interfacelaag een specificatie is opgesteld en a1le nog
nader te s pecificeren obj ec ten geidentificeerd zijn, kan er gedach t
worden aan een verificatie van het systeem. In zijn meest algemene vorm
behelst verificatie het aantonen van een bepaald, correct systeemgedrag,
dan weI het ontbreken van een incorrect systeemgedrag. Dit gedrag is van
te voren reeds gedefinieerd als zijnde het te verwachten gedrag. In deze
vorm is verificatie niets anders dan het aantonen dat een systeem aan zij n
specificaties voldoet. Omdat het begrip "specificatie" vrij abstract is,
is het over het algemeen moeilijk om een bepaalde verificatiemethode te
postuleren. Afhankelijk van wat er verstaan wordt onder "voldoen aan de
spec ificaties", z ullen er meerdere verificatiemethoden toepasb aar zij n·

De onderverdeling van de s pecificatie in:

-service- of gebruikers-specificatie
-ontwerp-specificatie
-implementatie-specificatie

komt dan ook weer terug in de verificatie

Wanneer het bovenstaande wordt toegepast op een protocol, dan blijkt dat
een verificatie van de service-s pecificatie (gebruikers-s pecificatie)
zinloos is. Integendeel, de service-specificatie vormt de standaard
waaraan het protocol zal moeten voldoen. Protocolverificatie houdt dan
ook in, dat aangetoond wordt, dat aIle mogelijke interacties tussen de
protoc olmod ules voldoen aan de service-s pecificatie. De in teractie
tussen twee modules dient uiteraard te voldoen aan de protocol
specificatie voor die interactie. Omdat de service die een protocol
verleent afhankelijk is van de onderliggende laag, kan een gevonden fout
zowel in de beschouwde laag als in de onderste laag zijn oors prong
hebben. De verificatie dient daarom steeds te beginnen met de onderste
laag. Op deze wijze is het uitgesloten dat een fout,ontstaan in een laag,
zich voortplant in de bovenliggende lagen. Dit betekent dat aIle gevonden
fouten afkomstig zullen zijn van de laag die momenteel onderzocht wordt.

Zoals reeds door verschillende auteurs naar voren werd gebracht,
[Sunshine 1979, Bochmann 1980] kan de verificatie van een protocol nog
worden onderverdeeld in twee stukken. Ten eerste moet een protocol
ontwerp altijd en onder aIle omstandigheden die service verlenen cq.
kunnen verlenen, die in de service-specificatie gedefinieerd is. Hiervoor
zijn enkele algemene criteria aan te geven. Elk correct protocol voldoet
aan deze criteria. Om deze reden word t dit deel ook weI ontwerp
verificatie genoemd.

5



Protocol verificatie

A1s tweede stap kan nagegaan worden of een bepaa1de imp1ementatie van het
protocol in overeenstemming is met de ontwerp-s pecificaties van het
protocol. Deze 1aatste stap noemt men dan ook imp1ementatie-verificatie.

Omdat de imp1ementatie sterk afhanke1ijk is van de omgeving waarin het
protocol wordt toegepast, zijn er geen a1gemene methoden aan te geven voor
de imp1ementatie-verificatie. De meeste aandacht richt zich dan ook op de
verificatie van het ontwerp en ook dit vers1ag vormt daarop geen
uitzondering.

Binnen het gehee1 van de ontwerp-verificatie is er een subgebied te
onderscheiden, waarin een aantal a1gemene, syntactische eigenschappen,
die onafhanke1ijk zijn van de service-specificatie, onderzocht worden.
Elk goed ontworpen protocol za1 deze eigenschappen bezitten. Dit
dee1gebied van de ontwerp-verificatie word t va1idatie genoemd en de
eigens c happen waarvan s prake is, zijn;

-dead10ckvrijheid:

Er zijn geen eindtoestanden, tenzij deze door de
ontwerper gedefinieerd zijn.

-levend ig he id :

Dit concept houdt in dat er a1tijd iedere gewenste
situatie bereikt kan worden. in welke uitgang s situatie
het protocol zich ook bevindt. In deze zin is dit
concept dan ook nauw verwant met dead10ckvrijheid. Een
1evend ig s y s teem is a1 tij d dead 10 c kvrij .

-progressie of tempo-b10kkering

Er mogen geen in zichze1f ges10ten
voorkomen waarin 10uter niet-zinvo11e
p1aatsvinden.

-volledigheid:

seq uenties
activiteiten

Ret proto col voorziet in a11e moge1ij ke gebeurtenis sen
en interacties met de omgeving Ret mag dus niet zo zijn
dat er a1s het ware berichten overschieten, doordat ze
niet geaccepteerd kunnen worden.

- stab iliteit of ze1f- syn c hronisa tie ~

Na een tijde1ijke verstoring in het gedrag van het
protocol door niet contro1eerbare inv10eden vanuit de
omgeving, moet het protocol weer terugkeren naar zijn
"norma1e" gedrag d·w.z. het gedrag zoa1s dit
ges pecificeerd werd
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-terminatie:

Ret bereiken van een bepaa1de, goed gedefinieerde
eind toestand.

-geen overflow:

Dit kan 0 ptreden in sys temen waarin er een 1imiet is aan
het aanta1 moge1ijke berichten die een service
faci1iteit, waarvan het protocol gebruik maakt, kan
bevatten.

A1 de b ovengenoemde eigensc hap pen zij n onafhanke1ij k van de service
s pecificatie van het pro toc 01. De va1idatie van deze eigen sc hap pen kan dan
ook geschieden zonder dat er een service-specificatie opgeste1d is. Ook
is het moge1ijk om de verschi11ende protocol modules, ieder voor zich, te
onderwerpen aan een va1idatie. De verificatie van de specifieke
eigenschappen van een protocol vereist echter een specificatie van de te
verrichten taken.

In de verschi11ende benaderingswij zen voor protoco1verificatie,
weerspiege1en zich de twee be1angrijkste stromingen uit de forme1e
specificatie: bereikbaarheids-ana1yse voor transitie-mode11en, en
correctheidsbewijzen voor programma's indien gebruik gemaakt wordt van
een programmeertaa1 model.

2.1.1 Bereikbaarheids-analyse

Bereikbaarheid s-ana1yse is gebaseerd op het onderzoek van a11e moge1ij ke
interacties van twee of meer modules binnen een protoco11aag. Een globale
toestand van het sys teem word t n u gedefinieerd al seen c ombinatie van de
toestanden van de modules, en de onder1iggende protoco11aag die de
mod u1es met e1 kaar verb ind t.

Vanuit een bepaa1de initHile toestand worden al1e moge1ij ke transities
gegenereerd, die het systeem overvoeren in een nieuwe globale toestand.
Voor al1e zo ontstane globa1e toestanden wordt deze procedure herhaald,
totdat er geen nieuwe toestanden meer gegeneerd worden. (Sommige
tran si ties voeren het systeem terug naar een reed s eerder gegenereerde
toestand.) Voor een gegeven initiiHe toestand en een verzame1ing aannamen
t.o.v de werking van de onder1iggende 1aag, worden op deze wij ze a11e
moge1ijke toestanden en transitie-sequenties van het systeem gevonden.
Ret aanta1 gevonden toestanden is hierbij in sterke mate afhanke1ijk van de
mate waarin de protocol modules gekoppe1d zijn.

7



Protocol verificatie

Ter illustratie dient het volgende eenvoudige voorbeeld, dat bestaat uit
een zender en een ontvanger.

ZENDER ONTVANGER

ontvangst
van
bericht
msg

on~vanys t
van

7ACK

IMSG

verstuur
bencht
msg

onrvangst van NACK
verstuur bericht opmeuw

In deze figuur
"! bericht", en
notatie zal in

wordt het versturen van een bericht voorgesteld door:
het ontvangen van een bericht door: "?bericht". Deze

de rest van dit verslag verder ook gebruikt worden.

Wanneer word t uitgegaan van een ideaal transmis sie-medium zo nder
volg ord everstoring en verlies van beric h ten, kan het systeem al s voIgt
voorgesteld worden:

- medium 1 -- -
zender ontvanger

- medium 2'-

Ret ideale transmissie-medium wordt gezien als een set van fifo-queues,
een voor iedere richting van de overdracht.
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De bereikbaarheidsgraaf ziet er als volgt uit:

!MSG

?MSG

!MSG

Bereikbaarheidsgraaf

Legenda:

A:toes"Cand van de zender.

( A,B,C,D ) B:toestand van de ontvanger.
C:toestand van transmissiemedium l.
D:toestand van transmissiemedium 2.

9
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In deze figuur is de bereikbaarheid sgraaf getekend als een boom. De
eindbladeren van deze boom duiden toestanden aan, die reeds eerder
voorkomen elders in de boom, of op het pad dat naar deze eindbladeren
leidt. Op dit punt wordt de boom dus recursief. Elke bereikbaarheidsgraaf
kan beschreven worden als een boom. Indien er geen deadlock of terminatie
optreedt, zullen alle eindbladeren van de zo ontstane boom, leiden tot een
recursie in de boom. Voor de zender en ontvanger uit het gegeven voorbeeld
worden de volgende bomen verkregen:

Zender Ontvanger

In het vervolg zal. wanneer er sprake is van een bereikbaarheidsgraaf,
steeds de representatie in de vorm van een al dan niet recursieve boom,
aangenomen worden.

De bereikbaarheid s-analyse is als het ware geschapen om de algemene
eigenschappen van een protocol te verifieren. Deze eigenschappen zijn
namelij k afleid baar ui t de struc tuur van de bereikbaarheid sgraaf. Een
voorbeeld hiervan is reed s ter s prake gekomen: eind bladeren die geen
recursie vertonen, zijn of terminatie-toestanden of deadlock-toestanden,
al naar gelang de toestand overeenkomt met een gedefinieerde terminatie
toestand of niet. Ook de andere eigenschappen volgen op een soortgelijke
manier uit de structuur van de bereikbaarheidsgraaf.
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Ret gehele proces van de bepaling van de globale toestand sruimte is
makkelijk te automatiseren. [Zafiropulo 1978, 1980, West 1978 (3X), Rudin
1978, Brand 1978, Rubin 1982] Ret grote nadeel van de methode is de
bekende "toestand s-explosie": de exponentiEHe toename van het aantal
toestanden, die optreedt bij enigzins complexe protocollen. Rierdoor
wordt een validatie haast onmogelijk, doordat er of te weinig
geheugenruimte is, of doordat de validatie teveel tijd in beslag neemt.

am toch een analyse mogelijk te maken wordt er gezocht naar methoden om
het aantal optredende toestanden te reduceren. Een van de methoden die
hiervoor gebruikt worden, is bijvoorbeeld symb olische executie. [Brand
1978] Rierbij word teen equivalentie-relatie, werkend op de toestanden
gedefinieerd, waardoor er een aantal equivalentie-klassen ontstaan. De
toestanden in de bereikbaarheid sgraaf representeren nu een bepaalde
equivalentie-klas se. Ret aantal toestanden in de graaf wordt kleiner, maar
het model voor de proto col mod ules word t complexer. Als voorbeeld kan een
systeem dienen dat een variabele bevat, die een aantal waarden kan
aannemen. Bij symbolische executie worden deze waarden niet als aparte
toestanden beschouwd, maar worden slechts die klassen van toestanden
beschouwd, waarin voldaan is aan een conditionele relatie over de waarde
van de variabele. Een conditie zou bijvoorbeeld kunnen zijn of de waarde
van de variabele groter dan, respectievelijk kleiner dan of gelijk aan, een
symbolische waarde is. Deze conditie verdeelt de waarden van de variabele
in twee equivalentie-klassen.

Ret door P. Schoren [Schoren 1982] beschreven model plus de in dit
verslag beschreven uitbreidingen, laten toe dat er symbolische executie
plaats kan vinden. Bij iedere toestand sovergang kun nen er een aantal
condities gezet worden, waaraan voldaan moet worden. Deze condities
maken gebruik van de info rmatie zoals die gegeven word t door de huid ige
systeemtoestand. Indien niet voldaan aan de condities zal de
toestand sovergang niet mogelij k zij n vanui t de huid ige toestand. Op deze
wij ze kan het totale aantal toestanden beperkt worden; zeker door een
goede keuze van de condities.

Gezien een van de doelstellingen van het onderzoek: automatisering van
protocolverificatie, en de aard van het ontwikkelde model: een transitie
model, is in feite de keuze van de verificatie-methode al vastgelegd:
bereikbaarheid s-analyse. Toch mag een bes preking van de andere
belangrij ke verificatie-methode niet ontbreken.

2.1.2 Correc theid sbewij zen van programma's

De methode van het aantonen van de correctheid van een programma, gaat uit
van de gebruikelij ke formulering van te bewij zen eigen s chap pen in termen
van een aantal beweringen of asserties. In het ideale geval zouden deze
beweringen moeten volgen uit de service-s pecificatie van het te verifH~ren

protocol.
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In de praktijk is de service-specificatie vaak niet volledig uitgewerkt.
Dit betekent, dat de ontwerper zelf zijn asserties moet formuleren. Vaak is
het ook no od zakelij k om een as sertie op versc hillende niveaus te
formuleren. De kracht van de correctheidsbewij zen ligt in het feit dat aIle
eigenschappen van een protocol geverifieerd kunnen worden, i.p.v. slechts
de algemene eigenschappen zoals gebruikelijk is. Het nadeel is echter dat
het formuleren van de asserties en de bewijsvoering lastige zaken zijn,
die erg veel eisen van de vindingrijkheid van de ontwerper. De methode
leent zich dan ook niet voor automatisering van de verificatie. Een ander
nadeel wordt gevormd door de parallelliteit van de protocol modules, hun
fysieke separatie, en de onbetrouwbaarheid van het transmis sie-med ium. Al
deze zaken zijn erg moeilijk onder te brengen in asserties. [Keller 1976,
Sunshine 1979, Bochmann 1980, Hajek 1978, Postel 1974]

Evenals bij de s pecificatie, bied teen gemengde aanpak pers pectieven. Deze
gemengde aanpak is bovendien noodzakelijk indien gebruik wordt gemaakt
van een hybride model. Bereikbaarheids-analyse wordt dan toegepast om de
algemene eigensc hap pen te verifieren, terwij 1 die specifieke eigen
schappen, waarvoor een transitie-model niet geschikt is, geverifieerd
worden door gebruik te maken van correctheidsbewij zen. Indien al niet aan
de algemene voorwaarden voldaan is, hoeft deze laatste stap niet meer
uitgevoerd te worden

Het in dit verslag gebruikte model is weliswaar hybride, maar kan toch
geheel geanalyseerd en geverifieerd worden door toepassing van
bereikbaarheids-analyse. De condities,die bij iedere toestands-overgang
gedefinieerd kunnen worden, maken dit mogelijk. Indien deze condities
namelijk goed gekozen worden, kunnen de asserties, die nodig zijn voor
het bewij zen van de correctheid, als het ware binnen het model gehaald
worden. Het correctheidsbewijs gaat dan over in het bewijs van een
algemene eigenschap, die met bereikbaarheids-analyse aangetoond kan
worden. Niet goed geformuleerde asserties, of asserties waaraan nooit
voldaan wordt, zullen nu leiden tot een toestand waarin niet aan aIle
algemene eigenschappen voldaan is.
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HO OFDSTUK 3

REDUCTIE VAN HET AANTAL TOESTANDEN

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds opgemerkt werd, is de optredende
toestand sex plo sie het gro te struikelblo k voor de verificatie van en ig zins
complexe proto collen. Het onderzoek naar toepasbare verificatie-methoden
spitst zich dan ook vaak toe op het onderzoek naar reductie-methoden.ln
dit hoofdstuk zullen een aantal reductie-methoden besproken worden
tesamen met hun beperkingen. Bij een verificatie dienen deze beperkingen
goed voor ogen gehouden te worden, omdat er anders fouten kunnen
optreden in de interpretatie van de verificatie resultaten-

3.1 "Verdeel en heers"

Deze strategie werd in de antieke oudheid ontwikkeld en heeft in de
tegenwoordige tijd nog niets aan waarde ingeboet. Het uitgangspunt van
deze strategie is de splitsing van een probleem in een aantal
deelproblemen, die, ieder voor zich, misschien weI oplosbaar zijn- Uit de
oplossingen van de deelproblemen kan mogelijk een oplossing van het
totale probleem geconstrueerd worden-

Wanneer een protocol nader beschouwd wordt, valt op dat het protocol
bestaat uit een aantal delen, die onderling slechts kunnen communiceren
door de uitwisseling van berichten. Deze uitwisseling kan gemodelleerd
worden als een fifo-queue,of als een variabele. Elk deel afzonderlijk, kan
op deze wijze gezien worden als een toestandsmachine met een aantal
ingangen en uitgangen. De toestanden van deze machine zijn voor een deel
afhan kelij k van wat er op zij n ingangen word t aangeb oden.

