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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η μοντελοποίηση και η επαλήθευση κινητών 

συστημάτων με χρήση τεχνικών αλγεβρικών προδιαγραφών. Με τον όρο κινητά συστήματα 
αναφέρονται τα συστήματα υπολογισμού ή/και επικοινωνιών στα οποία η έννοια της θέσης 
των αντικειμένων αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό τους και η μεταβολή της επηρεάζει 
καθοριστικά τη συμπεριφορά τους. Λόγω της ιδιαιτερότητας των συστημάτων αυτών, και 
εξαιτίας τη ραγδαίας εξάπλωσης της χρήσης των κινητών δικτύων και υπηρεσιών, οι 
απαιτήσεις για αξιοπιστία, ασφάλεια και λειτουργικότητα έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη 
τυπικών μεθόδων προσανατολισμένων στα κινητά συστήματα. Οι τυπικές μέθοδοι, οι οποίες 
είναι τεχνικές, γλώσσες και εργαλεία με ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, μας δίνουν τη 
δυνατότητα μιας αυστηρής, μαθηματικά ορισμένης, χωρίς ασάφειες, περιγραφής ή 
προδιαγραφής των συστημάτων, η οποία χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό τους, την 
ανάλυση, και την επαλήθευση επιθυμητών ιδιοτήτων τους.  

Ένας πολύ σημαντικός κλάδος των τυπικών μεθόδων είναι οι αλγεβρικές γλώσσες 
προδιαγραφών, οι οποίες έχουν ως μαθηματικό υπόβαθρο τους μαθηματικά λογικά 
συστήματα ή συνδυασμούς τους. Μια τέτοια εκτελέσιμη αλγεβρική γλώσσα προδιαγραφών 
νέας γενιάς, απόγονος των γλωσσών OBJ, είναι η CafeOBJ. Το βασικότερο χαρακτηριστικό 
της γλώσσας αυτής που τη διακρίνει από αντίστοιχους φορμαλισμούς, είναι η άμεση 
υποστήριξη που παρέχει στη συμπεριφοριακή προδιαγραφή με την ενσωμάτωση στο 
συντακτικό της ειδικών τύπων και τελεστών. Η συμπεριφοριακή προδιαγραφή, η οποία έχει 
τις βάσεις της στην άλγεβρα με κρυμμένους τύπους, υποστηρίζει την αλγεβρική 
προδιαγραφή με αντικείμενα ή αφηρημένες μηχανές καταστάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα 
περιγραφής κατανεμημένων, δυναμικών συστημάτων με ταυτόχρονες διεργασίες. 
Παράλληλα, με χρήση τεχνικών επαλήθευσης που βασίζονται σε αυτή, μας δίνει τη 
δυνατότητα απόδειξης ιδιοτήτων ασφαλείας των συστημάτων που έχουν προδιαγραφεί. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται το πλαίσιο προδιαγραφής και επαλήθευσης 
κινητών συστημάτων MobileOBJ. Η προδιαγραφή του κινητού συστήματος, πρωτοκόλλου ή 
διαδικασίας, αποτελείται από τη σύνθεση τεμαχίων προδιαγραφών (specification modules) 
τα οποία περιγράφουν είτε τους τύπους δεδομένων, είτε το σύστημα σαν ένα Κινητό 
Παρατηρήσιμο Σύστημα Μετάβασης, ένα είδος συμπεριφοριακού αντικειμένου. Στη 
συνέχεια με βάση αυτή την προδιαγραφή και κάνοντας χρήση τεχνικών απόδειξης 
θεωρήματος είναι δυνατή η επαλήθευση ιδιοτήτων της. Το ότι ο δυναμικός χαρακτήρας του 
συστήματος προδιαγράφεται με εξισώσεις, κάνει τη μέθοδο αυτή καλύτερα κατανοητή και 
ευκολότερη από αντίστοιχες μεθόδους που προαπαιτούν βαθύτερη γνώση των τεχνικών 
απόδειξης θεωρήματος.       
  Στη συνέχεια, επεκτείνοντας την αρχική προσέγγιση, δίνεται η δυνατότητα 
προδιαγραφής και φυσικών, συνεχών – πέραν των διακριτών –  χαρακτηριστικών των 
κινητών συστημάτων, όπως ο χρόνος και η απόσταση. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την 
ενοποίηση των Κινητών Παρατηρήσιμων Συστημάτων Μετάβασης με τα Χρονικά και τα 
Υβριδικά Παρατηρήσιμα Συστήματα Μετάβασης. Η εφαρμογή της μεθόδου παρουσιάζεται 
μέσα από τη μελέτη μιας σειράς περιπτώσεων που αντιστοιχούν σε συστήματα και 
πρωτόκολλα.  
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Τα ζητήματα ασφαλείας για ένα κινητό σύστημα είναι μεγάλης κρισιμότητας και γι’ αυτό 
το λόγο δεν θα μπορούσαν να παραβλεφθούν. Στα πλαίσια αυτά έχουν προδιαγραφεί και 
επαληθευθεί πρωτόκολλα ασφαλείας για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και πολύ-εκπομπής.  

Στο τελευταίο κομμάτι της διατριβής προτείνεται μια άλγεβρα πρωτοκόλλων για την 
επαναχρησιμοποίηση και σύνθεση πολύπλοκων πρωτοκόλλων από στοιχειώδη με βάση τις 
τεχνικές ιεραρχικής σύνθεσης αντικειμένων με χρήση συμπεριφοριακών αλγεβρικών 
προδιαγραφών και της άλγεβρας τεμαχίου προδιαγραφής. Αποδεικνύεται η διατήρηση 
ιδιοτήτων των  στοιχειωδών πρωτοκόλλων στα σύνθετα πρωτόκολλα για τελεστές της 
άλγεβρας, και παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογών της.    
 
Λέξεις Κλειδιά: 
 
Κινητά Συστήματα, Τυπικές Μέθοδοι, Αλγεβρικές Γλώσσες Προδιαγραφών, Τυπική 
Επαλήθευση, CafeOBJ, MobileOBJ, Κινητά Παρατηρήσιμα Συστήματα Μετάβασης, 
Απόδειξη Θεωρήματος, Επαγωγική Απόδειξη, Συμπεριφοριακές Προδιαγραφές, Άλγεβρα με 
Κρυμμένους Τύπους, Αφηρημένος Τύπος Δεδομένων, Αφηρημένη Μηχανή Καταστάσεων, 
Πρωτόκολλα Κινητών Επικοινωνιών, Πρωτόκολλα Ασφαλείας, Άλγεβρα Πρωτοκόλλων, 
Σύνθεση Πρωτοκόλλων. 
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ABSTRACT 
 

The scope of the thesis is the modeling and verification of mobile systems using 
algebraic specification techniques. Α mobile system is a computing and/or a communication 
system where the notion of location of its components is of major criticality and its change 
affects system’s behavior. Due to the special characteristics of such systems, and the rapid 
proliferation of mobile devices, networks and services, the requirements for reliability, 
security and functionality has led to the development of formal methods for mobile systems. 
Formal methods, which are techniques, languages and tools based on mathematics, provide 
an unambiguous, strict mathematical description or specification which is used for effective 
design, analysis and verification of desired properties of the system.  
  An important branch of formal methods are algebraic specification languages with a 
rigorous basis on mathematical logical systems or combinations of them. Such a language is 
CafeOBJ, an executable, new generation algebraic specification language, member of the 
OBJ family languages. Its main characteristic that differentiates it from other formalisms is 
its direct support to behavioural specification paradigm since it embeds special hidden sorts 
and behavioural operators in its syntax. Behavioural specification is based on hidden algebra 
and supports an object oriented style of algebraic specification. It also supports specification 
of distributed concurrent systems as abstract state machines and verification of safety 
properties of them through theorem proving techniques such as simultaneous induction and 
coinduction. 
  Based on the above specification techniques, MobileOBJ is proposed, that is an algebraic 
framework for specification and verification of mobile systems. The specification of the 
mobile system, protocol or procedure consists of specification modules which describe either 
data types as visible sorts, or the system as a Mobile Observational Transition System, a kind 
of behavioural object. Based on this specification, verification of properties of the mobile 
system using theorem proving techniques is feasible. Since the transitions of the system are 
specified as equations makes the method easier to read, understand and learn than other 
related methods, which prerequisite deeper knowledge of theorem proving.    
  Next, the integration of Mobile Observational Transition Systems with Timed and Hybrid 
Observational Transition Systems is performed to capture not only the discrete but also the 
continuous characteristics of mobiles systems, such as timing constraints, resource scarcity or 
distance. To demonstrate the applicability and practicality of the framework, a number of 
case studies are conducted. 
  Security aspects of mobile systems are of major importance, and it was inevitable to take 
them into account. Authentication protocols for sensor networks and multicasting settings 
have been formally specified, and safety properties of them have been verified. 
  In the last section of the thesis, a protocol algebra is proposed inspired by the module 
algebra and the hierarchical object composition technique based on hidden algebra. The 
preservation of some properties of the component protocols to the composed protocol for 
some operators of the algebra has been proved. Finally, a number of applications of the 
algebra are presented. 
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Keywords: 
 
