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Tiivistelmä
Maria on rinnakkaisten järjestelmien analysointityökalu. Se simuloi, tekee täydellistä
saavutettavuusanalyysiä ja verifioi lennosta LTL-kaavoilla annettuja elävyysominaisuuksia ottaen huomioon mallin sisältämät reiluusehdot. Mallinnuskieli perustuu korkean tason Petri-verkkoihin ja ilmaisuvoimaisia tietotyyppejä ja operaatioita sisältävän algebraan.
Erilaiset suorituskyvyn ja muistin kulutuksen optimoinnit mahdollistavat työkalun käyttämisen korkean tason kielillä kirjoitettujen ohjelmien ja spesifikaatioiden verifiointiin.
Maria on toteutettu C- ja C++-kielellä, ja se on vapaasti hyödynnettävissä GNU-hankkeen julkaisemien GPL-ehtojen mukaisesti.
Asiasanat. saavutettavuusanalyysi, korkean tason verkot, rinnakkaiset järjestelmät, lennosta verifiointi

1 Taustaa
Rinnakkaisuutta ja samanaikaisuutta sisältävien järjestelmien analysointiin on monia työkaluja, mutta useimmat niistä soveltuvat vain opetustarkoituksiin tai melko yksinkertaisten, käsin
tehtyjen ja hyvin abstraktien mallien analysointiin. Korkeakouluissa on kehitetty yksinkertaisia työkaluja teoreettisten ideoiden toimivuuden tutkimiseksi ajattelematta käytännön tarpeita.
Kaupallisten työkalujen kehittäjät keskittyvät graafisiin käyttöliittymiin ja ohjelmakoodin generointiin. Teollisuudessa suunniteltavien järjestelmien mahdollisimman automatisoitu verifiointi
tuntuu olevan kaukainen haave.
M ARIA-työkalun [ 4] kehittämisessä perimmäinen ajatus on luoda saavutettavuusanalysaattori ja mallintarkistin sellaiselle mallinnuskielelle, joka on ilmaisuvoimaltaan lähellä korkean
tason ohjelmointi- ja spesifiointikieliä (kuten C++ ja SDL). Kielen tehokkaat jono- ja pinooperaatiot mahdollistavat monimutkaisenkin kommunikaation kuvaamisen lisäämättä malliin
turhia, analyysiä hankaloittavia välitiloja.
Käyttäjien ei tarvitse tuntea analysaattorimme formalismia eli algebrallisia järjestelmäverksovellusalakohtainen etupää vastaa liikoja [1]. He käyttävät oman sovellusalueensa kieltä, ja
tännästä analysaattoriin
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• kääntämällä käyttäjän ohjelmat tai spesifikaatiot analysaattorin omaan formalismiin,
• mahdollistamalla haluttujen ominaisuuksien kuvaamisen sovelluksen omalla kielellä ja
• esittämällä löydetyt virheelliset käyttäytymiset sovelluksen suorituskaaviona.
Yleisellä formalismilla on joitakin etuja sovelluskohtaisiin formalismeihin nähden. Tehokkaampien analyysimenetelmien toteuttaminen hyödyttää heti kaikkia niitä kieliä, joille on käännös.
Tällä hetkellä meillä on kokeellinen etupää CCITT:n SDL-kielelle [
7]. M ARIAn tyyppijärjestelmän ansiosta lausekkeiden ja sanomanvälityksen kääntäminen on helppoa.