Wordt er een beperking opgelegd aan deze afhankelijkheid, dan is het
mogelij k om een bereikbaarheid s-anal yse ui t te voeren 0 p het besc houwde
protoc oldeel. De beperking waarvan s prake is, houd t in dat er geen waarden
van ingang s variabelen of queue's overgenomen mogen worden in de interne
variabelen. Indien dit weI mocht, zou de interne toestand afhankelijk zijn
van deze waarde, hetgeen inhoud t dat aIle mogelij ke waarden van de
ingang svariabele meegenomen moeten worden tij den s de analy se· Dit
betekent dat het aantal toestanden fors zal toenemen, hetgeen in strijd is
met het uitgangspunt van toestandsreductie. De opgelegde beperking houdt
in feite in, dat de interne toestanden slechts relationeel afhankelijk
mogen zijn van de waarden van de ingangen. M.a.w. De waarde van de ingang
kan slechts de keuze beinvloeden voor een bepaalde toestandsovergang,
indien al dan niet aan de relatie, waarin de ingangswaarden voorkomen,
voldaan is. Het totale aantal toestanden kan op deze manier echter nooit
toenemen!
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Bij de bereikbaarheid s-analyse van het deel in besc houwing, word t ervan
uitgegaan dat voldaan is aan de relaties waarin ingangswaarden voorkomen.
Op deze wijze worden alle mogelijke toestanden gegenereerd, ook al zullen
ze in de praktijk slechts zelden of nooit voorkomen. Indien er bij een
overgang tussen twee toestanden gebruik gemaakt wordt van communicatie
met de omgeving, dan wordt dit genoteerd, tesamen met het type van de
communicatie en

a) de relatie waaraan de communicatie moet voldoen, indien het de
ontvangst van een bericht betreft

of:

b) het verzonden bericht indien het een zendoperatie betreft.

Als resultaatvan de analyse wordt een boomverkregen met een aantal takken
en al of niet recursieve eindbladeren. Bij iedere tak van de boom staat een
aanwij zing of daar communicatie plaatsvindt en zo ja, tevens het hoe en
wat van de communicatie. Op deze boom, die een bereikbaarheidsgraaf
voorstelt, kan n u een validatie van de algemene eigen schap pen
plaatsvinden. Indien het resultaat van deze validatie negatief is, zal het
protocoldeel, dat nu onderzocht wordt, opnieuw ges pecificeerd moeten
worden. Is het resultaat positief, dan kan worden verder gegaan met de
succes sievelij ke analy se van de andere protoc old elen 0 peen anal oge
wijze.

3.2 Reductie van de bereikbaarheidsgraaf

Zodra alle delen ven het protocol geanalyseerd zijn, zal het gehe1e
protocol geverifieerd moeten worden, uitgaande van de bereikbaarheids
grafen van de protocoldelen en de gedefinieerde communicatie tussen de
delen. Ret aantal optredende toestanden zal een functie zijn van het aantal
toestanden in de afzonderlijke grafen en de mate waarin de protocolde1en
gekoppeld zijn. Om dit aantal toestanden te reduceren staan er twee
mogelij kheden ter beschikking:

-reductie van het aantal toestanden in de afzonderlijke
bereikbaarheid sgrafen.

-beinvloeding van de koppeling tussen de protocoldelen,
waard oor 00 k toestand sred uctie op kan treden.

Voor de reductie van het aantal toestanden in de bereikbaarheidsgraaf
wordt uitgegaan van het gegeven dat er toestand sovergangen kunnen
optreden die geen aanleiding geven tot communicatie. Deze overgangen, en
de toestanden die daarbij optreden, zijn voor de verdere verificatie niet
interessant en komen daarom voor reductie in aanmerking. Bij de reductie
moet er wel opgelet worden, dat alle lussen in de graaf waarbij er geen
communicatie optreedt, intact blijven. Ook de andere algemene
eigenschappen, zoals bijvoorbeeld levendigheid, dienen te worden
behouden.
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Ret is dan ook mogelijk om eerst een reductie door te voeren, alvorens een
analyse te plegen op de graaf. Vooral het opsporen van lussen met niet
n uttige ac tiviteiten word t hierd 0 or vergemakkelij kt.

In zijn boek "A Calculus of Communication Systems" [Milner 1980] geeft
Milner een methode aan voor de reductie van "synchronisation-tree's".
Deze "synchronisation-tree's" van Milner zijn equivalent met de bomen die
volgen uit de besc hreven bereikbaarheid s-anal yse. Di t betekent, dat
Milner's reductie-regels ook mogen worden toegepast op deze bomen. Voor
de hier bee ogde d oeleinden, blij kt veelal te kun nen worden volstaan met
twee regels [Koomen 1982]:

- "first 1: -law"

-" Sum=4 law"

Toepassing van deze twee regels geeft een reductie met de gewenste
eigenschappen.

3.2.1 "First r -law" van Milner

Milner noemt alle overgangen waarbij geen communicatie optreedt
~-overgangen, d.w.z. overgangen die niet interessant zijn. De eerste
regel stelt nu dat zo'n overgang mag worden weggelaten, indien de toestand
vanuit welke de 'Z:'-overgang plaatsvindt, geen andere opvolgers heeft.
Grafisch kan dit als volgt voorgesteld worden:

Eerste

s·J

'L-wet
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3.2·2 "Sum=4"-regel

De regel stelt dat,indien vanuit een toestand twee identieke subbomen
onts pringen, e'en van de twee mag worden weggelaten. De rege1 ab sorbeert
als het ware een aantal toestanden. Grafisch gezien:

"Sum ii 4''- regel

S

'----C>

S

1
De bovenstaande regels zijn voldoende om te bereikbaarheidsgraaf zodanig
te reduceren dat alleen die toestanden en toestandsovergangen bewaard
blijven, waarbij communicatie optreedt. (Indien er een lus bestaat van
louter niet-zinvolle activiteit, zal deze ook bewaard blijven.)

3.3 Koppeling van protocoimoduies

Zodra aIle modules van het protocol geanalyseerd en gereduceerd zijn,
wordt het tijd om aandacht te besteden aan de koppeling van alle delen tot
een geheel. Deze koppeling vindt plaats door het uitwisselen van
berichten tussen de verschillende modules. Deze uitwisseling gebeurt
door middel van een medium dat de berichten transporteert. Dit medium kan
vaak worden gemodelleerd als een ideale fifo-q ueue. Vermin king, verlies en
herordening van berichten worden in deze opzet gemodelleerd als modules
van het systeem. Zo'n module ontvangt berichten van de afzender, verminkt,
verliest of herordent deze en stuurt ze daarna door naar de ontvanger; de
communicatie verloopt echter via ideale fifo-queue's. De beperking tot een
ideale fifo-queue is dus geen wezenlijke beperking voor het totale
systeem. In sommige gevallen kan worden volstaan met een variabe1e als
model voor het transportmedium. Dit laatse treedt vaak op indien er geen
berichten maar signalen gemodelleerd worden. Er is een wezenlijk verschil
tussen beide typen van koppeling. Een queue fungeert als een soort van
doorgeefluik: wat er aan de ene kant ingaat komt er aan de andere zijde
weer uit; een variabele fungeert meer als een soort etalage: wat er in staat
blijft staan totdat het veranderd wordt; iedereen mag er naar kijken, maar
het veranderen is slechts toegestaan aan enkele personen.
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De koppeling van twee modules via een queue kan als volgt voorgesteld
worden:

Proces 1 Proces 2

De queue tussen de beide processen heeft in theorie een oneindige lengte,
in de praktijk is deze lengte vaak beperkt doordat het trans portmedium een
eindige opslagcapaciteit bezit.
Dit betekent, dat bij validatie en verificatie gelet moet worden op
overschrijding van deze capaciteit.

De ko p peling van twee proces sen via een variabele kan al s volgt getekend
worden:

Proces 1 f--a< Yariabel Proces 2

Deze manier van koppelen houdt echter een gevaar in: het ene proces kan de
waarde van de variabele veranderen voordat een ander proces de oude waarde
van de variabele gelezen heeft. In een goed ontworpen protocol mag deze
situatie niet voorkomen, en indien ze toch voorkomt duidt dit op een
mogelijke fout in het protocol. Ret hoeft echter geen fout te zijn, maar
getuigt wel van een, logisch gezien, slecht ontwerp. Om deze situatie te
kunnen detecteren, kan er bijvoorbeeld aan een koppelvariabele een
attribuut meegegeven worden, dat aangeeft of de huidige waarde van de
variabele al eens gelezen werd of niet. Bij de verificatie wordt er een
waarschuwing gegenereerd indien getracht wordt de waarde van de variabele
te veranderen voordat de oude waarde gelezen is.

De koppeling van de verschillende modules geschiedt in alle richtingen en
via meerdere koppelvariabelen of queue's. Roe kan nu, uitgaande van de
besc hreven kop peling de bereikbaarheid sgraaf bepaald wo rden, lief st met
zo weinig mogelijk toestanden?
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Als eerste kan een bereikbaarheid s-analyse worden toegepast 0 p het gehele
systeem. Dit heeft als nadeel dat er veel toestanden gegenereerd worden, en
dat de opslag bij automatische verificatie veel ruimte kost. Als volgende
kan de verstoringstechniek of "perputation analysis" [Zafiropulo 1980]
worden toegepast indien aIle mod ules afzonderlij k geanalyseerd en
gereduceerd zijn. Ret aantal toestanden bij deze methode is slechts
kleiner als er inderdaad modules gereduceerd zijn. De benodigde opslag
bij automatische verificatie is echter veel minder, zoda·t deze methode
voordelen biedt ten opzichte van de voorgaande.

De verstoringstechniek gaat uit van een globale systeemtoestand die
samengesteld is uit de toestanden van de betrokken processen en de
toestanden van de koppelelementen. Uitgaande van een initiele toestand
word en aIle toestand en gegenereerd die bereikbaar zij n vanui t deze
toestand. De generatie gebeurt door steeds een van de betrokken processen
een toestand sovergang te laten plegen. Indien er geen overgangen meer
mogelijk zijn, wordt een van de gegenereerde toestanden als
ui tgang stoestand genomen en word t het generatieproces herhaald.
Ret generatieproces zal termineren, doordat er toestanden gevonden worden
die reeds eerder gegenereerd zijn. In het geval van een bericht dat weI
verzonden maar nooit ontvangen wordt, is het mogelij k dat er geen
terminatie plaats kan vinden doordat er een oneindig aantal toestanden
optreedt, ten gevolge van de oneindige queuelengte. In dit geval is de
beperking van de queuelengte van groot belang voor de verificatie. Ter
illustratie het volgende voorbeeld:

zender
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Indien de zender begint met het uitzenden van een "b". zal deze b vooraan
in de queue komen te staan· De ontvanger kan de "b" echter niet ontvangen.
Omdat terugkoppeling van de ontvanger ontbreekt, zal de zender vrolij k
doorgaan met zenden. Ret gevolg hiervan is dat er steeds meer elementen in
de queue komen te staan· Doordat de vulling van de queue steeds toeneemt
zal het beschreven generatieproces steeds weer nieuwe globale toestanden
genereren en zodoende niet termineren· De enige mogelijk van terminatie is
gelegen in de overschrijding van de maximale queuelengte, indien deze
eind ig is.

Indien aile queue's een eindige lengte krijgen, zal het beschreven
generatieproces indien het niet termineert door overschrijding van een
queuelengte. aile mogelijke globale toestanden van het systeem vinden, en
op d~ze manier de bereikbaarheidsgraaf bepalen. Uit de bereikbaarheids
graaf kunnen aile validatie-fouten gevonden worden. Veel van deze fouten
hebben te maken met kringen (cycles) en eindtoestanden (deadlocks) in de
bereikbaarheidsgraaf. In het algemeen kunnen ook aile fouten die
uitgedrukt kunnen worden in termen van parameters die een toestand
definieren gevonden worden.

Aan de verstoringstechniek kleven een aantal bezwaren~

-Ret aantal gegenereerde toestanden kan groot zijn, afhankelijk
van het aantal ko p pelingen tus sen de proces sen en de mate waarin
de processen gekoppeld z~n.

-Om het aantal toestanden enigzins te beperken en om zeker te
zij n van terminatie. word t de maximale q ueuelengte eind ig
gemaakt Indien nu deze lengte overschreden wordt, duidt dit op
een onvolledige verificatie, d·w.z. dat er mogelijk een fout zit
in het protocol maar dat zonder een verdergaande verificatie
hierover geen uitsluitsel kan worden gegeven.

-Indien er vanuit een gegeven globale toestand meerdere
proces sen tegelij kertijd een toestand sovergang kunnen plegen,
zal de verstoringstechniek deze overgangen een voor een doen
plaatsvinden,. waardoor er redundantie geintroduceerd wordt·

Aan toestands-beperking is door een aantal mensen uitgebreid aandacht
besteed. Een van de aangedragen oplossingen is het mechanisme van de
directe koppeling of de abstractie naar het lege medium. [Milner 1980,
Bochmann 1975,1978, 1980] Deze benadering houdt in dat de transmissie
media steeds leeg worden verondersteld· M·a.w. slechts die toestanden
waarbij het medium leeg is worden beschouwd. (Een leeg medium is in dit
opzicht een variabele waarvan de waarde reeds gelezen is of een lege
queue) De naam directe koppeling is te verklaren doordat in deze
benadering de toestandsovergangen die iets in het medium stoppen, en de
overgangen die er iets uithalen. gekoppeld worden doordat ze steeds
gelij ktij dig plaatsvinden. Rierd 0 or zal het med ium leeg blijven. Ret
streven naar een leeg medium betekent wei, dat aile berichten exact
gespecificeerd moeten worden waardoor symbolische executie niet meer
mogelij k is·
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De directe koppeling mag dan wel een reductie opleveren in het aantal
toestanden, maar door het ontbreken van de symbolische executie, kan het
aantal toestanden, nodig voor de beschrijving van een bij communicatie
betrokken proces, toenemen. Het is dan ook de vraag, in hoeverre de
reductie in globale toestanden opweegt tegen de toename van het aantal
toestanden in de betrokken processen. Het tweede nadeel van directe
koppeling is gelegen in het feit dat situaties waarin queue-overflow
o ptreed t, niet gedetec teerd kunnen worden, daar immers de queue steed s
leeg verondersteld wordt. Bovendien zijn bepaalde protocol fouten zoals
"onvolled igheid" niet verifieerbaar. Het reed s eerder gegeven voorbeeld is
een goede illustratie van zo'n situatie.

zender ontvanger

Worden bijvoorbeeld slec ht s die toestanden besc hou wd, waarin het medium
leeg is, dan ziet de bereikbaarheidsgraaf er als volgt uit:

Deze benadering is fout: Indien de zender begint met het sturen van een
"b", zal de ontvanger deze niet kunnen ontvangen met als gevolg dat de
lengte van de queue oneindig groot wordt. Het mechanisme van de directe
koppeling zegt echter dat het gebruikte protocol goed is. Bij de
verstoringtec hniek z ou de fo ut gevo nden door overs c hrij ding van de
eindige queuelengte.