Mobile Systems, Formal Methods, Algebraic Specification Languages, Formal Verification, 
CafeOBJ, MobileOBJ, Mobile Observational Transition Systems, Theorem Proving, 
Induction, Behavioural Specifications, Hidden Algebra, Abstract Data Type, Abstract State 
Machine, Mobile Communication Protocols, Security Protocols, Protocol Algebra, Protocol 
Composition 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Οι τυπικές προδιαγραφές των συστημάτων υπολογισμού και επικοινωνιών, δηλαδή η 
περιγραφή τους χωρίς ασάφειες, με χρήση μεθόδων που έχουν ένα πολύ ισχυρό μαθηματικό 
υπόβαθρο, είχε κινήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον των μαθηματικών, των επιστημόνων 
πληροφορικής αλλά και των μηχανικών πληροφορικής και επικοινωνιών από τα πρώτα 
στάδια της εξέλιξης της πληροφορικής. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ορισμένοι από τους 
πρωτεργάτες της πληροφορικής όπως οι Turing, Von Neumann, Ulam, ήταν ήδη 
διακεκριμένοι ερευνητές της μαθηματικής λογικής.  
 Σήμερα, η ραγδαία εξάπλωση των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, του 
διαδικτύου και των αντίστοιχων υπηρεσιών, από τη μια πλευρά έχει αυξήσει την 
πολυπλοκότητα τους ενώ από την άλλη καθιστά την αξιοπιστία τους απαραίτητη καθώς 
πολλές φορές υποστηρίζουν κρίσιμες υπηρεσίες. Συνεπώς, η ανάγκη για χρήση των τυπικών 
προδιαγραφών κατά των σχεδιασμό και την ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων γίνεται 
ολοένα και μεγαλύτερη, πέρα από το ερευνητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Εκτός όμως 
από τη δυνατότητα περιγραφής του συστήματος είναι αναγκαία και η δυνατότητα 
επαλήθευσης ιδιοτήτων που αυτό ικανοποιεί, ούτως ώστε να αποφευχθούν λάθη κατά την 
υλοποίηση του. Τέτοιες δυνατότητες έχουν οι τυπικές μέθοδοι που υποστηρίζονται από 
εκτελέσιμες γλώσσες προδιαγραφών.  
  Η δυσκολία αποδοχής των παραπάνω τεχνικών από την πλειοψηφία των μηχανικών 
δικτύων και σχεδίασης πρωτοκόλλων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δυσκολία εκμάθησης 
και κατανόησης τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υιοθετούνται τεχνικές οι οποίες είτε είναι 
πλήρως περιγραφικές (π.χ. φυσική γλώσσα), είτε διαγραμματικές, οδηγώντας πολλές φορές 
σε ασάφειες στην περιγραφή και σφάλματα στην υλοποίηση.     

Μια ειδική κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών είναι τα 
κινητά συστήματα. Τα συστήματα αυτά παρά το ότι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με 
τα παραδοσιακά κατανεμημένα συστήματα, εμφανίζουν αρκετές ιδιαιτερότητες οι οποίες 
δημιουργούν νέες προκλήσεις στους σχεδιαστές κινητών συστημάτων, υπηρεσιών και 
εφαρμογών. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν: τους περιορισμένους πόρους των κινητών 
συσκευών,  τις συχνές αποσυνδέσεις και επανασυνδέσεις στο δίκτυο, το μεταβλητό εύρος 
ζώνης, και τα ετερογενή δίκτυα και συσκευές. Επιπλέον χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 
το περιβάλλον κινητού υπολογισμού και επικοινωνιών και επηρεάζουν τη σχεδίαση 
υπηρεσιών, εφαρμογών και πρωτοκόλλων είναι η κινητικότητα των χρηστών, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών και οι ιδιότητες των κινητών δικτύων [1]. Στην 
παράγραφο 1.1 γίνεται μια πιο λεπτομερής αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
κινητών συστημάτων και τις απαιτήσεις των εφαρμογών. 

Με την εμφάνιση των κινητών δικτύων, νέες τυπικές μέθοδοι ή φορμαλισμοί 
αναπτύχθηκαν.  Σε αυτή την κατεύθυνση, είτε επεκτάθηκαν και εμπλουτίστηκαν υπάρχουσες 
μέθοδοι για να καλύψουν τις ανάγκες των κινητών συστημάτων, είτε δημιουργήθηκαν νέες, 
αποκλειστικά για κινητά συστήματα. Στα επόμενα γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των 
βασικών χαρακτηριστικών των τυπικών μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί για τη 
μοντελοποίηση των κινητών συστημάτων. 
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Τέλος, λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας των πρωτοκόλλων που απαιτούνται για τη 
λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τους γίνεται 
ολοένα και πιο επίπονη διαδικασία. Μια λύση που έχει προταθεί είναι η σύνθεση 
πολύπλοκων πρωτοκόλλων από μικρότερα, στοιχειώδη, που επιτελούν επιμέρους 
λειτουργίες, ενώ επίσης έχουν αναπτυχθεί άλγεβρες πρωτοκόλλων με εφαρμογή στην 
ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων. Και σε αυτό το πεδίο οι τυπικές μέθοδοι που 
υποστηρίζουν αντικειμενοστραφείς τεχνολογίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.        

 

1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι ιδιαιτερότητες των συστημάτων κινητού 

υπολογισμού και επικοινωνιών αποτελούν πρόκληση για τους σχεδιαστές τόσο των 
συστημάτων, όσο και των σχεδιαστών μιας τυπικής μεθόδου που υποστηρίζει την 
κινητικότητα. Οι ιδιαιτερότητες αυτές οφείλονται στις ιδιότητες του ασύρματου 
περιβάλλοντος, στα χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών [2,3], και στην κινητικότητα 
των συσκευών [4]. Παρακάτω αναφέρονται ανά κατηγορία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά [5]: 

 
1. Περιορισμοί της ασύρματης επικοινωνίας 

Μικρό εύρος ζώνης: Το εύρος ζώνης των ασύρματων δικτύων μπορεί να είναι μικρό, 
ιδιαίτερα στα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής, και όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες. 
Μεταβλητό εύρος ζώνης: Ο δυναμικός χαρακτήρας των κινητών δικτύων μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τη δραματική μεταβολή του διαθέσιμου εύρους ζώνης μιας συσκευής. Για 
παράδειγμα μείωση παρατηρείτε όταν αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών σε μια κυψέλη, ενώ 
έχουμε αύξηση όταν ο χρήστης μετακινείται από ένα δίκτυο χαμηλής ταχύτητας σε δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας. 
Αποσύνδεση: Οι ασύρματες συνδέσεις είναι πιθανό να χαθούν ή να μειωθεί το επίπεδο του 
σήματος λόγω της κινητικότητας του χρήστη. Για παράδειγμα οι χρήστες μπορεί να 
εξέλθουν από την ακτίνα κάλυψης της κυψέλης ή να εισέλθουν σε περιοχή με υψηλά 
επίπεδα παρεμβολών ή θορύβου. 
Άλλοι περιορισμοί: Υψηλά επίπεδα καθυστέρησης δικτύου, συχνές απώλειες πακέτων 
δεδομένων, υψηλοί ρυθμοί απωλειών κ.α.   