2 Yleiskuva
Kuva 1 havainnollistaa analysaattorimme modulaarista rakennetta. Työkalua voi käyttää sekä
vuorovaikutteisesti (komentoriviltä ja graafisesti) että eräajona. Toimintatapoja on monia:
• kattava saavutettavuusanalyysi: tutkitaan kaikki saavutettavissa olevat tilat
• vuorovaikutteinen simulaatio: laske käyttäjän valitsemien tilojen seuraajat
• aikalogiikan kaavalla annetun turvallisuus- ja elävyysominaisuuden tarkistaminen
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Kuva 1: M ARIAn ominaisuuksia
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Tykalu hallitsee saavutettavuusgraaa (saavutettavia tiloja ja tilojen vlisi siirtymi) levytiedostoissa. Keskusmuistin sstmisen ansiosta
• analyysi voidaan keskeytt ja sit voidaan jatkaa myhemmin,
• luotua saavutettavuusgraaa voidaan tutkia toisella tietokoneella ja
• yksi rajoitus poistuu: ern 15 866 988-tilaisen ja 61 156 129-siirtymisen mallin analyysi
vei 5 megatavua muistia (ja 1,55 gigatavua levy).
Mainittu analyysi tyllisti 266 MHz:n Pentium II -koneen 10 tunniksi kyttessmme optiota,
joka knt mallin sit analysoivaksi C-kieliseksi ohjelmaksi. Tm optio pudottaa analyysiajat kolmannekseen, joskus viidennekseen. Tulkkipohjainen analyysi on ktev vuorovaikutteisessa simuloinnissa etsittess mallinnusvirheit.
Kehittelemme probabilistista veriointimenetelm, joka kytt kiinten suuruista muistialuetta mallin tilojen esittmiseen. Koska tm menetelm ei tuota saavutettavuusgraaa, se
on hydyllisimmilln tarkistettaessa turvallisuusominaisuuksia erajona.

3 Graafin tutkiminen
M ARIA sislt vuorovaikutteisen tykalun saavutettavuusgraan tutkimiseen, aikalogiikalla
ilmaistujen ominaisuuksien tarkistamiseen ja osittaisen saavutettavuusanalyysin tekemiseen eli
simulointiin.
Saavutettavuusgraaa voi tutkia ja selata monin tavoin. Tiloissa voi laskea lausekkeita ja aikalogiikan kaavoja. On mahdollista etsi lyhin polku annetun tilan ja tilajoukon vlill. Tykalu
osaa laskea graan vahvasti yhteniset komponentit. Kuvassa 2 on ern yksinkertaisen mallin
komponenttigraa.
Jos osittaisessa saavutettavuusgraassa tarkistetaan aikalogiikan kaavaa, tykalu lis graain uusia tiloja, kunnes se lyt vastaesimerkin tai toteaa, ett kaavan ominaisuus ptee.
Simulaatio voi helpottaa mallintamistyt. M ARIA simuloi malleja hyvin lpinkyvsti.
Kun kyttj haluaa nhd jonkin ennestn tutkimattoman tilan seuraajat, tykalumme lis
tilat saavutettavuusgraain ja nytt ne kyttjlle.

Kuva 2: Ern tila-avaruuden vahvasti yhteniset komponentit
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4 Laaja tietotyyppijärjestelmä
Tietotyyppijrjestelm suunniteltiin korkean tason spesikaatio- ja ohjelmointikieli ajatellen.
Rakenteisia tyyppej ovat monikot, mill tahansa tyypill indeksoidut taulukot sek kapasiteetiltaan rajoitetut jonot ja pinot. Niit voi laittaa siskkin ja rajoittaa mielivaltaisesti.
Esimerkki: jono, jossa voi olla 0 tai 2 pient lukua, mritelln
int (1..3) [stack 2]
0
2
({},{1,1}..). Jonon sislt voidaan esitt
dlog2 (3 + 3 )e = 4 bitill. Tiukat rajoitteet
• pienentvt tilojen tallentamisen vaatimaa muistitilaa,
• vhentvt mahdollisuuksia analyysiss ja
• auttavat lytmn virheit (rajoiterikkeit) mallista.
Rajoiterikkeiden tarkistaminen on avuksi mallinnettaessa jrjestelmi ksin. Kaikki analyysin
aikana tapahtuvat virheet raportoidaan.