In feite gaat de benadering van de directe koppeling uit van de gedachte
dat het zendende proces ondergeschikt is aan het ontvangende proces, en
dit proces als het ware" slaafs" volgt. In de praktij k is dit niet zo en
kunnen zender en ontvanger beschouwd worden als twee "eigenwij ze
personen" die ieder hun eigen wil doen en hun eigen weg gaan.
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In het licht van bovenstaande, en gezien het nadeel van de toename van het
aantal toestanden in de deelproces sen, is de methode van directe kop peling
slechts goed toepasbaar in die gevallen waarin er slechts een klein aantal
beric h ten is - Een klein aan tal goed ges pecificeerde berich ten beteken t
immers weinig toename van de toestanden van de modules en een relatief
grote kans op een leeg medium. Steeds moet echter gelet worden op het
gevaar van een eventuele oneidige groei van de queuelengte tgv· het ni.et
kunnen on tvangen van een berich t (onvolled igheid), terwij 1 de zender
gewoon doorgaat met zenden.

Wanneer wordt uitgegaan van een transitie-model wat beschreven is in de
vorm van reguliere expressies, is een analyse methode mogelijk waarbij
helemaal geen toestanden gegenereerd worden- [Holzmann 1981,1982] Door
permutatie (shuffling) van reguliere expres sies van afzonderlij ke
s ys teemmod ules. kan een ex pres sie van alle mogelij ke in terac tie- pa tronen
g eg enereerd word en. De ze in ter ac t ie- pa tro nen ex pre s s ie re pre sen teer t
dezelfde en evenveel informatie als de toestanden zoals die gegenereerd
worden bij een normale bereikbaarheids-analyse. De representatie van
in terac tie- patronen mid dels ex pres sies, is echter zeer c ompac t· Mid dels
reductieregels kan zo'n expressie snel gereduceerd worden. Dit kan zelfs
al gebeuren tijdens het generatieproces.

Een geheel andere methode is de recentelijk door Rubin en West [Rubin
1982] ontwikkelde methode van canonische sequenties Deze methode gaat
uit van twee processen die met elkaar communiceren via een tweetal
queue's, e'en voor iedere richting van communicatie. In deze benadering
worden alle mogelij ke in teracties tus sen de beide proces sen verdeeld in
een aantal equivalentie-klassen· Een equivalentie-klasse bevat alle
optredende permutaties van een bepaalde interactie sequentie. Omdat aantal
en aard van de interacties binnen een equivalentie-klasse voor elke
sequentie gelijk zijn, mag een van de sequenties van de klasse gekozen
worden als representant voor die klasse. Deze gekozen sequentie wordt de
canonieke of canonische sequentie genoemd. Iedere canonische sequentie
is executeerbaar en kan worden verdeeld in een tweetal sequenties A en B,
die ieder de interacties van een proces bevatten; A bevat die voor proces 1
en B voor proces 2. De canonische sequentie wordt nu paarsgewij s
geexecuteerd door steeds een interactie uit de beide sequenties A en B te
nemen· De actie van A wordt steeds als eerste gekozen, tenzij dit niet
mogelijk is. Dan wordt de actie in B als eerste genomen.
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Als voorbeeld dient het volgende systeem:

zender ontvanger

Stel dat proces 1 drie berichten wil zenden via de queue die maximaal drie
berichten kan bevatten. De mogelijke interacties zijn:

-Zend Zend Zend Ontvang Ontvang Ontvang
-Zend Zend On tvang Zend On tvang Ontvang
-Zend Zend Ontvang Ontvang Zend Ontvang
-Zend Ontvang Zend Zend Ontvang Ontvang
-Zend Ontvang Zend On tvang Zend Ontvang

Voor alle vijf sequenties geldt dat de beide processen dezelfde
in terac ties d oorlo pen, te weten: Pro ces 1 de sequentie: "Zend, Zend ,Zend"
en proces 2 de sequentie: "0ntvang,Ontvang,Ontvang". Rubin en West
stelden dat het vold oende is om een van de vij f te exec uteren omdat de vij f
sequenties equivalent zijn.

De paarsgewijze executie van de canonische sequenties houdt in dat
slechts die systeemtoestanden onderzocht worden, waarin de queue's een
gelij ke vulling sgraad bezi tten. Di t heeft al s gevolg dat een aan tal globale
toestanden sterk zal afnemen. De mate waarin dat gebeurt is afhankelij k
van het beschouwde protocol.

Omdat, door de beperking op de vullingsgraad van de queue's, niet alle
globale systeem toestanden worden geverifieerd, moet men voorzichtig zijn
met de resultaten. Er kunnen nu immers fouten gemaskeerd worden. De enige
fouten die onder alle omstandigheden gevonden worden, zijn deadlock en
het verzenden van een bericht dat nooit ontvangen kan worden.
(onvolledigheid) De andere algemene eigenschappen worden slechts onder
bepaalde voorwaarden gevalideerd. Evenals bij de directe koppeling kan
overschrijding van de queuelengte niet worden gedetecteerd. Door dit
alles is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de analyse
resultaten. De validatie is immers niet-volledig. Aan de canonische
methode kleven nog een aantal andere bezwaren: uitbreiding van de methode
naar meerdere processen en meerdere queue's is erg moeilijk, zorgt voor een
complexe validatie, en verliest het voordeel van een beperking van het
aantal te genereren globale toestanden. Dit alles belet het gebruik van
deze methode in een multi-proces omgeving.
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HOOFDSTUK 4

EEN VALIDATIEMETHODE

In het vorige hoofd stuk is aangegeven welke methoden er bestaan om tot een
verificatie of validatie te komen, uitgaande van een transitie-mode1. Ook
werden methoden aangegeven om het totale aantal te verifieren toestanden te
beperken. Nader onderzoek van deze methoden leerde dat alle methoden een
aantal nadelen bezitten, die leiden tot een niet-volledige of computertijd
en geheugen verslindende verificatie. In dit ho ofd stuk word teen
alternatieve methode aangegeven, die in vele gevallen dit bezwaar kan
omzeilen. De aangegeven methode is opgezet voor een automatisch
verificatiesysteem dat interactief werkt met de gebruiker, dit in
tegenstelling tot de voorgaande methoden die all¥ gehee1 automatisch
werken. Het geheel automatiseren van de methode, heeft als nadeel dat er
grote computersystemen benodigd zijn in combinatie met veel rekentijd. De
in terac tieve methode kan gebruik maken van de krac ht van de menselij ke
geest. Het gebruik van het associatieve aspect van de menselijke geest,
bied teen aan tal voordelen die do or een in terac tief pr ogramma gebruikt
kunnen worden. Deze voordelen zijn:

-Minder overhead aan programmatuur. Di t maakt het mogelij k om de
verificatie ook te implementeren op kleine computersystemen.

-Snellere opsporing van de fouten, doordat de menselijke geest
in staat is om sneller patronen te herkennen.

-Gerichter zoeken naar fouten. De gebruiker kan de plaats van een
vermeende fout snel lokaliseren, waarna de computer een
uitgebreidere analyse verricht met behulp van de aanwij zingen
die door de gebruiker gegeven worden.

4.1 Opzet van de methode

Reeds eerder werd opgemerkt dat de methode van directe koppeling uitgaat
van een "slaafse" zender die altijd aanbiedt wat de ontvanger graag wil
hebben. In dit opzicht kan gesproken worden van een "vriendelij ke"
communicatie. In werkelijkheid komt deze vorm van communicatie slechts
zelden voor. Directe koppeling heeft als nadeel dat niet alle fouten
gevonden worden; wel geldt, dat indien er een fout gevonden wordt, dit
mogelij keen ec ht harde fo ut is waartegen maatregelen moeten worden
genomen.

Juist op dit negatieve aspect is de verificatie methode gegrondvest: Het
probleem wordt eerst met grove methoden aangepakt om de eerste fouten
eruit te halen. Zijn a1le gevonden fouten gecorrigeerd, en is er met de
huidige methode geen fout meer te ontdekken, dan wordt een fijnere methode
toegepast.
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Deze fij nere methode vereist welis waar meer geheugenruimte en
computertijd, maar hier staat tegenover dat de verificatie meer globale
toestanden bestrijkt, waardoor de kans op een niet-volledige validatie
kleiner wordt. Zolang echter niet alle globale systeemtoestanden
geanalyseerd zij n, bestaat er een kans op een niet-volledige validatie. Het
geheel van de stapsgewij ze verfijning, wordt herhaald totdat de gebruiker
tevreden is met de bereikte resultaten.

Wordt tijdens een van de analyses een fout gevonden, dan kan dit een echte
fout zijn, of een onechte fout, afhankelijk van de aard van de fout.
Initieel moeten steeds alle fouten als vermeende fouten beschouwd worden.
Vermeende fouten dienen vervolgens nader onderzocht te worden. Dit kan
veelal met de hand gebeuren door, vanaf de begintoestand, het pad te volgen
wat heeft geleid tot het probleem. Ook het gebruik van een gericht
analyse-proces m.b.v. een speciaal daarvoor gemaakt computerprogramma, is
mogelij k. Samenvattend bestaan er voor een vermeende fout een aantal
al ternatieven:

-De tot nu toe gevonden resultaten kunnen met de hand
geanalyseerd worden, door vanaf de begintoestand het pad te
volgen dat leid t naar de betreffende foutsituatie.

-Indien er een vermoeden bestaat van de plaats en de oorzaak van
de fout, kan er een gericht zoekproces gestart worden, dat
specifiek in een bepaalde richting naar de fout gaat zoeken.

-Door verandering van de begintoestand, kan de analyse op een
zodanige wijze bijgestuurd worden, dat de fout sne1 is op te
sporen.

-Er kan een complexere, minder beperkende, validatiemethode
opgestart worden.Een goed resultaat van deze analyse betekent
dat de vermeende fout blijkbaar alleen door te veel beperkingen
o ptrad.

Resultaat zal zijn dat de vermeende fouten stuk voor stuk geclassificeerd
worden als echte of als onechte fout. Een onechte fout is een situatie die
door het, blij kbaar te beperkende analyse algorithme als fout word t
aangemerkt, maar in werkelij kheid geen protocolfout is. Echte fouten
moeten worden gec orrigeerd, waarna de analyse herhaald word t.

Opmerking: Wanneer m.b .v. een s pecifiek, min of meer beperkt, valida tie
algorithme geen fouten (meer) worden gevonden in een protocol
specificatie, dan betekent dit niet dat zo'n protocol ook volledig correct
is. Sommige fouten kunnen immers door de vingers gezien zijn. Zo zal
bijvoorbeeld de "vriendelij kheid" die bij Milner's sync hroni satie
verondersteld wordt [Milner 1980], allerlei problemen, die bij de
"onvriendelij ke" c ommunicatie in de praktij k van alled ag voorkomen, ten
onrechte maskeren.
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4.2 De onderdelen van de methode

De voorgestelde validatie methode val t ui teen in een aan tal stap pen, te
weten:

-Specificatie van het proto col.

-Bereikbaarheid s-analyse van het gehele model. Al s dit niet
mogelj k is van wege het aan tal gegenereerde toestanden, verdeel
dan het protocol in delen die wel te analyseren zijn.

-Werden er in de voorgaande stap fouten gevonden, dan worden
deze verbeterd en is herhaling van de analyse geboden.

-Werd het model in zijn geheel geanalyseerd zonder fouten, dan
is de analyse klaar. Werd het model in delen verdeeld, dan worden
de bereikbaarheidsgrafen van de delen gereduceerd volgens de
reed s eerder besproken red uctiemethode aangevuld met een extra
regel.

-Afhan kelij k van de kop peling tus sen de verse hi1lende delen van
het protocol, wordt er een initiele verificatiemethode gekozen.
Alle nu te gebruiken methoden maken gebruik van informatie die
reed s bepaald is tij dens de bereikbaarheid s-analyse van de
afzonderlijke delen.

-Analyse van het systeem met behulp ,van de gekozen
verificatiemethode. Indien er fouten gevonden worden, dan worden
de voorgaande stappen herhaald, indien er sprake is van een
corrigeerbare fout, of acties ondernomen ter lokalisering en
classificatie van de fout. Lokalisering van de fout kan
geschieden door handmatige analyse van de tot nu toe verkregen
resultaten, verandering van de initiele toestand, opstarten van
een gericht zoekproces, of door toepassing van een complexere
verificatiemethode.

-Ret feit dat er tot nu toe geen fouten gevonden zij n, wil nag
niet zeggen dat deze er niet zijn. De gebruikte verificatie
methode kan d~ fouten immers maskeren. Er zullen dan oak nag
enige stappen ondernomen moeten worden. Er kan of een fijnere
verificatiemethode worden toegepast, of er worden getracht am de
bereikbaarheidsgraaf te reduceren, zodat er eventueel een nieuw,
equivalent model van het protocol kan worden opgesteld. Dit
model is hopelijk wel in zijn geheel analyseerbaar.

-B ovenstaande stap pen worden net zolang herhaald totdat de
gebruiker tevreden is met het bereikte resultaat.

In de rest van d it ho ofd stuk zal aan de hand van een voorbeeld, een
toelichting gegeven worden op de voorgestelde methode.
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4.3 Specificatie van een protocol

Als voorbeeld wordt uitgegaan van een protocol dat berichten verstuurt in
een hoofdrichting van communicatie . Maximaal mogen er drie berichten
onderweg zijn. De zender krijgt een terugmelding van de ontvanger. Deze
terugmelding geeft aan welk bericht ontvangen is. Indien er drie berichten
onderweg zijn, wacht de zender specifiek op deze terugmelding. In alle
andere gevallen gaat hij gewoon door met het versturen van berichten.
Omdat er maximaal drie berichten onderweg kunnen zijn, volstaat een
modulo-3 berichtnummering. In een Algol-achtige taal zou een
omschrijving er zo uit kunnen zien:

procedure zender
begin berichtnummer:=O
repeat

if terugmelding zegt geen drie berichten
ond erweg

then

else
endrepeat
end

if
then

else
wacht

bericht te versturen
haal bericht op
plaats bericht in het communicatie
frame
verstuur bericht
berichtnummer:=berichtnummer+l
berichtnummer:=berichtnummer mod 3
wacht op te versturen bericht
op terugmelding geen drie berichten

procedure ontvanger
begin berichtnummer:=O
repeat

if
then

else
endrepeat
end

ontvangst van een bericht
ontdoe bericht van het comunicatieframe
geef bericht door
stuur ontvangstbevestiging
berichtnummer:=(berichtnummer+l) mod 3
wacht op ontvangst bericht

In het vervolg word t gebruik gemaakt van een meer grafische notatie, het
zogenaamde Specificatie-net. (Zie hoofdstuk 5) Wordt de bovenstaande
specificatie omgezet in een Specificatie-net model, dan kunnen de loops
gemodelleerd worden als een sequentie van plaatsen en transities; in dit
geval drie plaatsen en drie transities per loop. De gebruikte variabelen
kunnen worden omgezet in variabelen of queue's. In hoofdstuk 5 is een
exacte beschrijving van alle modeldelen te vinden.
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Na omzetting ziet het voorbeeld er zo uit:

P8
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LEGENDA

Transities: Tl: Verstuur bericht
T2: Ontvang terugmelding
T3: Haal nieuw bericht
T4: Plaats bericht in communicatieframe
TS: Wacht op berichtontvangst
T6: Strip communicatieframe
T7: Verstuur terugmelding
T8: Geef bericht door

~: Al: nummer te versturen bericht+nummer laatst verstuurde
bericht+l modulo 3
nummer lJaatst verstuurde bericht+nummer laatst verstuurde
bericht+l modulo 3
data te versturen bericht.ctata in buffer
mathematisch:
BS[berichtnummer]~LS+lmod 3
LS..LS+l mod 3
BS[data]~DATA

A2: data in buffe~ata te versturen
mathematisch
DATA..DS

A3: nummer te versturen terugnelding..nummer laatst ontvangen
bericht+l modulo 3
nummer laatst ontvange~ericht nummer laatst ontvangen
bericht+l modulo 3
mathematisch:
BRt-LS+l mod 3
Ls..LS+l mod 3

A4: data in ontvangstbuffer data ontvangen bericht
mathematisch:
DATAR+-BS[data]

AS: ontvangen dat~data in ontvangstbuffer
mathematisch:
DR.-DATAR

Condities: Cl: nog geen drie berichten onderweg
mathematisch:
LS-BR~2 ~ LS-BRj-l

0pmerking: DS en DR zijn ~xtern~ communicatie queue's
BS is een (interne) communicatie queue
BR is een (interne) communicatie variabele
DATA, DATAR zijn externe varlabelen; LS, LR zijn intern

Initieel: BS is leeg
LS=LS=BR=2
DATA, DATAR, DS, en DR zijn don't care

Legenda behorende bij het beschreven specificatienet-modeL
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In het model zijn duidelijk de verschillende condities en acties te zien,
zoals die bij transities kunnen optreden. De sequentiering van het geheel
door de plaatsen komt ook dUidelijk tot uitdrukking. De modelstructuur
weerspiegelt de structuur van de s pecificatie. Dit is niet verwonderlijk,
in aanmerking genomen dat het model hybride is, en dat de specificatie
gegeven was in een gestructureerde programmeertaal.