2. Χαρακτηριστικά κινητών συσκευών 
Περιορισμοί πόρων: Οι περιορισμοί σε πόρους των κινητών συσκευών οφείλονται στο μικρό 
τους μέγεθος, στις μικρές δυνατότητες αποθήκευσης, στην υπολογιστική ισχύ και στη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας [2].  
Συχνές αποσυνδέσεις από το δίκτυο: Για εξοικονόμηση πόρων (ειδικά λόγω περιορισμένης 
διάρκειας ζωής της μπαταρίας), οι χρήστες είναι απαραίτητο να αποσυνδέουν τις συσκευές 
τους από το δίκτυο. Επίσης, κατά τη διάρκεια μετακίνησης μιας συσκευής από μια κυψέλη 
σε άλλη (διαπομπή), είναι πιθανό να αποσυνδέεται από το δίκτυο για απρόβλεπτο χρονικό 
διάστημα. 
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Ασφάλεια: Λόγω της κινητικότητας, μια συσκευή εκτίθεται σε μια σειρά από κινδύνους. Μια 
συσκευή είναι πιθανό να κλαπεί ή δεδομένα που περιέχονται σε αυτή να καταστραφούν 
μερικώς ή ολικώς. Οι κινητές συσκευές είναι πιο εύθραυστες και επιρρεπείς σε φυσικές 
καταστροφές σε σχέση με τις παραδοσιακές σταθερές συσκευές.    

3. Περιορισμοί λόγω της κινητικότητας 
Ετερογένεια: Ένα περιβάλλον κινητών επικοινωνιών και υπολογισμού είναι δυνατό να 
αποτελείται από ετερογενή ασύρματα δίκτυα. Ένας κινητός χρήστης είναι πιθανό να 
χρειασθεί να διασχίσει τα όρια διαφορετικών δικτύων. 
Δυναμικό περιβάλλον: Οι υπολογιστικές οντότητες (δηλ. οι κινητές συσκευές), λειτουργούν 
σε ένα άκρως δυναμικό περιβάλλον. 
Μεταβλητή διαθεσιμότητα πόρων: Οι διαφορετικές περιοχές σε ένα κινητό περιβάλλον 
μπορεί να έχουν διαφορετικούς τύπους διαθέσιμων πόρων που να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους κινητούς χρήστες. 

Τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινητών συστημάτων έχουν μεγάλη 
επίδραση στη σχεδίαση τους και την κάνουν μια πολύπλοκη εργασία. Επιπλέον, ο 
σχεδιαστής εφαρμογών για κινητά συστήματα θα πρέπει να λάβει υπόψη του εκτός από την 
κινητικότητα των χρηστών – συσκευών (φυσική κινητικότητα [6]),                         
και τη δυνατότητα μετακίνησης των εφαρμογών από μια συσκευή σε άλλη (λογική 
κινητικότητα [7]). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σχεδίαση μιας εφαρμογής-υπηρεσίας γίνεται 
ακόμα δυσκολότερη.  

Οι ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιεί μια εφαρμογή – υπηρεσία που λειτουργεί σε 
κινητό περιβάλλον έχουν άμεση σχέση με τις παραπάνω ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος 
και αποτελούν ουσιαστικά τις διαφορές ανάμεσα στις εφαρμογές που προορίζονται για 
κινητά περιβάλλοντα υπολογισμού και τα παραδοσιακά περιβάλλοντα κατανεμημένου 
υπολογισμού: 

- Αποσυνδεσιμότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να μπορούν να εκτελούνται σε 
κατάσταση αποσύνδεσης ή αδύναμης σύνδεσης [8]. 

- Επίγνωση θέσης: Μια εφαρμογή θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφελείται 
από την κινητικότητα και να παρέχει υπηρεσίες με βάση τη θέση [9]. 

- Εξάρτηση από το πλαίσιο: Οι κινητοί χρήστες μπορούν να προσπελάσουν και  
να χρησιμοποιήσουν πόρους και πληροφορία ανάλογα με τη θέση τους. Η διαθεσιμότητα 
πόρων εξαρτάται από τη θέση. Επίσης μια εφαρμογή είναι δυνατό να απαιτεί διαφορετικά 
είδη πόρων ανάλογα με το περιβάλλον που εκτελείται [10].  

- Προσαρμοστικότητα: Η ετερογένεια στις συσκευές και τα δίκτυα απαιτεί από  
μια εφαρμογή να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβολές του περιβάλλοντος [11]. 

- Συνεργασία: Οι κατανεμημένες υπολογιστικές οντότητες μιας εφαρμογής θα  
πρέπει να συντάσσονται και να συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων της εφαρμογής 
[12]. 

- Ασφάλεια: Οι κινητές συσκευές, οι εφαρμογές που εκτελούνται σε αυτές και 
τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτές τις συσκευές πρέπει να προστατεύονται από 
κακόβουλους χρήστες και λογισμικό. 

Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες και ιδιότητες των κινητών συστημάτων και εφαρμογών 
απαιτούν διαφορετικές τεχνικές τυπικών προδιαγραφών και μοντελοποίησης σε σχέση με τα 
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παραδοσιακά κατανεμημένα συστήματα και εφαρμογές. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται 
μια επισκόπηση των τυπικών μεθόδων, ενώ έμφαση δίνεται στις τυπικές μεθόδους για 
κινητά συστήματα. 

 
1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  
 

Οι τυπικές μέθοδοι είναι τεχνικές, γλώσσες και εργαλεία  που βασίζονται στα 
μαθηματικά, και χρησιμοποιούνται για την προδιαγραφή, ανάπτυξη και επαλήθευση 
πολύπλοκων συστημάτων  υλικού και λογισμικού. Η αναγκαιότητα της χρήσης των τυπικών 
μεθόδων έγκειται  στη δυνατότητα αποφυγής σοβαρών λαθών σε συστήματα τα οποία είναι 
πολύπλοκα και είναι πιθανό να διαχειρίζονται και να εκτελούν πολύ σοβαρές εργασίες. 
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικά στάδια εργασιών στα οποία συμβάλλουν οι 
τυπικές μέθοδοι: αυτό της διαδικασίας καταγραφής προδιαγραφών ή τυπικής προδιαγραφής 
(formal specification) και αυτό της τυπικής επαλήθευσης (formal verification).  

Με το όρο καταγραφή προδιαγραφών αναφερόμαστε στη διαδικασία περιγραφής ενός 
συστήματος και των επιθυμητών ιδιοτήτων του. Η περιγραφή αυτή γίνεται σε μια γλώσσα 
της οποίας τόσο το συντακτικό όσο και η σημασιολογία της είναι πλήρως μαθηματικά 
ορισμένα. Το είδος των επιθυμητών ιδιοτήτων του συστήματος μπορεί να περιλαμβάνει τη 
λειτουργική συμπεριφορά του, τη χρονική συμπεριφορά του, την εσωτερική δομή του. Ως 
τώρα, η προδιαγραφή έχει γνωρίσει μεγαλύτερη επιτυχία στην περιγραφή των ιδιοτήτων της 
συμπεριφοράς του συστήματος (behavioral properties). Ένας από τους επόμενους στόχους 
στο πεδίο αυτό είναι ο συνδυασμός διαφορετικών γλωσσών προδιαγραφής για την 
προδιαγραφή διαφορετικών πλευρών του συστήματος με καθεμία. 

Η τυπική επαλήθευση μας δίνει τη δυνατότητα της ανάλυσης ενός συστήματος για την 
ύπαρξη  επιθυμητών ιδιοτήτων (ή αντίστοιχα  την απουσία ανεπιθύμητων). Δύο ομάδες 
τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί και ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση για τη λύση του 
προβλήματος της επαλήθευσης είναι η τεχνική της απόδειξης θεωρήματος (theorem proving) 
και ο έλεγχος μοντέλου (model checking). H τεχνική της απόδειξης θεωρήματος 
περιλαμβάνει την εύρεση μιας απόδειξης της υπό εξέτασης ιδιότητας στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου τυπικού συστήματος. Ουσιαστικά η τεχνική αυτή προσπαθεί με 
αυτοματοποιημένο τρόπο να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε μαθηματικές 
αποδείξεις – ξεκινά από τα αξιώματα καθώς και τον τύπο που εκφράζει το σύστημα και το 
κάθε βήμα της απόδειξης βασίζεται στους συμπερασματικούς κανόνες έως ότου φθάσουμε 
στον τύπο που εκφράζει την ιδιότητα. Η τεχνική του ελέγχου μοντέλου χρησιμοποιεί 
διάφορους αλγόριθμους των οποίων κοινό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι ψάχνουν 
εξαντλητικά όλο το μοντέλο το οποίο αποτελείται από καταστάσεις στις οποίες μπορεί να 
περιέλθει το σύστημα και τις πιθανές μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων αυτών. Η 
τεχνική βασίζεται στο γεγονός ότι το μοντέλο είναι πεπερασμένο κι επομένως, η αναζήτηση 
επιτυχώς ή ανεπιτυχώς θα τερματιστεί. 