5 Tehokkaat operaatiot
Ohjelmointikielist tuttujen perusrakenteiden lisksi mallinnuskieless on valmiita operaatioita
• jonojen ja pinojen ksittelemiseen,
• monijoukkojen perustoimituksiin (leikkaus, liitto, erotus, erilaiset kuvaukset) ja
• ryhmittmiseen (monijoukkosummat, eksistentiaali- ja universaalikvantiointi).
Ryhmitysoperaatioiden indeksimuuttujien arvojen rajoittaminen dynaamisilla ehdoilla on erityisen tehokas rakenne hajautettujen algoritmien mallintamiseen. Palvelinta, joka lhett viestin kaikille muille paitsi itselleen, voidaan kuvata lyhyell lausekkeella. Palvelinten mrn
muuttamiseksi riitt kajota yhteen ainoaan tietotyyppimritykseen.
Peruslaskutoimitukset tarkistavat poikkeustilanteet kuten ylivuodot ja nollalla jakamisen.
Kaikki operaatiot tarkistavat rajoiterikkeet. Mys rakenteisten tietotyyppien arvoaluetta voi rajoittaa tysin mielivaltaisesti.

6 Reiluusehtoja noudattava mallintarkistin
Tysin automaattisesti rinnakkaisista jrjestelmist voidaan lyt melko yksinkertaisia ja karkeita virheit kuten
• lukkiumia eli sellaisia tiloja, joista jrjestelm ei voi edet, ja
• virheellisi laskenta-askelia, joissa tapahtuu jokin virhe.
Jrjestelm tuntevat tahot voivat kuvata jrjestelmlt haluamiaan ominaisuuksia esimerkiksi
aika- tai modaalilogiikan kaavojen avulla. Nm ominaisuudet jaetaan yleens turvallisuus- ja
elvyysominaisuuksiin. Turvallisuusominaisuuden (mitn pahaa ei tapahdu) vastainen suoritus on tapahtumaketju jrjestelmn alkutilasta johonkin jrjestelmss mahdolliseen pahaan
4

tilaan. Elvyysominaisuus (jotain hyv tapahtuu joskus) rikkoutuu, jos jrjestelm voi loputtomasti suorittaa jotakin tapahtumasilmukkaa suorittamatta hyv toimintoa lainkaan.
Elvyysominaisuuksiin liitetn usein reiluusoletuksia. Esimerkiksi tiedonsiirtoprotokollalta voidaan vaatia, ett lhetetyt viestit toimitetaan lopulta vastaanottajalle. Jos tietoliikenneyhteys voi kadottaa tai vrist sanomia, emme halua elvyysominaisuudelle sellaisia vastaesimerkkej, jossa yhteys on jatkuvasti poikki. Reiluusoletuksella voimme vaatia, ett sanomien
katoamista tai vristymist mallissa kuvaavien tapahtumien on kohdeltava niiden kanssa vaihtoehtoisia tapahtumia reilusti.
Tykalumme mallintarkistusalgoritmi ottaa huomioon sek heikon ett vahvan reiluuden
mallin tasolla. Koska reiluusominaisuudet voidaan jtt pois itse LTL-kaavasta, menettelyst
koituu eksponentiaalisia sstj [
3]. Tietksemme tm on ensimminen tllainen mallintarkistin korkean tason Petri-verkoille.
Reiluusehtoja noudattavista vastaesimerkeist eli elvyysominaisuuksien vastaisista tapahtumasilmukoista tulee helposti pitki, jopa tuhansien laskenta-askelten ketjuja, joissa on paljon
epolennaisia tapahtumia. M ARIA pyrkii lytmn lyhyit silmukoita tehokkaasti [
2].
LTL-kaavojen muuntamiseen yleistetyiksi Bchi-automaateiksi kytmme ulkoista tykalua [6]. Koska M ARIA on modulaarinen, muunnin on helppo vaihtaa.
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