4.4 De bereikbaarheids-analyse

Op het beschreven model kan nu bereikbaarheid s-analyse worden toepast.
Uit deze analyse volgen aIle toestanden waarin het systeem kan verkeren.
Deze toestanden kunnen worden voorgesteld als een graaf. Aan de hand van
de structuur van deze graaf kunnen de validatiefouten, die een
syn tac tisc he ontwerpfo ut representeren, gevond en worden. Roe deze
analyse precies werkt voor het ontwikkelde model, wordt later behandeld.
Vo or het gegeven model word t de bereikbaarheid sgraaf gegeven op de
volgende pagina. Deze graaf is iets anders getekend dan de voorgaande
grafen. Dit komt doordat het aantal gegenereerde toestanden (89) vrij
groot is, waardoor het ondoenlijk is om de graaf te tekenen als een
recursieve boom. De graaf wordt voorgesteld als een vlak in de
toestandsruimte. De twee assen van dit vlak representeren de overgangen
die elk proces kan maken in de toestand sruimte. Ret vlak moet, evenals het
complexe vlak, gedacht worden als liggende op een bolo De randen sluiten
dus aan en vouwen zich om. In het vlak zijn een drietal blokken te
onderscheiden. Elk blok representeert het zenden en ontvangen van een
bericht. Omdat er drie berichten zijn, worden er ook drie blokken
gevonden. Na een cyclus van drie berichten zal de uitgangssituatie van het
systeem weer bereikt worden.
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Bereikbaarheid sgraaf van het bese hreven model

7S: 7j 'l- 7eP \ Ts-: ~: 'l,
•

Langs de assen zijn de toestandsovergangen J die de beide processen kunnen
maken uitgezet. Ieder blok Van 4 bij 5 stelt het versturen en ontvangen
van een bericht voor. Orndat er maximaal drie berichten zijn

J
zijn er drie

blokken te ontdekken. Duidelijk is te zien dat de zender wacht op de ont
vanger zodra er drie berichten onderweg zijn J doordat er dan alleen maar
acties te zien zijn van de ontvanger (horizontale lijnenJ.

z
e
n
de
e
r '-- .........

ontvanger
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Bij nader onderzoek van deze graaf blijkt, dat de ontvanger tweemaal een
terugmelding kan geven, zonder dat de zender de eerste terugmelding heeft
ontvangen. Daar de terugmelding via een variabele verloopt, is het mogelij k
dat de eerste terugmelding verloren raakt. Dit aspect is reeds eerder aan
bod gekomen bij de bespreking van variabelen,dienend voor communicatie.
Zoals toen werd opgemerkt, kan deze slordigheid tijdens de ontwerpfase,
een fout veroorzaken. De analyse-procedure signaleert hier dan ook een
mogelijke fout. Wanneer gesteld wordt dat de communicatie ideaal is, en er
geen verlies of herordening van de berichten optreedt, dan zullen alle
berichten op volgorde ontvangen worden. In dat geval is de gevonden
situatie niet echt fout, doch duidt slechts een slordigheid tijdens het
ontwerp. Zonder bovengenoemde aannamen is het een echte fout en zullen er
maatregelen moeten worden genomen om ze op te heffen. De variabele voor de
terugmelding zou bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door een queue.

Indien de terugmelding geheel wordt weggelaten, dan zal er een situatie
ontstaan waarin overschrijding van de queuelengte plaatsvindt. De
bereikbaarheidsgraaf zal er dan als volgt uit komen te zien:

T,

~:~:Tr~~ ~:~\~;~:~: ~)~;~:
,

Het aantal elementen in de queue
is J+het aantal elementen in de
queue bij de niet-gearceerde vakjes.

Door dit alles kent de bereikbaarheids
graaf geen recursieve toestanden en zal
zich daarom tot in het oneindige herhalen,
volgens het hier gegeven patroon.
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4.5 Splitsing van het model in delen.

Wanneer het model te groot is om in zijn geheel te analyseren, kan het
gesplitst worden in een aantal delen, die apart behandeld worden. Na
behandeling van alle delen wordt er een koppeling gedefinieerd en het
gehele model geverifieerd.

Bij de bepaling van de bereikbaarsheid sgrafen van de verschi1lende delen
word t de communicatie tus sen het beschouwde deel en zijn omgeving
genoteerd als een label bij de graaf. Deze manier van werken zorgt ervoor
dat alle informatie die benodigd is voor een latere verificatie, bewaard
blij ft. Nad at de bereikbaarheid sgraaf van een proto coldeel is bepaald,
hoeft dan 00 k geen rekening meer gehouden te worden met de interne
toestanden van dat deel. Alle informatie die verder benodigd is, wordt
gevonden in de bereikbaarheidsgraaf. Ret enige wat het automatische
systeem dan ook moet onthouden is deze graaf. Zelfs het model van het deel
kan vervallen, omdat de bereikbaarheid sgraaf alle informatie b evat om een
equivalent model te construeren.

Wanneer in het gegeven voorbeeld de zender en de ontvanger apart
gespecificeerd worden, worden de volgende modellen verkregen:

Zen Jer

os
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Een validatiemethode

De bereikbaarheidsgrafen zien er als voIgt uit:

Zender Ontvanger

70S

z:

!BS

?BR

70S

T

!BS

70S

~BS

!DATA

70ATA

! DATA

! DATA

32

7DATAR

!DATAR

7DATAR

!DATAR

7DATAR

!OATAR

7BS

7:

!BR

!DR

7BS

T

!BR

!DR

lBS

L

!BR

!DR



Een validatiemethode

4.6 Reductie van de modellen

Werden in de voorgaande stappen geen fouten meer gevonden, dan kan worden
overgegaan tot de reductie van de bereikbaarheidsgrafen van de modellen.
Reeds eerder werd beschreven hoe deze reductie tot stand komt met behulp
van de eerste.'t"-wet en de "sum=4':"regel van Milner. Deze twee regels bleken
voldoende te zijn voor reductie, volgens de gestelde eisen. Onder bepaalde
voorwaarden kunnen deze regels woren uitgebreid met een derde regel,
waardoor er vaak nog meer reductie mogelijk is.

4.6.1 Een extra reductieregel

Ais er een bericht wordt verstuurd naar een queue met een oneindige lengte,
of naar een communicatie-variabele, dan kan dit gezien worden als een
spontane actie, omdat het verzenden van het bericht niet kan worden
voorkomen. Indien de queuelengte eindig is, kan het versturen van het
bericht verhinderd worden zodra de queue vol is. Een variabele is ook niet
in staat om voor blokkering te zorgen. Wanneer nu de voorgaande
toestand sovergang een T -transitie is, dan mag deze worden weg gelaten,
indien in de zo ontstane toestand er geen andere toestandsovergangen
mogelijk zijn, dan het versturen van het bericht. Grafisch kan dit als
voIgt worden voorgesteld:

'-----C>

De 'l'-transitie en de toestand Sj zijn komen te vervallen.

Op het gegeven voorbeeld is een reductie mogelijk, doordat het ophalen van
een bericht en het plaatsen van een bericht in een communicatieframe, in
wezen een actie is. Ret plaatsen van het bericht in een communicatieframe
word t dan 0 ok gezien al seen interne ac tie die niets te maken heeft met de
eigenlij ke c ommunicatie en is daard oor red uceerbaar. Voor de on tvanger
gelden dezelfde argumenten, maar nu voor de omgekeerde bewerking van het
verwijderen van het communicatieframe.
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Een validatiemethode

De grafen van de zender en de ontvanger zien er na red uc tie al s volg t ui t·

Zender Ontvanger

?DS ! DATA ?DATAR ?BS

!BS ?DATA !BR

!DATAR !DR

?DS ! DATA ?DATAR ?BS

lBS ?DATA !BR

!DATAR [DR

?OS DATA ?DATAR 1BS

!BS ? DATA !BR

!DATAR !DR

Worden deze grafen vergeleken met de oors pron kelij ke grafen, dan blij kt
d at de. door red uctie verkregen grafen een toestand minder bevatten dan de
oorsponkelijke overeenkomstige grafen.
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HO OFDSTUK 5

HET SPECIFICATIE-NET MODEL

5.1 De opbouw van het model

Tij dens het onderzoek naar geschikte proto col validatiemethodes, is
uitgegaan van een grafisch specificatie-model. Dit model, Specificatie
netten, wordt in dit hoofstuk beschreven.

Als basis voor het model wordt uitgegaan van het Petri-net, dat zeer
geschikt is voor de modellering van gebeurtenissen en hun volgorde. Op
deze Petri-net basis worden een aantal uitbreidingen aan gebracht, die
ervoor zorgen dat ook het tijds-aspect en de uitwisseling van berichten
met de omgeving op een soepele wij ze gemodelleerd kunnen worden. In dit
opzicht wordt voortgebouwd op het afstudeerwerk van Schoren [Schoren
1982], dat zich ook bezig houdt met een uitbreiding van Petri-netten.

Toch is het hier gepresenteerde model wezenlijk anders. De reden hiervoor
is gelegen in het feit dat de praktijk uitwees, dat het model van Schoren
nog een aantal tekortkomingen had ten aanzien van de overzichtelijkheid en
de gebruikersvriendelijkheid. In het nieuwe model is getracht om aan deze
bezwaren tegemoet te komen door het model beter te structuren.
Een tweede tekortkoming was, dat het model zich slecht leende voor
modellering van communicatie via berichtuitwisseling. Een analyse met
behulp van de methoden zoals die reeds eerder in dit verslag werden
besproken, was haast onmogelijk. Ret nieuwe model voorziet in deze
behoefte.

Ret model bestaat uit vier basiselementen, te weten:

-transities
-plaatsen
-variabelen
-q ueue' s

In het vervolg van dit verslag zullen deze elementen grafisch voorgesteld
worden, m.b.v. de op de volgende pagina beschreven symbolen.

Achtereenvolgens zullen nu de elementen en hun onderlinge relatie
besproken worden.Deze bespreking zal plaatsvinden tegen de achtergrond
van de modelvorming.
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Ret Specificatie-net model

Op deze pagina is een grafische weergave gegeven van de elementen van het
model en hun onderlinge interconnecties.

ELEMENTEN VAN HET NET:

o
D
o

plaats

transitie

variabele

queue

CONNECTIE -sTRUCTUUR

~[~.0
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Ret Specificatie-net model

5.2 Eisen waaraan het model moet voldoen.

Ret model zal worden gebruikt om gebeurtenissen binnen een protocol te
modelleren. Een gebeurtenis wordt gekenmerkt door een aantal attributen.
Deze attrib uten zullen 00 k in het mod el tot uitdru kking moeten komen, ja
sterker zelfs: deze attributen bepalen voor een groot deel het gezicht van
het model.

Bij de modellering van protocollen en interfaces zijn de volgende
attributen van belang:

-De afhankelij kheid van gebeurtenis sen van gebeur
tenis sen die in het verleden zijn opgetreden: de
sequentiering van de gebeurtenissen.

-De afhankelijkheid van de tijd, in het bijzonder de
tijd die verstrijkt tussen het optreden van twee of meer
gebeurtenis sen.

-De invloed van de externe omgeving op het systeem, in
het bijzonder de communicatie tussen het systeem en
zij n omgeving.

De gebeurtenis sen worden gemodelleerd door de transities van het net,
terwijl de attrib uten van de gebeurtenis sen gemodelleerd worden door de
drie andere elementen: plaatsen, variabelen en queue's.

De volgorde en het tijds-aspect worden gemodelleerd door de plaatsen en
een klasse van variabelen, die interne of context variabelen worden
genoemd, omdat ze geen relatie hebben met de omgeving van het systeem.

De omgevingsinvloeden komen tot uitdrukking door de modellering m.b.v.
van queue's en de tweede klasse van variabelen: de externe of commltnicatie
variabelen.

5.3 De sequentiering van de gebeurtenissen

De volgorde van de gebeurtenis sen kan in eerste instantie beschreven
worden door een Petri-net, d.w.z. door transities en hun interconnecties
d .m.v· plaatsen. De toestand waarin het systeem zich kan bevinden 'oTordt
dan gegeven door de markering van het Petri-net; het optreden van een
gebeurtenis door het afvuren van de transitie; het mogelijk optreden van
een gebeurtenis door het afvuurbaar of actief zijn van een transitie.

Voor een praktisch systeem blijkt het aantal plaatsen en transities dan al
gauw uit de hand te lopeno Om dit tegen te gaan wordt er een nieuw element
ingevoerd: de interne of context variabele.
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Bet Specificatie-net model

Dit element is in feite niets anders dan een beknopte beschrijving van een
verzameling transities en plaatsen, en kan dan ook ten aile tijde worden
omgezet in die verzameling.

Een variabele heeft een waarde die bestaat uit een element van een aftelbare
waardenverzameling. De toekenning van een waarde aan de variabele vindt
plaats via een assignment op deze variabele. Deze assignment mag
voorkomen in een zogenaamde actie-expressie welke bij een bepaalde
tran sitie beho ort.

Een actie-expressie bestaat uit een aantal acties op, en met variabelen of
queue's. In een actie zijn aile APL-operatoren toegestaan, mits de
argumenten van de operatoren bestaan uit variabelen, queue's of constante
waarden. Als operator mag ook een door de gebruiker gedefinieerde functie
worden gebruikt.

Een actie-expressie wordt uitgevoerd bij afvuring van de transitie en is
de enige manier waarop de waarde van een variabele (of queue) veranderd kan
worden.

Een variabele (of queue) mag ook voorkomen als argument in een conditie
expressie.

Een conditie-expressie bestaat uit een aantal argumenten en een aantal
relationele operatoren werkend op deze argumenten. Indien de conditie
expressie waar is, dan wordt de transitie actief indien tevens aan de
afvuurvoorwaarden voor de plaatsen voldaan is. In dit opzicht zijn
conditie- en actie-expressies te vergelijken met de afvuurregels voor de
plaatsen.

Er is echter een belangrijk verschil tusen plaatsen en variabelen: De
laatsten behouden hun waarde totdat deze veranderd wordt, terwijl een
plaats zijn teken verliest zodra de transitie waarvan de plaats een ingang
is, afvuurt.

5.4 Ret tijdsaspect

De tijd die verstrijkt tussen twee gebeurtenissen is vaak van belang. In
het model wordt deze tijd ingebracht, door aan de connectie van een plaats
naar een transitie een tijdsinterval toe te kennen. Indien de plaats een
teken bevat gedurende een tijd t, die binnen dit intervalligt, dan wordt de
transitie actief, mits aan de andere afvuurcondities voldaan is.