Ο σχεδιασμός και η μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων και ιδιαίτερα συστημάτων 
που επιτελούν σημαντικές εργασίες είναι απαραίτητες πριν την ανάπτυξή τους. Σε αυτό τον 
τομέα είναι δυνατό να βοηθήσουν οι τυπικές μέθοδοι, αντικαθιστώντας τις ως επί το 
πλείστον εμπειρικές μεθόδους που εφαρμόζονται και δεν παρέχουν σιγουριά, ιδιαίτερα όσο 
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αυξάνεται η πολυπλοκότητα του συστήματος. Στη συνέχεια αναφέρονται επιγραμματικά τα 
βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων τυπικών μεθόδων για τη μοντελοποίηση 
κατανεμημένων συστημάτων [13]. 

 
• Αφηρημένες Μηχανές Καταστάσεων (Abstract State Machines) 

Η προσέγγιση βασίζεται στην παραδοχή ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος μπορεί να 
μοντελοποιηθεί στο φυσικό επίπεδο αφαίρεσης του ως μια αφηρημένη μηχανή καταστάσεων 
(ΑΜΚ) [14]. Μια ΑΜΚ είναι ένα σύστημα μετάβασης του οποίου οι καταστάσεις είναι 
ερμηνείες πρώτης τάξεως συμβόλων συναρτήσεων που ορίζονται σε μια χαρακτηριστική Y. 
Η σχέση μετάβασης δίνεται από ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων μετάβασης που 
περιγράφουν της μεταβολές στην ερμηνεία των συμβόλων συναρτήσεων από τη μια 
κατάσταση στην άλλη. Στην βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων 
εφαρμογής της μεθόδου σε διαφορετικούς τύπους αλγορίθμων. Τα χαρακτηριστικά της 
μεθόδου είναι η ακρίβεια, η πιστότητα, η κατανοησιμότητα, η εκτελεσιμότητα, και η 
γενικότητα. 
   

• Μέθοδος Β 
Η μέθοδος Β [15] είναι μια συλλογή από τεχνικές βασισμένες στα μαθηματικά για την 

προδιαγραφή, σχεδίαση και υλοποίηση λογισμικού. Τα συστήματα μοντελοποιούνται σαν 
αλληλένδετες αφηρημένες μηχανές, για τις οποίες μια αντικειμενοστραφής προσέγγιση 
εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Μια αφηρημένη μηχανή περιγράφεται με 
χρήση της σημειογραφίας αφηρημένης μηχανής (Abstract Machine Notation - ΑΜΝ). Στην 
προδιαγραφή και σχεδίαση μιας αφηρημένης μηχανής η κατάσταση μοντελοποιείται με 
χρήση εννοιών όπως σύνολα, σχέσεις, συναρτήσεις, ακολουθίες, κτλ. Οι λειτουργίες 
μοντελοποιούνται με χρήση προ- και μετά-συνθηκών με την ΑΜΝ. Η μέθοδος 
υποστηρίζεται από την Β-εργαλειοθήκη (B-toolkit) [16]. 
 

• RAISE (Rigorous Approach to Industrial Software) 
H RAISE [17] είναι μια τυπική μέθοδος σκοπός της οποίας είναι να προωθήσει τη χρήση 

των τυπικών μεθόδων στη βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού. Στόχος της RAISE είναι να 
κάνει δυνατή την κατασκευή: 

- περισσότερο αξιόπιστου λογισμικού, 
- λογισμικού με λιγότερα λάθη, 
- καλύτερα τεκμηριωμένο λογισμικό και 
- ευκολότερα συντηρήσιμο λογισμικό 

Η RAISE αποτελείται από: την RSL (RAISE Specification Language), η οποία είναι μια 
ισχυρή γλώσσα προδιαγραφών και σχεδίασης, μια μεθοδολογία ανάπτυξης, και εκτεταμένη 
υποστήριξη από εργαλεία για την παραγωγή προδιαγραφών, θεωριών και αποδείξεων. Η 
γλώσσα προδιαγραφών RAISE μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την τυποποίηση αρχικών, 
πολύ αφηρημένων προδιαγραφών, όσο και να εκφράσει σχεδιασμούς χαμηλού επιπέδου, 
κατάλληλους για μετάφραση σε μια γλώσσα προγραμματισμού. 
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• UNITY 

Η UNITY [18] είναι μια λογική προγραμματισμού και αποδείξεων για την αξιολόγηση 
κατανεμημένων συστημάτων. Με χρήση ειδικών τελεστών (unless, ensures και leads-to), 
μπορούμε να προδιαγράφουμε χρονικές ιδιότητες των κατανεμημένων συστημάτων, ενώ 
υπάρχουν και συμπερασματικοί κανόνες για την απόδειξή τους. Με την UNITY, το σύστημα 
μοντελοποιείται από ένα σύνολο δράσεων (μεταβάσεων), κάθε μια από τις οποίες θεωρείται 
ατομική1 και τερματίζεται.  Η εκτέλεση ενός συστήματος μοντελοποιείται από μια άπειρη 
και τυχαία (αυθαίρετη) αλλά όχι ταυτόχρονη εκτέλεση των δράσεων του. Σε κάθε βήμα 
εκτέλεσης κάποια δράση επιλέγεται τυχαία από τις πιθανές ενεργές δράσεις. Η επιλογή των 
δράσεων θεωρείτε ότι είναι αδυνάμως δίκαιη (weakly fair), δηλαδή εάν μια δράση είναι 
ενεργή συνεχώς περιμένοντας να εκτελεσθεί, δεν μπορεί να αγνοείτε για πάντα. Στη 
βιβλιογραφία έχουν προταθεί επεκτάσεις της UNITY για συστήματα με ειδικά 
χαρακτηριστικά όπως η Context UNITY [19], η  CommUNITY [20], η generalUNITY [21], 
και η Mobile UNITY [22,23] για την οποία θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες 
στην επόμενη παράγραφο. 
  

• Άλγεβρες Διεργασιών (Process algebras) 
Πρόκειται για μια αλγεβρική προσέγγιση στη μελέτη των ταυτόχρονων διεργασιών. Τα 

εργαλεία της είναι αλγεβρικές γλώσσες για την προδιαγραφή των διεργασιών και την 
τυποποίηση των δηλώσεών τους, μαζί με λογισμούς για την επαλήθευση αυτών των 
δηλώσεων. Οι περισσότερο γνωστές προσεγγίσεις είναι: 

- Calculus of Communicating Systems (CCS) [24], 
- Communicating Sequential Processes (CSP) [25], 
- Algebra of Communicating Processes (ACP) [26]. 

 
Η επέκταση της CCS για τη μοντελοποίηση κινητών διεργασιών ονομάζεται λογισμός π 

(pi-calculus)[27], λεπτομέρειες για τoν οποίο θα αναφερθούν στην επόμενη παράγραφο. 
   

• Z  
Η σημειογραφία Ζ (Z notation) [28] η οποία πήρε το όνομα της από τη θεωρία συνόλων 

Zermelo-Fraskel είναι μια τυπική γλώσσα προδιαγραφών για την περιγραφή και τη 
μοντελοποίηση συστημάτων υπολογισμού. Έχει ως στόχο την ξεκάθαρη προδιαγραφή των 
προγραμμάτων υπολογιστών και την τυποποίηση των αποδείξεων για τη συμπεριφορά των 
προγραμμάτων. Το θεωρητικό υπόβαθρο της Ζ περιλαμβάνει τη μαθηματική σημειογραφία 
που χρησιμοποιείτε στην αξιωματική θεωρία συνόλων, το λ-λογισμό και την πρωτοβάθμια 
κατηγορηματική λογική (first order predicate logic). Οι Ζ++ [29] και Object-Z [30] είναι δυο 
αντικειμενοστραφείς επεκτάσεις της Ζ, ενώ προσπάθεια έχει γίνει για την επέκταση της Ζ σε 
κινητά συστήματα (Mobile – Z) [31].   
 