Ligt de tijd t buiten dit interval, dan wordt:

-gewacht indien de tijd t kleiner is dan de ondergrens
van het interval.

-de afvuring van de transitie geblokkeerd indien de tijd
t groter is dan de bovengrens van het interval.
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Ret Specificatie-net model

M.a.w. Een gebeurtenis mag pas plaats vinden indien er een minimumtijd
verstreken is na het optreden van de voorgaande gebeurtenis en moet daarna
plaatsvinden bin nen een bepaalde tij d.

Omdat variabelen kunnen voorkomen in een relationele expressie en omdat
variabelen een geheugenfunctie vervullen die uitstijgt boven een aantal
gebeurtenissen, worden er geen tijden toegekend aan de variabelen. Ret is
in principe wel mogelijk maar in de praktijk niet erg zinvol daar dit leidt
tot een te complex model, dat in wezen geen nieuwe gezichtspunten
o plevert.

5.5 De invloed van de omgeving

Ret model, zoals dit tot nu toe beschreven is, is in feite niet meer dan een
herziene definitie van de specificatie-netten zoals die al eerder
beschreven werden. [Schoren 1982]

Een analyse kan reed s ui tgevoerd worden: de bepaling van alle mogelij ke
toestanden van het systeem, de zogeheten bereikbaarheids-verzameling,
uitgaande van een initiEHe toestand. Tevens word t hiermee de sequentie van
gebeurtenissen bepaald die leidt tot een bepaalde toestand. Ook deadlock
en onveiligheid van het systeem kunnen bepaald worden.

Aan deze analyse kleven een aantal nadelen: interactie met de omgeving is
niet mogelijk, zodat een systeem ten alle tijde tesamen met zijn omgeving
gemodelleerd moet worden. Dit leidt weer tot een tweetal andere nadelen:
De grootte van het model en het enorme aantal toestanden dat het model
bezit.

Al deze bezwaren zijn te omzeilen door een interactie met de
systeemomgeving toe te laten. Ret systeem wordt kleiner, het aantal
mogelij ke toestand en waarsc hij nlij kook (een kleiner sys teem is geen
garantie voor een vermindering van het aantal toestanden, biedt echter wel
een redelijke kans hierop).
Indien het systeem nu nog te groot is, kan het gesplitst worden in een
aantal delen die ieder voor zich te analyseren zijn, maar toch onderling
kunnen communiceren om zodoende een groot systeem te vormen. Ret
voordeel hiervan is, dat de analyse van de afzonderlijke delen en hun
samenspel, vergeleken kan worden met de analyse van het totale systeem.
Rierdoor kan gecontroleerd worden of de verdeling van het systeem in
kleinere systemen correct is.

De elementen die de communicatie met de systeemomgeving verzorgen zijn de
queue's en de externe of communicatie variabelen.

Een externe variabele is vergelijkbaar met een interne variabele, maar is
onderhevig aan een aantal beperkingen:
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Ret Specificatie-net model

-Een externe variabele die input is van het systeem, kan slechts
voorkomen als argument in een co nditie-ex pres sie en kan n iet
gec opieerd worden in een interne variabele.

-Een externe variabele die output is van het systeem, kan slechts
gebruikt worden als resultaat van een actie-expressie.

Een queue kan een aantal elementen (berichten) bevatten, die weer
onderverdeeld zijn in een aantal velden. Elk element in een bepaalde queue,
heeft dezelfde velden. De interne arganisatie van queue vindt plaats
volgens het fifo-principe. Operaties op de queue bestaan uit het aanhaken
van een element aan de queue en het afhaken van een element van de queue.
Een assignment op een queue correspondeert met het aanhaken van een
element aan de queue, terwijl het afhaken correspondeert met het gebruiken
van de queue in een conditie-expressie, die waar is en die een transitie
activeert. Ret eigenlijke aan- en afhaken vindt pas plaats wanneer de
transitie afvuurt. In dit opzicht is een queue vergelijkbaar met een
plaats, en een element van de queue met een teken.

De voorwaarden, opgelegd aan de externe variabelen gelden ook voor de
elementen in queue's en hun velden. Dus: inkomende queue's aileen
voorkomend in c ond itie-ex pres sies; ui tgaande queue's aileen voorkomend
als resultaat van een actie-expressie.

De voorwaarden die aan de externe variabelen en queue's opgelegd worden,
zorgen ervoor dat aile interne toestanden van het s ysteem bepaald k unnen
worden, indien aangenomen word t, dat aan de conditie-relaties waarin
externe elementen voorkomen, voldaan is. Concreet betekent dit, dat er nu
een analyse mogelijk is zonder dat de waarden van de externe elementen
bekend zijn.

Om een verificatie van een compleet interface- of protocolsysteem
mogelijk te maken, moet het model nog worden uitgebreid met een tweetal
extra elemen ten: interne c ommunicatie variabelen en interne c ommunicatie
queue's. Deze twee elementen zijn qua gebruik gelijk aan externe
variabelen en communicatie queue's en dus ook aan dezelfde restricties
gebonden. Toevoeging van deze elementen maakt het mogelijk om het systeem,
tesamen met zij n omgeving en de optredende communicatie tus sen het
s y steem en de omgeving, te modelleren. Door gebruik te maken van een
speciaal analyse programma is ook validatie van dit model mogelij k (mits
er genoeg geheugenruimte beschikbaar is). Analyse van complete systemen
is interessant, doordat dit de meest volledige analyse oplevert, en omdat
het nu mogelijk is om een analyse van het gehele systeem te vergelijken met
de resultaten van een analyse die uitgaat van opdeling van het systeem. Dit
laatste maakt vergelij king mogelij k van versc hi11ende validatie
alg orithmen.

Ret model is nu geheel conform de eisen die de theorie stelde aan een
machine die communicatie kan plegen met zijn omgeving.
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Ret Specificatie-net model

5.6 De structuur en dynamica van het model

De structuur van het model en de regels, benodigd voor het afvuren van een
transitie, kunnen worden voorgesteld als een systeem van drie
modelvlakken. De vlakverdeling komt dan overeen met de verdeling zoals die
boven reeds toegepast werd.

De drie vlakken zijn:

-Basis- of structuurvlak
-Tij d svlak
-E x pres sievlak

De complexiteit van de vlakken neemt steed s toe. De onderverdeling is, van
groot belang voor de analyse, omdat er steeds aan de voorwaarden voor elk
vlak voldaan moet ,worden. Indien aan de voorwaarden van een vlak niet

'\i,~".....
voldaan is, heeft geen zin om het volgende, c omplexere vlak te gaan
onderzoeken, zodat dit een aanzienlijke werkbesparing tijdens de analyse
betekent.

5.6.1 Basis- of structuurvlak

In dit vlak word t het uitgangs punt van het model gevo nden: het Petri-net.
Daar de sequentering werd verzorgd door de plaatsen, legt dit vlak de
structuur van het systeem grotendeels vast.
De afvuurregels voor de plaatsen en transities kunnen grafisch
weergegeven worden. In deze grafische representatie, die hieronder gegeven
wordt, komt ook de dynamica tot uiting via de tekens in de plaatsen.

ST RUCTUUR- OF LOGISCHE VLAK

deze b1!schijft strutuur-veranderinqen

vci6r afvurlllg na afvllrlng
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Ret Specificatie-net model

5.6.2 Ret tijdsvlak

Indien aan de basisvoorwaarden voldaan is, dan kan het volgende vlak in
beschouwing worden genomen: het tijdsvlak. In dit vlak worden de
tijdscondities, die aan een connectie tussen een plaats en een transitie
toegekend kunnen wo rden, 0 ndergebracht.

Grafisch kan dit als volgt voorgesteld worden:

TlJDS-VLAK
tijdsafhankelijkheid van de structuur

C0 [tMlN,tMAX] 0 ]1 J • I•
tMI::T<tMAX

0 [0] 0[ • •

0 0. 1.. I

0 k:J] ..

)-fD << "

< ) ~ )~

veer afvuring na afvuring
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5.6.3 Ret expressievlak

Dit laatste vlak bevat de dynamica. zoals die ontstaat door het evalueren
van de expressies. Omdat deze evaluatie vrij complex is. is het des te
fijner dat ze niet behoeft te gebeuren indien aan de dynamica van de
voorgaande vlakken niet voldaan wordt.

Pas wanneer ook in dit vlak aan alle voorwaarden voldaan is. is een
transitie in staat om af te vuren.

Na afvuren van een transitie wordt de structuur aangepast in de volgorde:
expressievlak, tijdsvlak. basisvlak.

Grafis c h word t het ex pres sievlak al s volgt gezien:

EXPRESSIE-VLAK
waarde-afhankelijkheid van de structuur

01----1·-.....--'--__--'

'----1----11·----0
o · I C-Exp

(-Exp(v)=true"

_-----.;....,-}-........--l0
< ~ • !C-Exp_,_tJ (-Exp(v)=true

o·
o

IA-EXp I· <3:>
A-Exp(w)= true

'----] .
v66r afvuring

<'--"---")
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HO OFDSTUK 6

REPRESENTATIE VAN HET MODEL

Om een analyse met behulp van een computer te kunnen uitvoeren, zal het
model in de computer ingevoerd moeten worden. De gebruikte representatie
van het model in de computer en de invoer worden in dit hoo£dstuk
besproken.

6.1 Beschrijving van de transities

De transities worden in het systeem ingevoerd door opgave van hun naam.
Deze namen worden opgeslagen als rijen van een matrix met naam TRA. Omdat
intern niet met namen gewerkt kan worden, wordt het indexnummer van de rij
in TRA, die de naam bevat, gebruikt om de transitie te karakteriseren.

TRA
TRA [i ; ] :

i :
naam van de transitie.
interne nummer van de
transitie.

Bij een transitie mogen een tweetal expressies opgegeven worden, die 6£
een conditie 6£ een actie representeren.

De gegeven 5 die betrekking hebben 0 p de ex pres sies worden 0 nderverdeeld
in een aantal groepen, en per groep in een viertal rijen. Ret binden van een
expressie uit een groep aan een transitie gebeurt door de matrix EXP.

De rij en van een groep zij n al 5 volgt samengesteld:

-een rij die de tekst van de expres sie bevat, zoals die door de
gebruiker is ingevoerd.

-een rij die bestaat uit de gemodi£iceerde tekstvector.
Deze modi£icatie is noodzakelijk i.v.m. de interne representatie
van de elementen. De gemodi£iceerde rij kan door het programma
geevalueerd worden, en wordt gezien als een APL-statement.

-een rij die een index in de tekstvector bevat.
Deze index gee£t aan waar de voorgaande expres sie eindigt in de
tekstvector. Deze indexrij moet beginnen met een nul, en hee£t
een element meer dan het aan tal ex pres sies in de groep.
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Represen tatie van het mod e1

-een rij die een index bevat in de gemodificeerde tekstvector. De
o pb ou w is gelij k aan de indexvec tor van de normale tekst.

De volgende opbouw is nu verkregen:

tekstvector:_

jexpressiel'jexpressie2 jexpressie3 lexpressie4
a b

Er ziin vier groepen expressies te onderscheiden:

1> -conditie-expressies, slechts werkend op interne varia
belen.De gebruikte vectoren zijn:

CTX:
C
CIX:
CI :

tekstvector
gemodificeerde tekstvector
indexvector voor de tekst
indexvector voor de gemodificeerde tekst

2> -actie-expressies, slechts werkend op interne variabelen.De
gebruikte vectoren zijn:

ATX:
A
AIX:
AI :

tekstvector
gemodificeerde tekstvector
~ndexvector voor de tekst
indexvector voor de gemodificeerde tekst

3> -conditie-expressies, werkend op interne en externe
variabelen.De gebruikte vectoren zijn:

ETX:
EX :
EIX:
EXI:

tekstvector
gemodificeerde tekstvector
indexvector voor de tekst
indexvector voor de gemodificeerde tekst

4> -actie-expressies, werkend op interne en externe variabe1en.
De gebruikte vectoren zijn:

PT X : t e k s tv e c tor
PX : gemodificeerde tekstvector
PIX: indexvector voor de tekst
PXI: indexvector voor de gemodificeerde tekst

De matrix EXP .bestaat uit evenveel kolommen als er transities zijn, en vier
rij en: een voor ied ere groep. Ret rij nummer kom t overeen met het
groepsnummer. Een getal i ongelijk aan nul in een bepaalde rij geeft aan
dat de transitie verbonden is met de i-de expressie van die groep.
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Iso1atie van een expressie vindt nu p1aats a1s vo1gt:

expresSie=indexvector[i)~indexvector[i+1)itekstvector

Voor de gemodificeerde tekst ge1dt een ge1ijksoortige re1atie.

Porme1e definities:

EXP: EXP [k; 1 ) = i i=O: transistie k heeft geen
expressie in groep 1.

i>O: transitie k heeft expressie
nummer i in groep 1.

1=1: CTX en CIX geven de tekst van expressie i a1s
vo1gt: CIX[i].CIX[i+1]1CTX

C en CI geven de gemodificeerde tekst van
expressie i a1s vo1gt: CI[i)~CI[i+1)'C

1=2: ATX en AIX geven de tekst van expressie i a1s
vo1gt: AIX[i]J.AIX[i+1)fATX

A en AI geven de gemodificeerde tekst van
expressie i a1s vo1gt: AI[i]+AI[i+1)tA

1=3: ETX en EIX geven de tekst van expressie i a1s
vo1gt: EIX[i).EIX[i+1)fETX

EX en EXI geven de gemodificeerde tekst van
expressie i a1s vo1gt: EXI[i].EXI[i+1)tEX

1=4: PTX en PIX geven de tekst van expressie i a1s
vo1gt: PIX[iH,PIX[i+1]tPTX

PX en PXI geven de gemodificeerde tekst van
expressie i a1s vo1gt: PXI[i]+PXI[i+1)tPX

De modificatie van de tekst van een expressie is noodzake1ijk, omdat in de
tekst van een expressie de namen van e1ementen voorkomen, zoa1s die door
de gebruiker worden ingevoerd. In tern bezitten de e1emen ten ech ter een
eigen representatie. De tekst van een expressie moet dan ook worden
aangepast aan deze interne voorste11ing. De omzetting van de tekst gebeurt
door een 1exicografische scanner. Deze scanner vervangt de e1ementnamen
door de vo1gende functies:

-lezen van een interne variabe1e

De naam word t vervangen door: (IVR i)
Hierin is i het nummer van de variabe1e.
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-schrijven naar een interne variabele

De naam plus de assignmentpijl '4-' wordt vervangen
door: i IVW
Ook hier is i het nummer van de variabele.

-lezen van een inkomende externe variabele.

De naam word t vervangen door: (E VR i)
waarbij i het nummer van de variabele is.

-schrijven naar een uitgaande externe variabele

De naam en de assignmentpijl 'f-' worden vervangen
door: i PVW met i als het variabelenummer.

-lezen van een interne communicatie variabele

De naam wordt vervangen door: (CVR i)
Hierin is i het nummer van de variabele.

-schrijven naar een interne communicatie variabele

De naam pI us de as signmentpij I 't-' word t vervangen
door: i CVW
Ook hier is i het nummer van de variabele.

-lezen van een inkomende queue.

De naam en de opgegeven velden, die tussen ' [ ]' staan,
worden verv"angen door: (q EQR f)
Ret queuenummer wordt gegeven door q, terwijl de
nummers van de velden gegeven worden door f. Indien er
geen velden opgegeven waren, dan wordt f op nul gezet,
ten teken dat aIle velden een rol s pelen.

-schrijven naar een uitgaande queue.

De naam, de eventuele opgegeven velden, en de
assignmentpijl 't-', worden vervangen door:
(q,(f)) PQW.
Ret queuenummer word t gegeven door q en de veldnummers
door f.lndien alle velden gewenst zijn, dan is f gelijk
aan nul.

-lezen van een interne communicatie queue.

De naam en de opgegeven velden, die tussen '[ ]' staan,
worden vervangen door: (q CQR f)
Ret q ueuenummer word t gegeven door q, terwij Ide
nummers van de velden gegeven worden door f. Indien er
geen velden opgegeven waren, dan wordt f op nul gezet,
ten teken dat aIle velden een rol spelen.
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-schrijven naar een interne communicatie queue.

De naam, de eventue1e opgegeven ve1den, en de
assignmentpij1 'f-', worden vervangen door:
(q,(f)) CQW.
Ret queuenummer wordt gegeven door q en de ve1dnummers
door f.Indien alle ve1den gewenst zijn, dan is f ge1ijk
aan nul.

Voor de op1ossing met behu1p van functies i.p.v. speciale pointers naar de
waarden, werd gekozen, om 1atere veranderingen in de ops1agmechanismen
makke1ijk te kunnen imp1ementeren. Ook contro1es op de typen van de
e1ementen worden hierdoor moge1ijk.

Voor intern gebruik 1evert de scanner nog een aanta1 extra matrices af.
Deze matrices geven aan, welke interne variabelen ,en welke functies, in
de expressies gebruikt worden. Deze matrices zijn:

-VI voor context (interne) variabe1en die gelezen worden

-VO voor context variabe1en waarop een assignment p1aatsvindt

-FI voor functies die gebruikt worden in expres sies, die weer
behoren bij een transitie

De rijen van de matrices geven de interne nummers van de desbetreffende
variabe1en of functies aan, terwij1 het rijnummer correspondeert me~ het
interne nummer van een transitie.

6.2 Beschrijving van de plaatsen

De p1aatsen worden in het systeem ingevoerd onder opgave van hun naam.
Evenals bij de transities worden deze namen opges1agen a1s rijen van een
matrix, in dit geval PLA, terwij1 het rijnummer intern gebruikt wordt om de
transitie te karakteriseren.

PLA
PLA[i;]: de naam van de p1aats.

i: interne p1aatsnummer

Plaats 8

Beha1ve door zij n naam word teen p1aats 0 ok gekenmerkt door zij n
connecties met de transities.
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De gegevens die betrekking hebben op de connecties tussen de transities
en de plaatsen, worden vastgelegd in een tweetal matrices:

-matrix PI: een drie-dimensionale matrix, die drie vlakken bevat.
De rijnummers van elk vlak corresponderen met de interne
transitienummers.De verdeling van de vlakken is als voIgt:

. -vlakl: Geeft bij elke transitie de indices van
zijn invoerplaatsen.

-vlak2: Geeft bij elke transitie en elke
invoerplaats gegeven in vlakl, de
tij d sc ond itie.

-vlak3: Geeft bij elke transitie en elke
invoerplaats, gegeven in vlakl, de
mum tijdsconditie.

Als element van de matrix wordt een triple (p,t,r)
waarin: p=plaat snummer, t=minimum tij d sco nditie,
tij d sc ond itie.

minimum

maxi-

genoteerd,
r=maximum

-matrix PO, die voor iedere transitie de bijbehorende
uitvoerplaat sen geeft.

De dynamische gegevens van de plaatsen: de tekenverdeling over de plaatsen
en de tijd gedurende welk een plaats a1 een teken heeft, worden vastgelegd
in de matrix PD. Deze matrix bevat twee rijen: de eerste rij bevat
informatie over de tekenverd eling, terwij 1 de tweede rij de tij d sinfo rmatie
bevat.

Formele definities:

PI: PI[l;k;l]=n

PI[2;k;ll=t

PI[3;k;ll=t

PO: PO [k;ll=n

n>O: plaats n is invoerplaats van
transitie k.

n=O: geen betekenis.

Indien PI[l;k;ll=n>O, dan is t de
minimum tijdsvoorwaarde behorende bij
de connectie van plaats n naar
transitie k.
Indien PI[l;k;ll=O dan is ook
PI[2;k;ll=0 en zonder betekenis.

Indien PI[l;k;ll=n>O, dan is t de
maximum tijdsvoorwaarde behorende bij
de connectie van plaats n naar
transitie k.

n>O: plaats n is uitvoerplaats van
transitie k.

n=O: geen betekenis.
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De matrices heb ben evenveel kolommen al s het maximale aan tal
invoer- respectievelijk uitvoerplaatsen van een transitie.

PD: PD [1; i] =m

PD [2; i] =t

Plaats i bevat een teken indien m=l
en geen teken indien m=O

Indien plaats i een teken bevat, dan
is dit teken reeds gedurende t
tijdseenheden aanwezig.

6.3 Beschrijving van de variabelen

De namen van de variabelen worden als rijen opgeslagen in de volgende
matrices:

IVA voor de interne variabelen.
EVA voor de inkomende externe variabelen.
PVA voor de uitgaande externe variabelen.
eVA voor de interne communicatie variabelen.

Intern word t weer het numl!ler van de rij gebruikt als pointer naar de
variab elenaam.

Een variabele heeft ook nog een waarde, welke gekozen moet worden uit een
aftelbare verzameling van waarden. Op dit moment mag deze verzameling
slechts bestaan uit integers, maar de opslagmethode is zo geko zen dat een
uitbreiding naar symb olis c he waarden en typen makkelij k reali seerbaar is.

De waarde van de variabele (of een pointer naar de symbolische waarde)
wordt opgeslagen in de rijen:

VD
EVD
PVD
eVD

voor
voor
voor
voor

de
de
de
de

interne variabelen.
inkomende externe variabelen.
uitgaande externe variabelen.
interne communicatie variabelen.

Om een optimale opslag tijdens de analyse mogelijk te maken, worden er een
aantal vectoren ingevoerd, die het maximale aantal verschillende waarden,
dat een variabele kan aannel!len, bevatten. Op dit moment moet de gebruiker
deze vectoren invullen, maar bij implementatie van symbolische waarden,
kan dit door het systeem gebeuren.Deze vectoren zijn:

VX
EVX
PVX
evx

voor
voor
voor
voor

de
de
de
de

interne variabelen.
inkomende externe variabelen.
uitgaande externe variabelen.
interne communicatie variabelen.
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Formele definities:

IVA: IVA[i;]

EVA: EVA[i;]

PVA: PVA[i;]

eVA: eVA[i;]

De naam van de interne variabele met
het interne nummer i

De naam van de inkomende externe
variabele met het interne nummer i

De naam van de uitgaande externe
variabele met het interne nummer i.

De naam van de interne communicatie
variabele met het nummer i

VD: VD [i] =b De interne variabele i heeft de waarde
b •

EVD: EVD [i] =b

PVD: P VD [i] = b

e VD: e VD [i] = b

De inkomenden externe variabele i heeft
de waarde b.

De uitgaande externe variabele i heeft
de waarde b.

De interne communicatie variabele i
heeft de waarde b.

VX: VX[i]=x De interne variabele i heeft maximaal x
verschillende waarden.

Opm: Als x=-l, dan oneindig veel
waarden.

EVX: EVX[i]=x

PVX: PVX [i] =x

evx: evx [i] =x

De inkomende externe variabele i heeft
maximaal x verschillende waarden.

De uitgaande externe variabele i heeft
maximaal x verschillende waarden.

De interne communicatie variabele i
heeft maximaal x verschillende waarden.

6.4 Beschrijving van de queues

De namen van de queue
,

s worden als rijen ingevoerd in de volgende
matrices:

EQU voor de inkomende queue
,

s .
PQU voor de uitgaande queue

,
s •

eQu voor de interne communicatie
,

s .queue
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De queue wordt weer gekenmerkt door het rijnummer in de desbetreffende
matrix.

De velden van de queue's worden ingevoerd, nadat alle queuenamen van een
type queue ingevoerd zijn. Per queue wordt nu gevraagd om de velden te
specificeren.

Bij de invoer van de veldnamen worden deze achter elkaar gezet als rijen in
de matrix EQC, PQC of CQC, afhankelijk van het type queue.

Bij de invoer van de namen wordt tevens de eerste rij van de matrices EQX,
PQX en CQX aangemaakt. In deze rij wordt het aantal velden, dat een queue
bevat, geplaatst. Ret kolomnummer correspondeert met het interne nummer
van de desbetreffende queue. Binnen een queue wordt een veldnaam nu
eenduidig bepaald indien het queuenummer q en het veldnummer f bekend
zijn. Voor het op zoeken worden de volgende formules gebruikt:

veldnaam=EQC[(+/EQX[1;2q-l))+ f)

of :

veldnaam=PQC[(+/PQX[2;Zq-l))+ f]

of:

veldnaam=CQC[(+/CQX[2;Cq-l])+ f)

De dynamische gegevens van de queue's, zoals de vulling van de queue's en
de momentane queue-lengte worden vastgelegd in de volgende vectoren:

EQD voor de vulling van de inkomende queue's.
PQD voor de vulling van de uitgaande queue's.
CQD voor de vulling van de interne communicatie

que ue' s •

EQL voor de momentane lengte de inkomende
,

s •van queue
PQL voor de momentane lengte van de uitgaande queue's.
CQL voor de momentane lengte van de interne

communicatie queue's

In E QD, PQD en CQD worden de gegevens van alle queue's gec oncateneerd,
zodat er een lange vector ontstaat. M.b.v. de vectoren EQL, PQL en CQL
kunnen de gegevens van een queue weer gerec onstrueerd worden. Elementen
van een queue beslaan per element maar een entry in de vectoren EQD, PQD en
CQD, omdat b ij de 0 pslag gebruikt word t gemaakt van c odering stechnieken.

Voor een efficiente codering worden de vectoren EQY, PQY en CQY
gegenereerd. Zij hebben dezelfde functie als de vectoren EVX, PVX en CVX,
maar nu voor de velden van de queue's. De opslag gebeurt op analoge wij ze
als in de matrices E QC, PQC en CQC.
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De formules waarmee de gegevens van een veld gevonden kun nen worden,
indien het nummer van de queue q en het veldnummer f bekend zijn, luiden
als volgt:

Maximale waarde van veld f in queue q =

EQY[(+/EQX[Zq-1])+ f] voor een inkomende queue

of:

PQY[(+/EQX[2q-1])+ f] voor een uitgaande queue.

6f:

CQY [(+/CQX [2q-1])+ f] voor een interne communicatie
queue

Om een element van een queue te coderen, wordt het maximum M van het
maximale aantal waarden van de velden van de queue bepaald. Ret queue
element kan nu gecodeerd worden als een getal in het talstelsel M+L De
berekening voor een element van queue q geschiedt volgens de formule:

M+1=r/EQY[(+/EQX[Zq-1])+ EQX[q]]

of:

M+1= r/PQY [(+/PQX [Zq-1])+ PQX [q] ]

of:

M+1= r/CQY [(+/CQX [l.q-1])+ CQX [q] ]

Ret bepalen van de plaats van het i-de element van queue q, binnen de
vectoren E QD, PQD en CQD gebeurt m.b.v de volgende formules:

EQD [(+/EQL[Zq-1] )+i]

6f:

PQD [(+/PQL [Zq-1) ]+i]

6 f :

CQD [ (+ / CQL [ Zq -1 ) ] + i ]

De tweede rij van de matrices EQX, PQX en CQX, word gevormd door
informatie over de maximale lengtes die de queue's kunnen bezitten. Deze
informatie is van belang bij de analyse.
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Forme1e definities:

E QU: E QU [q : ]

PQU: PQU [q; ]

CQU: C QU [q ; ]

EQC: EQC [k;]

PQC: PQC[k;]

CQC: CQC[k;]

E QD: E QD [k; ]

PQD: PQD[kj]

C QD: C QD [k j ]

E QL: E QL [q] = 1

PQL: PQL[q]=l

CQL: CQL [q] = 1

EQY: EQY[kj]

Naam van de inkomende queue met het
interne nummer q.

Naam van de uitgaande queue met het
interne nummer q.

Naam van de interne communicatie queue
met het interne nummer q.

Naam van een veld van een inkomende
queue. De index k wordt berekend
vo1gens de eerder gegeven formu1e.

Naam van een veld van een uitgaande
queue. De index k wordt berekend met
een formu1e, zoa1s eerder gegeven.

Naam van een veld van een interne
communicatie queue. De index k wordt
berekend met een formu1e, zoa1s eerder
gegeven.

De waarde van een element van een
inkomende queue. De index k wordt
berekend m.b.v. de eerder gegeven
formu1e.

De waarde van een element van een
uitgaande queue. De index k wordt
berekend zoa1s eerder gegeven.

De waarde van een element van een
interne communicatie queue. De index k
wordt berekend zoa1s eerder gegeven.

De 1engte van de inkomende queue met
nummer q is ge1ijk aan 1.

De 1engte van de uitgaande queue met
nummer q is ge1ijk aan 1.

De 1engte van de interne communicatie
queue met nummer q is ge1ijk aan 1.

Ret maxima1e aanta1 waarden van een
veld van een inkomende queue. De index
k is berekend vo1gens reeds eerder
gegeven formu1es.
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PQY: PQY [k; ]

CQY: C QY [k ; ]

EQX: EQX[l;q]

EQX[2;q]

PQX: PQX[l;q]

PQX[2;q]

CQX: CQX [1 ;q]

CQX[2;q]

Ret maximale aantal waarden van een
veld van een uitgaande queue. De index
k wordt berekend m.b.v. reeds eerder
gegeven formules.

Ret maximale aantal waarden van een
veld van een interne communicatie
queue. De index k wordt berekend m.b.v.
reeds eerder gegeven formules.

Ret aantal velden per element van de
inkomende queue met nummer q.

De maximale lengte van de inkomende
queue met nummer q.

Ret aantal velden per element van de
uitgaande queue met nummer q.

De maximale lengte van de uitgaande
queue met nummer q.

Ret aantal velden per element van de
interne communicatie queue met nummer
q.

De maximale lengte van de interne
communicatie queue met nummer q.
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HO OFDSTUK 7

IMPLEMENTATIE VAN EEN BEREIKBAARHEIDSANALYSE PROGRAMMA

In de voorgaande hoofdstukken is uiteen gezet, hoe het, bij dit onderzoek
gebruikte. specificatie-net is opgebouwd en hoe de gebruikte database
voor dit model eruit ziet. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven
van het algorithme dat gebruikt wordt om de bereikbaarheidsgraaf te
berekenen, op basis van een systeem representatie volgens het beschreven
model. Het basisidee van het algorithme, generatie van alle mogelijke
bereikbare toestanden, is reeds eerder aan bod gekomen, tesamen met een
bekno pte bes chrijving. Deze besc hrijving zal nu ui tgebreid worden.