                                                 
1 Με τον όρο ατομική δράση ή μετάβαση (atomic action or transition) ορίζεται ένας υπολογισμός ο 
οποίος αν και είναι πιθανό να αποτελείται από πολλά στοιχειώδη βήματα που εκτελούνται σε 
διαφορετικούς χρόνους και επεξεργαστές, φαίνεται σαν μια ενιαία, ανεξάρτητη μεταβολή κατάστασης.    
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• TLA (Temporal Logic of Actions) 
Αναπτύχθηκε από τον L. Lamport [32] και συνδυάζει τη χρονική λογική με μια λογική 

των δράσεων για να περιγράψει τη συμπεριφορά των συστημάτων με ταυτόχρονες 
διεργασίες. Η TLA+ είναι η γλώσσα στην οποία γράφονται οι προδιαγραφές TLA ενώ έχει 
αναπτυχθεί και η Mobile TLA [33] για την περίπτωση των κινητών συστημάτων. 
 

• LOTOS 
Η γλώσσα LOTOS [34] είναι τεχνική τυπικής περιγραφής που έχει αναπτυχθεί από την 

ISO για την προδιαγραφή ανοικτών κατανεμημένων συστημάτων και ιδιαίτερα συστημάτων 
που ακολουθούν την αρχιτεκτονική OSI [35]. Η βασική ιδέα που διέπει την LOTOS είναι οτι 
τα συστήματα μπορούν να προδιαγραφούν ορίζοντας τη χρονική σχέση των 
αλληλεπιδράσεων που συνιστούν την  εξωτερικά παρατηρήσιμη συμπεριφορά του 
συστήματος. Η LOTOS έχει πολλά κοινά στοιχεία με τις άλγεβρες διεργασιών, ενώ 
παράλληλα για την προδιαγραφή των δομών δεδομένων χρησιμοποιούνται πολλά στοιχεία 
από την τεχνική αφηρημένων τύπων δεδομένων ACT-ONE[36]. 

 
• SDL 

Η γλώσσα SDL [37] είναι η επίσημη γλώσσα προδιαγραφών της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για την περιγραφή 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Η βάση της για την περιγραφή της συμπεριφοράς είναι η 
επέκταση των μηχανών καταστάσεων με δυνατότητες επικοινωνίας (communicating 
Extended State Machines) που περιγράφονται από διεργασίες. Η επικοινωνία αναπαρίσταται 
από σήματα και μπορεί να συμβεί μεταξύ διεργασιών η ανάμεσα σε διεργασίες και το 
περιβάλλον του συστήματος. Μια εκτεταμένη μηχανή καταστάσεων αποτελείται από ένα 
αριθμό καταστάσεων και ένα αριθμό μεταβάσεων που συνδέουν τις καταστάσεις. Η μηχανή 
ξεκινάει από μια μετάβαση που οδηγεί σε μια αρχική κατάσταση. Η SDL συνήθως 
χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλες γλώσσες όπως τα Message Sequence Charts (MSC), 
τις Abstract Syntax Notation (ASN.1), και Testing and Test Control Notation (TTCN) και τη 
Unified Modeling Language (UML). 

 
• Δίκτυα Πέτρι (Petri Nets) 

Πρόκειται για τυπική μέθοδο γραφικής αναπαράστασης ταυτόχρονων συστημάτων και 
συστημάτων που μπορούν να μοιράζονται πόρους. Η ανάπτυξη τους ξεκίνησε από τον Carl 
Adam Petri στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Η γλώσσα είναι μια γενίκευση της θεωρίας 
των αυτομάτων έτσι ώστε να μπορεί να εκφραστεί η έννοια των ταυτόχρονων γεγονότων 
(concurrent events). Το κατανεμημένο σύστημα αναπαρίσταται σαν ένας 
προσανατολισμένος διμερής γράφος2 με υπόμνημα.΄Ετσι, ένα δίκτυο Πέτρι έχει χωρικούς 
κόμβους (place nodes), κόμβους μετάβασης (transition nodes) και προσανατολισμένα τόξα 

                                                 
2 Διμερής γράφος (bipartite graph) καλείτε ο γράφος του οποίου οι κορυφές μπορούν να χωριστούν σε 
δύο σύνολα έτσι ώστε κάθε στοιχείο του ενός συνδέεται με κάποιο στοιχείο του άλλου και δύο 
στοιχεία του ίδιου συνόλου δεν συνδέονται. 
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(directed arcs) που συνδέούν τους χώρους (places) με τις μεταβάσεις (transitions). Στη 
βιβλιογραφία αναφέρονται επεκτάσεις των δικτύων Πέτρι για τη μοντελοποίηση 
συστημάτων πραγματικού χρόνου (Timed Petri Nets) [38], υβριδικών συστημάτων (Hybrid 
Petri Nets) [39], και κινητών συστημάτων (Synchronized Mobile Petri Nets)[40,41]. 

 
• Αλγεβρικές Γλώσσες Προδιαγραφών (Algebraic Specification Languages) 

Οι αλγεβρικές γλώσσες προδιαγραφών (ΑΓΠ) είναι και αυτές με τη σειρά τους τυπικές 
μέθοδοι οι οποίες έχουν σαν μαθηματικό υπόβαθρο θεωρίες μαθηματικής λογικής η 
συνδυασμό αυτών. Έχουν ως σκοπό τη σχεδίαση αξιόπιστου λογισμικού και επιτρέπουν την 
αφηρημένη προδιαγραφή των συστημάτων που αντιστοιχεί σε μια περιγραφή των 
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Επιπλέον, λόγω των εκτελέσιμων χαρακτηριστικών 
τους υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης (verification) των ιδιοτήτων της προδιαγραφής του 
συστήματος και προσομοίωση (simulation) για την επικύρωση (validation) της. Υπάρχει 
ένας μεγάλος αριθμός ΑΓΠ που έχουν αναπτυχθεί, όπως είναι οι: CLEAR [42], OBJ[43], 
ACT ONE[36], LARCH[44], PLUSS [45], ACT TWO [46], Extended ML [47], OPAL [48], 
SPECTRAL [49], SPECTRUM [50], Maude[51], CASL[52] και CafeOBJ [53]. Στις 
παραγράφους 1.4 και 1.5 θα παρουσιασθούν αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των 
γλωσσών της οικογένειας OBJ και οι προσεγγίσεις μοντελοποίησης κινητών συστημάτων 
που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία με χρήση αυτών αντίστοιχα. 

 

1.3 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Όπως έχει αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν 

προσεγγίσεις μοντελοποίησης των κινητών συστημάτων με την επέκταση τυπικών μεθόδων 
και φορμαλισμών. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά ορισμένων εξ’ αυτών, 
παραβλέποντας τις προσεγγίσεις που ανήκουν στην κατηγορία των αλγεβρικών γλωσσών 
προδιαγραφής οι οποίες θα εξετασθούν ξεχωριστά λόγω της συγγένειας που έχουν με την 
προτεινόμενη προσέγγιση. 

 
1.3.1 Mobile UNITY 

Έχοντας ως βάση το μοντέλο της UNITY [18] για ταυτόχρονα, κατανεμημένα 
συστήματα, η Mobile UNITY [22, 23] είναι ένας τρόπος τυπικής γραφής με χρήση τεμαχίων 
προδιαγραφών (modular notation) για την περιγραφή κινητών συστημάτων, και μια λογική 
που υποστηρίζει τη συλλογιστική τους. Πιο συγκεκριμένα, η Mobile UNITY επεκτείνει τη 
UNITY με δυνατότητες περιγραφής τόσο της περιοχής των συνιστωσών του συστήματος 
όσο και της προσωρινής αλληλεπίδρασης τους.    