7.1 Warnier-Orr diagrammen

Het algorithme wordt beschreven in de vorm van een aantal zogeheten
Warnier-Orr d iagrammen. Deze Warnier-Orr diagrammen zijn on t wik keld
voor de beschrijving van de opbouw van algorithmen en programma's. Ten
opzichte van de gebruikelijke stroomdiagrammen bieden ze een aantal
voordelen:

-over zic h telij ker
-gestructureerder
-werkend in de breedte i.p.v· in de lengte. Dit laatste
is erg fijn wanneer de diagrammen op gebruikt moeten
worden in een manuscript-

Omdat de programmatuur geschreven is in de taal APL, biedt het gebruik van
Warnier-O rr diagrammen nog een ad ditioneel voordeel· Praktij kervaring
heeft namelijk uitgewezen dat de diagrammen zich zeer goed lenen voor de
beschrijving van programma's die in de taal APL geimplementeerd worden.
Bij een goed opgezet diagram volgt het APL programma vrij wel letterlijk de
structuur van het diagram. Het diagram wordt als het ware gewoon
gecopieerd. Meer over het gebruik van Warnier-Orr diagrammen is te vinden
in het boek van Higgins "Program design and construction"· [Higgins
1979]

7.2 Bet programma voor de bepaling van de bereikbaarheidsgraaf

De essentie van dit programma is weergegeven in de Warnier-Orr
diagrammen, die bij dit hoofstuk gevoegd zijn. Deze diagrammen maken het
mogelij k om, indien gewenst, zelf het programma te schrijven in de
gewenste programmeertaal. To ch is no od zakelij k om enkele pun ten nog
nader toe te lichten.
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7·2.1 De tijdsana1yse

Deze analyse is gehee1 nieuw en is, voor zover bekend, nog nergens in de
1iteratuur bes chreven. Ze maakt het moge1ij k om vertragingen, timeout s en
andere zaken die specifiek met een gebeurtenis in de tijd te maken hebben,
te mode11eren. Door verandering van de tijds parameters kan tevens de
g evoe1ig heid van het proto col vo or (klein e) tij d svariaties ond erzo ch t
worden, hetgeen van be1ang is voor het bepa1en van de mate waarin het
protocol afhangt van de tijd. (Tijdsvariaties kunnen ontstaan door
to1eranties in de hard ware van het systeem waarop het protocol
geimp1ementeerd is.) Toevoeging van tijden aan het model betekent een
wezen1ijke uitbreiding van het model omdat nu de gebeurtenissen in het
model geordend kunnen worden in de tijd· Voora1 bij protoco11en in
hardware is timing een wezen1ijk be1angrijk aspect.

Bij het opstarten van het programma, moet er een keuze gemaakt worden
tussen een bereikbaarheids-analyse met inachtneming van de tijden, een
tijdsana1yse) of een analyse met verwaar10zing van de tijden" een 10gische
analyse. De 10gische analyse genereert a11e moge1ij ke systeemtoestanden,
ook die toestanden die met de gegeven tijdscondities, nooit bereikt
kunnen worden. Door deze analyse wordt een bee1d verkregen van de werking
van het protocol en van de moge1ijke fouttoestanden waarin het protocol
kan komen te verkeren wanneer er iets fout gaat doordat er bijvoorbee1d
een tijdsvariatie ontstond buiten de schuld van het protocol, zoa1s
bijvoorbee1d een hardware fout. Door verge1ijking van de resu1taten van de
10gische analyse met de resu1taten van de tijdsana1yse is het dan ook
moge1ijk om proefondervinder1ijk de juiste tijdscondities, benodigd voor
een goede werking van het proto col vast te ste11en en om de gevoe1igheid
van deze condities t.o .v. een variatie in de tijd te bepa1en. Dit a11es is
voora1 van be1ang indien gewerkt wordt met pu1svormige signa1en zoals
bijvoorbee1d strobe's. Deze signa1en kunnen gemode11eerd worden a1s
pu1sen, juist door het opnemen van de tijd in het model en in de
verificatie van het mod el.

Bij de bespreking van het model bleek. dat de gegevens van de tijd konden
worden opgenomen in een v1ak van het model: het tijdsv1ak. Dit vlak staat
verder gehee1 los van de twee andere modelv1akken en kan bij de analyse dan
ook gehee1 ze1fstandig behande1d worden. Van deze eigenschap wordt
gebruik gemaakt in het programma. Indien er geen tijdsana1yse gewenst is,
worden a11e berekeningen die met het tijdsv1ak te maken hebben niet
uitgevoerd. Dit betekent een winst in snelheid en in geheugenruimte,
doordat de gegevens die betrekking hebben op de tijd, nu niet behoeven
worden berekend en in het geheugen worden opges1agen.

7.2.2 Coderingsschema's

Om de bes c hikbare geheugenruimte z 0 g oed mog elij k te benutten, worden er
door het programma een aantal coderingsschema's gebruikt. Een van deze
schema's, het coderen van een element van een queue in een bepaa1d
ta1ste1se1 is reeds in het voorgaande hoofdstuk besproken. Was dat schema
vrij algemeen, de nu vo1gende schema's zijn dit niet.
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Ze zijn specifiek voor de gebruikte implementatie van de programmeertaal,
APL-V80, op een microcomputer. Met enkele wij zigingen zijn de schema's
wellicht toepasbaar voor andere programmeeertalen en implementaties van
die programmeertalen op een bepaalde computer.

7.2.2.1 Codering van binaire vectoren

In APL-V80 is voor de opslag van een binaire waarde een byte
geheugenruimte nodig. Voor de opslag van een integer zijn echter drie
bytes benodigd, terwijl de opslag van een floating-point waarde zes bytes
kost. Omdat gewerkt wordt met variabelen en queue's die slechts waarden
kunnen bezitten afkomstig van een aftelbare waardenverzameling, kan het
programma zich beperken tot integers en booleans. Dit betekent
geheugen winst t.o .v. het gebruik van floating-point getallen.

De maximale waarde van een integer die het systeem kan bevatten, is 65535.
Dit beteken t dat 16 binaire waarden kunnen worden samengepakt in een
integer. Ret programma bevat dan ook een subroutine die in staat is om deze
operatie uit te voeren. Deze subroutine verdeelt een binaire vector in
stukken van 16 bits, die daarna gecodeerd worden als een integer. Wanneer
het programma de vector weer nodig heeft, wordt er een andere routine
aangeroepen, die de omgekeerde operatie, het omzetten van een aantal
integer waarden in een binaire vector, uitvoert. Een eenvoudig
rekensommetj e leert, dat hierd 0 or een geheugenbes paring van ongeveer een
factor 5 bereikt wordt.

Omdat de codering overhead vraagt, is het niet raad zaam ze toe te passen op
elke binaire vector, maar slechts op die vectoren, die, relatief gezien,
vrij lang bewaard moeten worden en in grote hoeveelheden. De
tekenverdeling is een voorbeeld van zo'n binaire vector. Ze moet bij elke
toestand bewaard worden, terwij I e1 ke toestand weer bewaard moet worden
totdat het programma termineert. Rier is dan ook een aanzienlij ke winst in
geheugen ruimte te behalen.

7.2.2.2 Codering van de waarden van de variabelen

De variabelen die gebruikt worden tijdens de modellering, bezitten vaak
slechts een beperkt aantal verschi1lende waarden. (vee1al niet groter dan
acht) Deze beperking voIgt uit de aard van interfaces en protocollen.
Indien het maximale aan tal verse hillende waarden dat een variabele kan
aannemen, bekend is, kan gebruik worden gemaakt van het feit dat dit aantal
klein is. De binaire representatie van zo'n waarde bevat dan ook vaak
minder dan 16 bits. Door van aIle (integer) waarden van variabelen uit een
bepaalde klasse, de binaire representaties te nemen, deze te concateneren
tot een grote binaire vector die dan weer gecodeerd wordt als een aantal
integers, volgens de in de vorige paragraaf beschreven techniek, is het
mogelij k om een bes paring in de geheugenruimte te verkrij gen. De bereikte
besparing eal afhangen van de maximale waarden van de variabelen. De
gebruikte coderingstechniek zal echter nooit meer waarden genereren, dan
er oorspronkelijk waren, doordat de maximale waarde van een integer in het
systeem kan worden gecodeerd in 16 bits, en de coderingsschema's werken
met een verdeling van de binaire vectoren in 16 bits.
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Voor de overhead gelden dezelfde overwegingen als bij de codering van
binaire vec toren; slec h ts waarden die langd urig bewaard moeten worden
komen voor codering in aanmerking. in het bij zonder de waardeverdeling
van de variabelen in een bepaalde toestand·

In principe is het ook mogelijk om de elementen van de queue's ook te
coderen volgens het bovenstaande schema, maar dit is af te raden, omdat er
relatief weinig queue's zijn. zodat de overhead relatief groot wordt; en
omdat de lengte van de queue's aan verandering onderhevig is waardoor de
codering steeds herzien moet worden hetgeen weer leidt tot tijdsverlies
vanwege de daarvoor benodigde overhead·

7.2.3 Versnelling van het programma

Nadat er een eerste versie van het programma gereed was, bleek dat het
programma toch vrij traag was. Daarom werd er gezocht naar technieken die
het programma zouden kunnen versnellen. Een van deze method en is reeds
aangestipt: het negeren van de bewerkingen voor het tijdsvlak indien er
geen tijdsanalyse gewenst is. Ret programma bevat echter nog een aantal
andere technieken.

7.2.3.1 Potentieel afvuurbare transities.

Bij de invoer van het model worden voor iedere transitie zijn opvolgers
bepaald; d.w.z. die transities die als ingangselement een uitgangs
element van de beschouwde transitie bezitten. (Een transitie kan opvolger
zijn van zichzelf) Bij elke toestand die gegenereerd wordt door afvuring
van een transitie word t er nu een lij st aangelegd van potentiE~el

afvuurbare transities. InitiE:!el bevat deze lij st alle transities. Zodra een
transitie afvuurt wordt hij geschrapt uit de lij st en worden zijn
opvolgers opgenomen in de lijst. De zo ontstane lijst wordt nu gekoppeld
aan de toestandsinformatie van de huidige toestand· De lijst van
potentieel afvuurbare transities word t later gebruikt om de transitieS te
bepalen die afvuurbaar zijn in de toestand waaraan de lij st gekop peld is.
Ret bepalen van potenti@el afvuurbare transities is nuttig, omdat nu niet
steeds aIle transities moeten worden onderzocht op afvuurbaarheid, maar
slechts een deelverzameling van alle transities, n.l. de potentieel
afvuurbare transities. Na een initi@el inschakelverschijnsel, blijkt de
lij st van potentieel afvuurbare transities zich te stabiliseren en bevat
dan slechts een kleine deelverzameling van aIle transities. De grootte van
deze verzameling is afhankelijk van de mate waarin de transities gekoppeld
zijn. In principe is het ook mogelijk om bij generatie van een toestand
meteen de afvuurbare transities te bepalen, maar dit kost veel overhead
doordat er nogal eens dubbel werk gedaan wordt, speciaal in het geval
indien er meerdere transities kunnen afvuren in een gegeven toestand. Bij
generatie van de nieuwe toestanden vindt nu dubbel werk plaats. De
bepaling van de potentieel afvuurbare transities is relatief vrij eenvoudig
en gebeurt dan ook snel hetgeen j uist datgene is wat gewenst wordt.
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7.2.3.2 Ret ophogen van de klok

Bij de tijdsanalyse moet er rekening worden gehouden met de tijd.
Rierdoor is er een klok vereist. Deze klok wordt opgehoogd indien er in
een gegeven toestand geen afvuurbare transities zijn, en indien er weI
transities zijn die voldoen aan de andere voorwaarden voor afvuring
Bestaan deze transities niet, dan bevindt het systeem zich in een
deadlock-situatie· Bestaan dergelijke transities, dan wordt gekeken of
door ophoging van de klok er afvuurbare transities ontstaan- Om te
voorkomen dat de klok slec h ts met een enkele tij d seenheid word t
opgehoogd, terwijl er pas na X tijdseenheden een afvuurbare transitie
ontstaat. een situatie die leidt tot tijdsverspilling, wordt er een ander
procede toegepast. Van aIle in aanmerking komende transities wordt het
minimum bepaald waarmee de klo k moet worden 0 p geho ogd ten einde een
afvuurbare transitie te verkrij gen. Dit proces werkt stukken sneller en
heeft een aanzienlijke invloed op de snelheid van de t~dsanalyse.

7.2.3.3 Ret kental van een toestand.

Zodra er een nieuwe toestand gegenereerd wordt, onderzoekt het programma
of deze toestand al eerder gevonden werd. Is de toestand reeds gevonden,
dan behoeft de toestandsinformatie niet te worden bewaard, omdat deze
reeds bekend is- Ret onderzoek gebeurt door de toestand te vergelijken met
aIle reed s eerder bepaalde toestanden. Deze operatie vind t plaats vo or
iedere toestand en zal steeds meer tijd vergen naarmate er meer toestanden
bepaald zijn- Tijdswinst bij deze operatie zal dan ook leiden tot een
sneller programma, s peciaal wanneer er veel toestanden gegenereerd moeten
worden. De winst kan worden behaald door de toestandsinformatie via een
hash-functie af te beelden op een getal, het kental van de toestand.
Vergelij king van toestand en vind t nu plaats door vergelij king van de
kentallen. Slechts wanneer de kentallen gelijk zijn wordt de totale
toestand sinformatie bes cho uwd. Ret kij ken naar de toestand sinformatie
bij gelijke kentallen is noodzakelijk, doordat er bij hashing altijd een
kans bestaat op gelijke uitkomsten van de hash-functie, terwijl de
aangeb oden argumen ten 0 ngelij k zijn. Men s preekt dan van s ynoniemen.

7.3 De bereikbaarheid s graaf

Om de bereikbaarheid s graaf te berekenen moeten de volgende gegevens
bepaald worden: de oude toestand, de nieuwe toestand die onstaat door
afvuring van een transitie, de afgevuurde transitie en de waarden van de
externe communicatie variabelen en queue's, indien er c ommunicatie met de
omgeving van het systeem plaatsvindt. Deze gegevens zijn voldoende om te
bereikbaarheidsgraaf te karakteriseren, en om, uitgaande van deze
bereikbaarheidsgraaf, een reductie te plegen of een equivalent model op te
stellen-

De gegevens worden als voIgt opgeslagen'

1) Een matrix RMACR die bestaat uit vijf rijen- De eerste rij bevat
de oude toestanden, de tweede rij de nieuwe toestanden die
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Voor de overhead gelden dezelfde overwegingen als bij de codering van
binaire vec toren; slec hts waarden die langd urig bewaard moeten worden
komen voor codering in aanmerking, in het bij zo nder de waardeverdeling
van de variabelen in een bepaalde toestand.

In principe is het ook mogelijk om de elementen van de queue's ook te
coderen volgens het bovenstaande schema, maar dit is af te raden, omdat er
relatief weinig queue's zijn, zodat de overhead relatief groot wordt; en
omdat de lengte van de queue's aan verandering onderhevig is waard 0 or de
codering steeds herzien moet worden hetgeen weer leidt tot tijdsverlies
vanwege de daarvoor benodigde overhead.

7.2.3 Versnelling van het programma

Nadat er een eerste versie van het programma gereed was, bleek dat het
programma toch vrij traag was. Daarom werd er gezocht naar technieken die
het programma zouden kunnen versnellen. Een van deze methoden is reeds
aangestipt: het negeren van de bewerkingen voor het tijdsvlak indien er
geen tijdsanalyse gewenst is. Ret programma bevat echter nog een aantal
andere technieken.

7.2.3.1 Potenti~el afvuurbare transities.

Bij de invoer van het model worden voor iedere transitie zijn opvolgers
bepaald; d.w.z. die transities die al s ingang selement een ui tgang s
element van de beschouwde transitie bezitten. (Een transitie kan opvolger
zijn van zichzelf) Bij elke toestand die gegenereerd wordt door afvuring
van een transitie, wordt er nu een lij st aangelegd van potentieel
afvuurbare transities. Initieel bevat deze lij st alle transities. Zodra een
transitie afvuurt, wordt hij geschrapt uit de lij st en worden zijn
opvolgers opgenomen in de lij st. De zo ontstane lij st word t nu gekoppeld
aan de toestandsinformatie van de huidige toestand. De lijst van
potentieel afvuurbare transities word t later 9e.b\"wikC om de transitie te
bepalen die afvuurbaar zijn in de toestand waaraan de lij st gekoppeld is.
Ret bepalen van potentieel afvuurbare transities is nuttig, omdat nu niet
steed salle tran sities moe ten worden 0 nderz och t op afvuurbaarheid, maar
slechts een deelverzameling van alle transities, n.l. de potentieel
afvuurbare transities. Na een initieel inschakelverschijnsel blij kt de
lij st van potentieel afvuurbare transities zich te stabiliseren en bevat
dan slechts een kleine deelverzameling van alle transities. De grootte van
deze verzameling is afhankelijk van de mate waarin de transities gekoppeld
zijn. In principe is het ook mogelij k om bij generatie van een toestand
meteen de afvuurbare transities te bepalen, maar dit kost veel overhead
d oordat er nogal een s d ubbel werk gedaan word t, s peciaal in het geval
indien er meerdere transities kunnen afvuren in een gegeven toestand. Bij
generatie van de nieuwe toestanden vindt nu dubbel werk plaats. De
bepaling van de potentieel afvuurbare transities is relatief vrij eenvoudig
en gebeurt dan ook snel hetgeen juist datgene is wat gewenst wordt.
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ontstaan uit de overeenkomstige oude toestanden in de eerste rij,
terwijl de derde rij de transitie bevat die de toestandsovergang
bewerkstelligt. De vierde rij bevat of een nul, of een pointer
naar de vector CLAIMI, indien er eommunieatie is tussen de
omgeving en het sys teem. De vij fde rij bevat een nul of een
pointer naar de vector OFFERI, it,ldien er eommunieatie is tus sen
het systeem en de omgeving.