Στην standard UNITY, η βασική μονάδα κατασκευής του συστήματος είναι το 
πρόγραμμα. Η δομή ενός προγράμματος UNITY αποτελείτε από το τμήμα declare, όπου 
δηλώνονται οι μεταβλητές του συστήματος, το τμήμα initially, όπου γράφονται οι αρχικές 
συνθήκες, και το τμήμα assign, όπου δηλώνονται τα αξιώματα. Στη Mobile UNITY 
επεκτείνεται το τμήμα assign με τέσσερις κατασκευές: 

- Τις διαδικασίες (transactions), που παρέχουν ένα τύπο ακολουθιακής εκτέλεσης. 
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Αποτελούνται από ακολουθίες δηλώσεων ανάθεσης που πρέπει να 
προγραμματισθούν με τη σειρά που έχουν προδιαγραφεί, χωρίς την παρεμβολή 
άλλων δηλώσεων. Οι δηλώσεις ανάθεσης της standard UNITY μπορούν να 
θεωρηθούν ως μοναδιαίες transactions. Η σημειογραφία για αυτές είναι: 

1 2; ;...; ns s s  

όπου η si πρέπει να είναι μια δήλωση ανάθεσης. Όταν επιλεγεί αυτή η δήλωση για 
εκτέλεση, θα πρέπει να ακολουθηθεί η σειρά s1, s2,…,sn. 
- Τις ετικέτες (labels), που παρέχουν ένα μηχανισμό μέσω των οποίων οι δηλώσεις 
μπορούν να καλεστούν από άλλες κατασκευές του προγράμματος. Με αυτό τον 
τρόπο είναι δυνατή η μετατροπή των ορισμών των υπαρχουσών δηλώσεων χωρίς να 
απαιτούνται αλλαγές στην αρχική έκφραση τους. Μια ετικέτα θα πρέπει να 
προηγείται μιας δήλωσης και πρέπει να ακολουθείται από το σύμβολο :: ως εξής: 

1 2:: ; ;...; nn s s s  

Οι ετικέτες πρέπει να είναι μοναδικές σε όλο το πρόγραμμα, ενώ δεν είναι 
υποχρεωτικό να τοποθετούμε ετικέτα σε κάθε δήλωση. Ο κυριότερος λόγος ύπαρξης 
των ετικετών είναι η χρήση τους στην κατασκευή των παρεμποδιστών.    
- Τους παρεμποδιστές (inhibitors), που δίνουν τη δυνατότητα ενδυνάμωσης της 
συνθήκης για μια υπάρχουσα δήλωση, χωρίς την αλλαγή της αρχικής. Η σύνταξη 
τους ακολουθεί τη μορφή: 

inhibit n when p  
όπου n είναι μια ετικέτα κάποιας δήλωσης στο πρόγραμμα και p είναι ένα 
κατηγόρημα, δηλαδή μια παράσταση που επιστρέφει true η false για κάποια 
κατάσταση. Το αποτέλεσμα είναι η ενδυνάμωση της συνθήκης της δήλωσης που 
αντιστοιχεί στην ετικέτα n με την αποτροπή εκτέλεσης της όταν η p είναι true. 
- Τις αντιδραστικές δηλώσεις (reactive statements), που παρέχουν το μηχανισμό 
επέκτασης του αποτελέσματος μιας δήλωσης ανάθεσης με ένα αυθαίρετο υπολογισμό 
που τερματίζεται. Αυτή η κατασκευή μας δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης των 
αποτελεσμάτων των μηχανισμών διακοπής επεξεργασίας. Μια αντιδραστική δήλωση 
είναι μια δήλωση ανάθεσης και όχι ακολουθία δηλώσεων, που έχει επεκταθεί με μια 
πρόταση αντίδρασης (reaction clause)  που δυναμώνει την συνθήκης της: 

s reacts-to p 
Το σύνολο των αντιδραστικών δηλώσεων, έστω R, πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα 
που τερματίζεται. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα εκτελείτε 
αμέσως μετά από κάθε δήλωση ανάθεσης. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική απόδειξης ιδιοτήτων προγραμμάτων που 

χρησιμοποιούν τις παραπάνω κατασκευές. Το μοντέλο εκτέλεσης υποθέτει ότι κάθε μη-
αντιδραστική δήλωση επιλέγεται για εκτέλεση δίκαια (fairly selected), εκτελείται εάν δεν 
αποτρέπεται, και στη συνέχεια το πρόγραμμα αντίδρασης που αποτελείται από το 
σύνολο των αντιδραστικών δηλώσεων R εκτελείτε έως ότου φθάσει σε ένα σταθερό 
σημείο μεταξύ των υπό-δηλώσεων μιας transaction.  

Οι δύο βασικές ιδιότητες των προγραμμάτων UNITY είναι οι co και ensures. Για 
δύο κατηγορήματα καταστάσεων p και q η έκφραση p co q σημαίνει ότι για κάθε 
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κατάσταση που ικανοποιεί την p, η επόμενη κατάσταση στην ακολουθία εκτέλεσης 
πρέπει να ικανοποιεί την q. Η σχέση p ensures q σημαίνει ότι για κάθε κατάσταση που 
ικανοποιεί την p αλλά όχι την q, η επόμενη κατάσταση πρέπει να ικανοποιεί την p ή την 
q. Επίσης, υπάρχει κάποια δήλωση s που επιβεβαιώνει την q εάν εκτελείτε σε κατάσταση 
που ικανοποιεί την p αλλά όχι την q. Στις [22, 54], υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες 
για την χρήση των παραπάνω στην απόδειξη ιδιοτήτων ασφάλειας (safety) και ζωντάνιας 
(liveness). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κινητών συστημάτων που μοντελοποιούνται με τη 
Mobile UNITY είναι η απαίτηση για δυνατότητα εκτέλεσης των εφαρμογών ενώ η 
σύνδεση με το διακομιστή είναι ασθενής ή δεν υπάρχει σύνδεση (program decoupling), η 
κινητικότητα των προγραμμάτων, και η αποσύνδεση, και όλα τα παραπάνω σε ένα 
υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Η κινητικότητα μοντελοποιείται με την ανάθεση σε κάθε 
πρόγραμμα μια μεταβλητής που αντιστοιχεί στη θέση. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή 
τόσο η επίγνωση της θέσεως του προγράμματος, όσο και ο έλεγχος της. Η δυνατότητα 
εκτέλεσης των προγραμμάτων ανεξάρτητα από τη σύνδεση επιτυγχάνεται με τη 
μοναδικότητα των ονομάτων των διεργασιών και το διαχωρισμό της περιγραφής των 
συστατικών προγραμμάτων από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Παρακάτω φαίνεται η 
μοντελοποίηση ενός σειριακού πρωτοκόλλου επικοινωνίας με ένα δέκτη με τη Mobile 
UNITY. 

 
System Senders-Receivers-Timers 
     program sender(i) at λ 
        declare 
           bit : boolean 
       [] word : array [0..Ν-1] οf boolean 
       [] c,t,sendstamp : integer 
       initially 
          λ = SenderLocation(i) 
       assign 
     transmit  :: bit, c:=word[c], c+1 if  c < N ∧ t ≥ sendstamp+ Δ ⋅ c 
     []new     ::  word, c,  sendstamp :=  NewWord( ), 0, tt    if  c≥  N 
     [] timer      :: t := t + 1      if  t < sendstamp+ Δ ⋅ c + Δ/4 
     end  
     program receiver(j) at λ 
        declare 
           bit : boolean 
        [] buffer : array [0..Ν-1] οf boolean 
        [] c,t,recvstamp : integer 
       assign 
    receive :: buffer[c], c:=in, c+1  if  c < N ∧ t ≥ recvstamp+ Δ ⋅ c + Δ/2 
[] zero   :: c, recvstamp :=  0, t reacts-to bit = 1 ∧ c≥  N 
[] timer  :: t := t + 1         if  t < recvstamp+ Δ ⋅ (c+1) - Δ/4 
[] move    :: λ := buffer        reacts-to ValidLocation(buffer) ∧ c≥  N 
     end  
   Components 
        sender(1)[]sender(2)[]receiver(0) 
        Interactions 
    receiver(j).bit := sender(i).bit reacts-to sender(i).λ = receiver(j).λ 
       inhibit sender(i).timer when sender(i).t – sendstamp > receiver(j).t  

– recvstamp ∧  sender(i).λ = receiver(j).λ 
inhibit receiver(j).timer when receiver(j).t – recvstamp > sender(i).t –  

sendstamp ∧   sender(i).λ = receiver(j).λ 
end 
               

Σχήμα 1.1. Σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας με ένα δέκτη στη Mobile UNITY 
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Στην [54] γίνεται μια λεπτομερής παρουσίαση των δυνατοτήτων της γλώσσας μέσω 

του παραδείγματος μοντελοποίησης και επαλήθευσης του μηχανισμού μεταφοράς 
δεδομένων του πρωτοκόλλου Mobile IP. 