2) De veetoren CLAIM en CLAIMI, die de eommunieatie van de
omgeving naar het systeem besehrijven. (binnenkomende
berie hten)

3) De veetoren OFFER en OFFERI, die de eommunieatie van het
systeem naar de omgeving besehrijven. (uitgezonden beriehten)

De 0 pslag van de vee toren CLAIM ,CLAIMI en OF FER, OF FERI is identiek aan
de opslag van de (gemodifieeerde) expressies, d.w.z. een indexveetor en
een tekstveetor.
De bereikbaarheidsgraaf kan ook grafiseh worden weergegeven; een reden om
ook een programma te maken dat de graaf kan tekenen op een willekeurige
terminal of printer. Dit tekenprogramma werkt met bekende algorithmen
voor het zoeken van paden in een boom of graaf. In de literatuur over
grafentheorie zijn voldoende voorbeelden van dit soort algorithmen te
vinden, zodat een uitweiding aehterwege wordt gelaten. Een opmerking nog
sleehts: Om het tekenen op meestal vrij smal papier mogelij k te maken,
probeert het programma om een boom te tekenen met z 0 min mogelijk
niveau's. De boom wordt in de breedte ontwikkeld. (De niveau's van de boom
worden van links naar reehts getekend.)

Door een kleine verandering in het tekenprogrammma voor de graaf aan te
brengen word t het mogelij k om alle eyeli in de graaf te bepalen en
grafiseh weer te geven. Dit vereenvoudigt het opsporen van lussen die
louter bestaan uit niet-zinvolle aetiviteiten.

Beide programma's bieden een raamwerk voor de ontwikkeling van
programma's voor geriehte zoekproeedures die gebruikt kunnen worden voor
het vinden van validatiefouten. Al dit soort prodedures bestaan in
essentie uit het bepalen van paden en eyeli in een graaf.

7.4 De Warnier-Orr diagrammen

De nu volgende pagina's bevatten de Warnier-Orr diagrammen.
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haal nieuwe toestand van de toestanden stack
73

test de nieuwe toestand

afvuring van een transitie
bepaal de afvuurbare transities
in de nieuwe toestand

'0
I"j

o
QQ
I"j

lUaa
lU

~epaling of een gegeven
~ansitie afvuurbaar is

}:~ur de (afvuurbare)
transities af

~epaling of een gegeven
ltransitie afvuurbaar is.

-,(~o"-'1-L)------~iP

(a, J) I
---1~"'='-L:-,i-------~est op deadlock

initia1iseer de gebruikte variabelen
bepaal de afvuurbare transities in de
initieele toestand
kies analyse met of zonder tijd

afvuurbare transities
(f)

afvuurbare transities

begin --------1

vuur de
transities af

?2

71: geen terminatie door een fouttoestand
72: voor aIle afvuurbare transities
73: zolang de stack nog niet leeg is

bepaling van
de bereikbaar
heidsgraaf

?1

Warnier-Orr diagram voor de bepaling van de bereikbaarheidsgraaf



begin ----------~~est of aan de logische condities voor afvuring voldaan is

voldaan aan ------~

de tijdscondities
(S I)

voldaan aan i
de condities
voor _de waarden plaats de transitie in

(~/) de lijst van afvuurbare
d~ transities

~est of aan de tijdscondities voor
l!fvuring voldaan is

begin [test of aan de condities
voor de waarden voldaan
is

begin

voldaan aan
de log i sche ---_.
condities

'laTera-an aan
ae--TogTsche
concri He-s

(~ ,)

bepa ling of
een gegeven
transitie
afvuurbaar is

Warnier-Orr diagram voor de bepaling van de afvuurbare transi, ties



begin--------------[!est of aIle ingangsplaatsen een teken bevatten

aIle ingangs
plaatsen bevatten
een teken

(0, I)

®

begin--------------[t~st of aIle ingangsqueue's een
Llengte groter dan nul bezitten

aIle lengtesMI~esultaat:=true
groter dan nul

EB -
aile lengtes~~/)resultaat:=false
groter dan nu 1 J

l.- -

aIle ingangs~-
pI aatsen-j)-evatten
een teken--- res uI taat: =fa Ise

L (0,,1) -

test de logische
condities voor
afvuring van
de trans i tie ------I

Warnier-Orr diagram voor de test van de logische condities voor de afvuring van een conditie



Warnier-Orr diagram voor het testen van de ingangsplaatsen

71: voor aIle ingangsplaatsen en resultaat!false

teken~esultaat:=true
~~ --

tekel) .J;.esul taat:=false
(~vL..

plaats heeft
$

plaats heeft

,- I.:! beg i n -----------jL'>epaa I a II e i ngangsp Iaatsen van de trans i tie
I

test of aIle jtestde
ingangsplaatsen i ingangsplaatsen
een teken beva t ten I ---

L 71



?2: voor aIle ingangsqueue's en resultaat~fals~

_-{---l engte:>O
- $----

lengte>O

test of aile
ingangsqueue's
een lengte
groter dan nul
bezitten l

begin

test de
queuelengtes

72

[bepaal aIle ingangsqueue's van de transitie

{9~[resultaat :=true

~~-'J----LresuI taat: =fa Ise

Ha
'0
.......
toa
to
::l
rot
lb
rot
~

to

<
lb
::l

Warnier-Orr diagram voor het testen van de lengtes van de ingangsqueue's
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tijd plaats C
. ~ ., (~/) resultaat:=true

max I rna let IJ d
~

tijd plaats
~ ~resultaat:=~

maxima Ie t lTd (~~ L
tijd .e.laats
~ 7
min i rna let i i d

(~,) .

begin -------------~epaal aIle ingangsplaatsen en hun bljbehorende tijdsinterval len

tijd plaats
~

minimale tijd
(~ ,)

test de
tijden van---------I
de ingangsplaatsen

71

test de
tijdscondities

Warnier-Orr diagram voor het testen van de tijdscondities
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begin------------~~ijk of er een conditie-expressie behoort bij de transitie

conditie-
express i e __----',--'0--/-.:.,-/---1
aanwezig

test of aan de
condities voor
de waarden --------~

voldaan is

conditie-
expressie
aanwezig

0,

begin---------------Ibepaal de bij de conditie-expressie
~etrokken variabelen en queue's

resultaat:~resultaatvan de evaluatie van de conditie
expressie

resultaat:=true

Warnier-Orr diagram voor de test op de waarde-condities van een transitie
"0
11
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III
a
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III



'0
11
o

OQ
11

~a
III

Ha
'0
I--'
CDa
CD
p
rt
III
rt....
CD

<:
III
p

evalueer de actie-expressie

zet de dynamische tijden van de betrokken
variabelen en queue's waarop een toewijzing
plaatsvond op nul

verricht de logische afvuur-operaties
op de variabelen en queue's

een actie-expressie aanwezig is die bij de transitie

e i nde--------------1

test of door de evaluatie van de expressie fouten kunnen
optreden die in strijd zijn met de afvuurregels voor het logische
vlak

zet de dynamische tijden van de uitgangsplaatsen op nul

skip

r
-bepaal de ingangs- en uitgangsplaatsen van de transitie

test of door afvuring van de transitie er een onveilig net zou
ontstaan

actie-expressie
aanwezig --~------,----1

(0,/)

einde

actie-expressie
aanwezig -------;;=---__---1

011)

I
begin--lkijk of er

Lbehoort

begin--------------~r_bepaalde variabelen en queue's die bij
~e actie-expressie betrokken zijn

afvuring van
een transitie

verplaats de tekens volgens de logische afvuurregels

Warnier-Orr diagram voor het afvuren van een transitie



"0
0;
o

()Q
0;
IU
a
a
IU

dat er nog geen lees-

queuelengte+l fil resultaat:=true
groter dan de
maximale queue-
lengte

leesoperatie ~geef waarschuwing
nog niet gedaan 01 operatie gedaan is
na de laatste vervolg de analyse
toewijzing

leesoperatie iSkiP
nog niet gectaar1 01

na de laatste
toewijzing

begin---------------rhaal de queuelengte, de maximale queuelengte, en de vector
Lvoor het al of niet gelezen zijn van de variabelen op

I
~queuelengte+l~reSUltaat: =false
groter dan de 0 I geef foutmelding voor overschrijding van

--------------- maximale queue- de queuelengte en stop de analyse
lengte

CJ)

test de queue
lengtes

74

test de lees
operaties op
de variabelen

75

74: voor aile queue's en geen afbraak van de analyse
75: voor aile variabelen die deze leescontrole bezitten

test of er
fouten optreden
door evaluatie-
van de actie
expressie

Warnier-Orr diagram voor het testen of er fouten ontstaan door evaluatie van de actie-expressie



begin ~aal de informatie betreffende de queuelengtes en de
I~eesoperaties op de variabelen op

logische afvuur~zet de variabele die aangeeft of de communicatievariabele al
regels voor de gelezen voordat er nieuwe toewijzing mogelijk is. op "gelezen"
ingangsvariabelen

77

queuelengte met eenLogische afvuur
operaties op
variabelen en
queue's

logische afvuuriverhoog de
regels voor de
uitgangsqueue's

?8

logische afvuur_{erminder de queuelengte met
regels voor de
ingangsqueue's

79

77: voor aIle ingangsvariabelen
78: voor aIle uitgangsqueue's
79: voor aIle ingangsqueue's

..
een

~
'0
~

ID
S
ID
::s
rt
III
rt
f-'o
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III::s

'0
'1
o

I)Q
'1
III
S
S
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Warnier-Orr diagram voor de logische afvuur-operaties op variabelen en queue's



?6: resultaat=true en geen afbraak van de analyse
voor alle plaatsen die uitgang zijn van de transitie

onveiligheeft de plaats al
een teken

geef foutmelding voor een
---r.~~~net en stop de analyse, I)

resultaat:=false

heeft de p_l_a_a_t-,s__a~l~~esultaat:=true
een teken (~ I) L

test de ~----------1

uitgangsplaatsen
?6

test of er
een onveili? net
ontstaat door~__~
afvuring van de
transitie

......
N

Warnier-Orr diagram voor het testen op een onveilig net
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begin ----------~~aal de tekeninformatie op

H
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710: voor aIle ingangsplaatsen
711: voor aIle uitgangsplaatsen

logische afvuur
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plaatsen------------~
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plaatsen ----------~
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Warnier-Orr diagram voor de logische afvuurregels van de plaatsen
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- tepaling of
een gegeven
transitie
':.fvuurbaar is

voldaan aan condities rbepaal op
~oging klok

voldaan aan condities--~6~o~,~J7)L---------~rtransitie
~iet afvuurbaar

test de logische
-----------1 condi ti es

test de waardecondities

transi ties ..{Q..i)f;eef waarschuwing voor
afvuurbaar ~eadlock

(J)

transities1'bepaal minimum van aile
afvuurbaar ophogingen van de klok

hoog klok op met dit minimum
bepaal de afvuurbare transities

test de transities
?4

alle
niet

?4

aile
niet

tijdsanalyse

test op
deadlock

?4: voor aile (potentiee~afvuurbare transities

Warnier-Orr diagram voor het testen op deadlock



Warnier-Orr diagram voor de bepaling van de ophoging van de klok

bepaal
ophoging van------~

de klok

ophoging voor 1jepaal ondergrens tijdsinterval
een ingangsplaats bepaal verschil ondergrens en tijd dat plaats al een teken heeft

?5 neem maximum van nul en het bepaalde verschil
ophoging is nu gelijk aan dit maximum

Ophoging wordt nu het minimum van aile ophogingen gevonden bij de plaatsen

?5 voor aile ingangsplaatsen



Warnier-Orr diagram voor het testen van de nieuwe toestand

begin--------------~~epaalkental via de gekozen hashfunctie

vergelijk kental met de kentallen van de reeds gevonden toestanden

'0
t1
o

(JQ

t1
IIIa
a
III

zet toestand in de bereikbaarheids
graaf en vul de benodigde gegevens
in
plaats de toestand op de toestanden
stack van te onthouden toes tanden

toestandsinformatie gelijk--~()~~/~~

zet toestand in de bereikbaarheidsgraaf
vul de benodigde gegevens in
plaats de toestand op de toestanden stack van te onthouden toes tanden

vergelijk de toestandsinformatie
----'.,----'--L-j

toestandsinformatie gelijk~/Lzet toestand in de bereikbaar-
~ heids graaf en vul de benodigde
'-LI gegevens in

zelfde kental
gevonden

zelfde kental (j.
gevonden 0, /

test de nieuwe
toestand -----I



CONCLUSIES

In dit verslag wordt een methode beschreven voor de verificatie van
protocollen. De aangegeven methode maakt gebruik van bereikbaarheids
analyse om het aantal'mogelijke toestanden te bepalen. Om de daarbij
optredende toestandsexplosie tegen te gaan worden er een aantal
reductiemethoden gepresenteerd. Veel van deze methoden zijn geschikt om
een verificatiesysteem te maken dat interactief werkt met de gebruiker. Een
van de methoden die naar voren treedt. is de reductiemethode volgens
Milner [Milner 1980]. Deze methode leent zich uitermate voor
automatisering. Op het moment is dit nog niet geimplementeerd in het
ontwikkelde systeem en gebeurt de reductie nog met de hand. Ook de
validatie moet momenteel nog met de hand gebeuren. Op dit terrein is dan
00 k behoefte aan methoden. die uitgaande van de b ereikbaarheid s graaf. de
syn tac tisc he eigensc hap pen kun nen valideren. 00 k de proced ures vo or het
gericht zoeken naar een vermeende validatiefout ten einde deze fout te
kunnen localiseren en classificeren. moeten nog ontwikkeld worden.

De introd uctie van de tij d in het model en d us in de bereik
baarheidsanalyse blijkt een gunstig effect te hebben op het aantal
optredende toestanden. Er blij kt een red uctie op te treden van het aantal
toestanden. doordat gebeurtenissen kunnen worden geordend in de tijd.
Dit laatste is van belang voor hard ware protocollen die veel gebruik maken
van timinginformatie.

Samenvattend kan gesteld worden dat in dit verslag een aanzet wordt
gegeven tot een automatisch verificatiesysteem dat in staat is om complexe
protocollen in samenwerking met de gebruiker te analyseren. via een
in terac tieve dialo og. Ret in teractieve as pec t maakt het mogelij k om het
systeem te implementeren op een kleine computer. Momenteel moet de
gebruiker nog veel werk zelf verrichten. maar het is mogelijk om een deel
van zijn taken te delegeren aan de computer. De programma's die deze taken
zouden moeten verrichten moeten nog ontwikkeld worden.

Om zeer complexe protocollen te analyseren is verder onderzoek
nood zakelij k naar betere red uc tiemethoden. die geen beperkingen opleg gen
aan de volledigheid van de analyse en verificatie resultaten. De momenteel
gebruikte methoden geven in sommige gevallen immers geen uitsluitsel over
de volledigheid van de verificatie.

Ondanks de tekortkomingen. blijkt het ontwikkelde systeem een nuttig
stuk gereedschap bij het ontwerpen van protocollen.
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