 

1.3.2 Mobile TLA 
Η Mobile TLA[33] είναι μια χώρο-χρονική επέκταση της TLA για την προδιαγραφή, 

επαλήθευση και τυπική ανάπτυξη κινητών συστημάτων. Η σημασιολογία της βασίζεται στην 
έννοια των εκτελέσεων του συστήματος (system runs), είναι όμοια με τη χρονική λογική, 
ανεξάρτητη από συγκεκριμένο λογισμό τελεστών (operational calculus) και υποστηρίζει 
έννοιες μετατροπής αφηρημένων περιγραφών του συστήματος σε εκτελέσιμο κώδικα 
(refinement). 

Η χωρική δομή του κινητού συστήματος αναπαριστάται σε κάθε στιγμιότυπο ως ένα 
πεπερασμένο δέντρο t οι κόμβοι του οποίου λαμβάνουν μοναδικά ονόματα n από ένα άπειρο 
σύνολο ονομάτων N τα οποία αντιστοιχούν σε θέσεις. Ο κόμβος-ρίζα που αναπαριστά την 
περιοχή του συστήματος έχει ως ετικέτα την ε, που δεν ανήκει στο σύνολο Ν. Κάθε κόμβος 
του δέντρου συμπεριλαμβανομένου και του κόμβου-ρίζα έχει μια τοπική κατάσταση. Ένα 
δέντρο t παρουσιάζεται ως μια αυστηρή μερική διάταξη (Nt, < t) σε ένα πεπερασμένο σύνολο 
Nt ⊂Ν. Το σύνολο Nt ∪ {ε} γράφεται Νε

t και η διάταξη του δέντρου <t επεκτείνεται στο Νε
t 

ορίζοντας n <t ε για κάθε n ∈  Nt. Επίσης γράφουμε m ≤ t n εάν m < t n ή m = n. Για ένα 
δέντρο t = (Nt, <t) και όνομα n ∈Νε

t , γράφουμε t ↓ n για το υπό-δέντρο του t που έχει ως 
ρίζα το μοναδικό κόμβο με ταμπέλα n. Για n ∉  Νε

t το t ↓ n αντιστοιχεί στο κενό δέντρο. 
Μια διάρθρωση (configuration) είναι το ζευγάρι (t, λ) έτσι ώστε για κάθε κόμβο n ∈Νε

t, 
η τοπική κατάσταση αναθέτει μια τιμή λ(n, υ)  σε κάθε μεταβλητή υ∈ςf, όπου ςf το σύνολο 
των μεταβλητών κατάστασης. 

Μια εκτέλεση (run) του συστήματος αναπαρίσταται από μια ω-ακολουθία σ = (t0, λ0) (t1, 
λ1) … από διαρθρώσεις. Οι μεταβάσεις είναι δυνατό να αλλάξουν την τοπική κατάσταση 
ορισμένων κόμβων αλλά και τη δομή του δέντρου. Τέτοιες δομικές μεταβολές αναπαριστούν 
τη μετακίνηση των περιοχών ή τη δημιουργία ή την καταστροφή τους. Για μια εκτέλεση σ = 
(t0, λ0) (t1, λ1) … και i ∈Ν, ως σ|i γράφεται η κατάληξη (ti, λi) (ti+1, λi+1) … . 

Στο σχήμα 1.2 παρουσιάζεται η προδιαγραφή του παραδείγματος του πωλητή στη 
Mobile TLA. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευθεί την 
[33].  

 
1.3.3 Mobile Z 

Η Mobile Z [31] αφορά μια προσπάθεια που έχει γίνει για την περιγραφή κινητών 
συστημάτων με χρήση της γλώσσα Ζ. Και σε αυτή την προσέγγιση, όπως στις δύο 
προηγούμενες, η κινητικότητα μοντελοποιείται σαν η μεταβολή μιας μεταβλητής θέσεως.  

Τυπικά, σε μια προδιαγραφή Ζ ορίζονται ένας αριθμός από σχήματα κατάστασης και 
λειτουργίας. Ένα σχήμα κατάστασης ομαδοποιεί μεταβλητές και ορίζει τη σχέση που έχουν 
οι τιμές τους. Σε κάθε στιγμιότυπο, αυτές οι μεταβλητές ορίζουν την κατάσταση αυτού του 
μέρους του συστήματος που μοντελοποιούν.  
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Σχήμα 1.2. Το παράδειγμα του πωλητή στη Mobile TLA 

 
Ένα σχήμα λειτουργίας ορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στις προηγούμενη και την επόμενη 

κατάσταση, που αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα σχήματα κατάστασης. 
Μια προδιαγραφή σε Mobile Z περιλαμβάνει σχήματα θέσεων (location schemas) και 

ένας τελεστής θα ορίσει τη σχέση ανάμεσα στην προηγούμενη και την επόμενη κατάσταση 
και τις θέσεις πριν και μετά. Στην [31] παρουσιάζεται η προδιαγραφή για ένα παράδειγμα 
κινητού συστήματος. 
1.3.4 π-calculus 

Ο λογισμός π [27], ανήκει στην κατηγορία των λογισμών διεργασιών επεκτείνοντας το 
λογισμό CCS. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις, στον π-calculus δεν υφίσταται 
η έννοια της περιοχής, και η δομή του συστήματος είναι δυνατό να αλλάζει δυναμικά 
(dynamic reconfigurations). Υπάρχουν δύο εκδόσεις του λογισμού, ο monadic π-calculus και 
ο polyadic π-calculus που βελτιώνει την πρώτη έκδοση. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο monadic π-calculus αποτελεί απόγονο της άλγεβρας 
διεργασιών CCS. Στην CCS η κινητικότητα, δηλαδή η ικανότητα της αλλαγής της δομής 
μιας διεργασίας και τη σύνδεσης μεταξύ των διεργασιών, δεν μπορούσε να εκφρασθεί 
άμεσα, και γι’ αυτό το λόγο προτάθηκε ο λογισμός π στον οποίο η κινητικότητα εκφράζεται 
με τη χρήση ονομάτων καναλιών σαν δεδομένα που μπορούν να αποσταλούν μέσω ενός 
άλλου καναλιού. Η βασική υπόθεση στο λογισμό π είναι η ύπαρξη ενός απείρου συνόλου N 
με ονόματα καναλιών. Στο συντακτικό του monadic π-calculus, με πεζά γράφονται τα 
ονόματα των καναλιών, ενώ με κεφαλαία οι διεργασίες. Οι εκφράσεις με διεργασίες 
φαίνονται παρακάτω: 
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P ::=   N       κανονική διεργασία 
P | P       παράλληλη σύνθεση 
(νx)P       απαγόρευση-περιορισμός 
A(x1,...,xn)      ορισμένος agent  

 
N ::=   0       ανύπαρκτος agent     

x!y.P            πρόθεμα εξόδου 
x?y.P            πρόθεμα εισόδου 
N + N            άθροισμα 

 
  Σχήμα 1.3. Συντακτικό εκφράσεων με διεργασίες στο monadic π-calculus 

 
Μια κανονική διεργασία αποτελείται είτε από ανύπαρκτους (null) agents δηλαδή 

διεργασίες που δεν έχουν πρόθεμα εισόδου ή εξόδου, είτε από τον τελεστή άθροισης. Μια 
διεργασία είναι πιθανό να είναι: α) μια κανονική διεργασία, β) η παράλληλη σύνθεση δυο 
άλλων διεργασιών, γ) μια απαγόρευση-περιορισμός ή δ) ένας ορισμένος agent. Δυο 
παράλληλες διεργασίες  μπορούν να δρουν ανεξάρτητα η να επικοινωνούν μεταξύ τους. 
Ένας περιορισμός συνδέει τη μεταβλητή περιορισμού x με τη διεργασία P. Οι ορισμένοι 
agents αντικαθιστούν τα ονόματα των καναλιών στον ορισμό του agent. Στους ορισμούς των 
agents όλες οι μεταβλητές πρέπει να είναι διακριτές. 

Η βασικότερη διαφορά ανάμεσα στον polyadic π-calculus και το monadic π-calculus  
είναι η δυνατότητα στον πρώτο αποστολής περισσοτέρων από ένα καναλιών ταυτόχρονα. 
Έτσι, το συντακτικό monadic π-calculus επεκτείνεται σημαντικά με δύο συντακτικές 
κατηγορίες:  τις abstractions και τις concretions. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται το συντακτικό 
του polyadic π-calculus. 

 
Processes:   P   ::= N | P | P | (�x)P | *P 
Normal processes: N   ::= x?F | x!C | 0 | N + N 

       Abstractions:  F   ::= P | (�x)P | (�x)P 
       Concretions:  C   ::= P | [x]P | (�x)P 
 

  Σχήμα 1.4. Συντακτικό εκφράσεων με διεργασίες στον polyadic π-calculus 

 
Η διεργασία στην περίπτωση αυτή είναι α) μια κανονική διεργασία ή β) η παράλληλη 

σύνθεση δύο διεργασιών, ή γ) ένας περιορισμός ονόματος καναλιού ή δ) μια νέα κατασκευή 
– αντίγραφο. Μια διεργασία αντίγραφο μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό της χωρίς όριο. Οι 
κανονικές διεργασίες ορίζονται όπως και στην περίπτωση του monadic π-calculus ενώ οι 
abstractions χρησιμεύουν στον ορισμό των agents. Για περισσότερες λεπτομέρειες και 
παραδείγματα ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην [27]. 

 
1.3.5 Λοιπές προσεγγίσεις 

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί επιπλέον προσεγγίσεις οι οποίες συνδυάζουν μια 
τυπική μέθοδο με μια διαγραμματική περιγραφή των κινητών συστημάτων ή αλλιώς ημι-
τυπική μέθοδο (semi-formal method). Έτσι, στην [33] οι συγγραφείς συνδυάζουν τη Mobile 
TLA με τη Mobile UML [56, 57], ενώ στις [5, 58] προτείνονται τα Mobicharts, τα οποία 
είναι επέκταση των Objectcharts [59] για κινητά συστήματα, σε συνδυασμό με την RSL. 

Σε άλλη εργασία [60], παρουσιάζεται η επέκταση των Abstract State Machines για την 
προδιαγραφή κινητών συστημάτων μέσω των Interactive Abstract State Machines. Ο 
λογισμός Join [61] (Join-Calculus) είναι μια πειραματική γλώσσα που βασίζεται στον 
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ομώνυμο λογισμό διεργασιών και υποστηρίζει ταυτόχρονες διεργασίες που εκτελούνται σε 
διαφορετικούς επεξεργαστές, στατικό έλεγχο τύπων, διαφανή απομακρυσμένη επικοινωνία, 
κινητικότητα βασισμένη σε agents και έλεγχο λαθών.  

Τέλος, ο λογισμός των ambients [62] (ambient calculus) είναι μια επέκταση του 
ασύγχρονου λογισμού π υποστηρίζοντας εκτός από την κινητικότητα, και την ασφάλεια του 
συστήματος. Ο ambient ορίζεται ως ένας περιορισμένο χώρος όπου ο υπολογισμός λαμβάνει 
χώρα. Κάθε ambient έχει όνομα, μια συλλογή από υπό–ambients και μια συλλογή από 
τοπικούς agents, οι οποίοι είναι υπολογισμοί που εκτελούνται στον ambient. Ο λογισμός των 
ambients δεν ξεχωρίζει ανάμεσα σε αντικείμενα και περιοχές, καθώς ορίζει μόνο μια απλή 
σχέση  υπό-ambient. 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται οι αλγεβρικές γλώσσες προδιαγραφών της 
οικογένειας OBJ και οι προσεγγίσεις μοντελοποίησης κινητών συστημάτων που βασίζονται 
σε αυτές. 

  
1.4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ OBJ 

 
Οι αλγεβρικές γλώσσες προδιαγραφών και προγραμματισμού που απαρτίζουν την 

οικογένεια OBJ [63] έχουν ως βάση τους την εξισωτική λογική με διατεταγμένους τύπους, 
πιθανώς εμπλουτισμένη και με άλλες λογικές (λογική της αναγραφής, εξισωτική λογική με 
κρυμμένους τύπους ή πρωτοβάθμια λογική), παρέχοντας ένα ισχυρό σύστημα τεμαχίων 
λογισμικού και παραμετροποιημένου προγραμματισμού.  
 Λόγω του ότι όλες οι γλώσσες της οικογένειας OBJ βασίζονται σε λογικά συστήματα, 
ονομάζονται λογικές γλώσσες. Τα προγράμματα των γλωσσών είναι σύνολα από προτάσεις 
σε κάποιο λογικό σύστημα και η λειτουργική σημασιολογία τους (operational semantics) 
δίνεται από θεωρίες λογικής παραγωγής (deduction) σε αυτό το λογικό σύστημα. Κάποια 
κοινά χαρακτηριστικά των γλωσσών OBJ είναι τα εξής: 

- Βασίζονται σε έκδοση της άλγεβρας με διατεταγμένους τύπους με αποτέλεσμα να 
υποστηρίζουν 

 υπό-τύπους με δυνατότητα ορισμού από το χρήστη 
 πολλαπλή κληρονομικότητα  
 χειρισμό σφαλμάτων 
 υπερφόρτωση 
 πολλαπλές αναπαραστάσεις 

- Συντακτικό με δυνατότητες τελεστών mix-fix 
- Δυνατότητα επιλογής στρατηγικής εκτέλεσης από το χρήστη 
- Δυνατότητες παραμετροποιημένου προγραμματισμού με 

 παραμετροποιημένα τεμάχια προδιαγραφών 
 οπτικές γωνίες (views) 
 εκφράσεις τεμαχίων προδιαγραφών  

Οι γλώσσες OBJ μας επιτρέπουν τόσο την προδιαγραφή συστημάτων, όσο και την 
απόδειξη ιδιοτήτων τους, λόγω της δυνατότητας εκτέλεσής τους και της υποστήριξης σε 
τεχνικές απόδειξης θεωρήματος (theorem proving techniques). Η υποστήριξη που παρέχουν 
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οι γλώσσες στον παραμετροποιημένο προγραμματισμό δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
τους στην παραγωγή, το σχεδιασμό, την επαναχρησιμοποίηση και τη συντήρηση λογισμικού. 
 Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό των γλωσσών είναι η δυνατότητα σύνθεσης 
τμημάτων από μικρότερα. Έτσι, διάφορες εκφράσεις με τη χρήση τμημάτων  (module 
expressions) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπλοκους συνδυασμούς τμημάτων που 
έχουν ήδη οριστεί, για το μετασχηματισμό τμημάτων, για την αποτίμηση ενός τμήματος 
(module evaluation), και γενικά για την κατασκευή ενός συστήματος λογισμικού από 
διάφορα μικρότερα μέρη. Τέλος, τα αξιώματα ενός τμήματος είναι εξισώσεις που 
ικανοποιούν ή όχι συγκεκριμένα αξιώματα υπό συνθήκες ή όχι. Στη συνέχεια αναφέρονται 
επιγραμματικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γλωσσών της οικογένειας OBJ. 
 
1.4.1 Η γλώσσα OBJ3 

Η OBJ3 [63] βασίζεται στην εξισωτική λογική με διατεταγμένους τύπους και έχει 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς στη σχεδίαση και 
προδιαγραφή λογισμικού, την άμεση δημιουργία πρωτοτύπου, την απόδειξη θεωρήματος, τη 
σχεδίαση διεπαφών με το χρήστη και την επαλήθευση υλικού. Ήταν η πρώτη γλώσσα που 
υλοποίησε πλήρως τον παραμετροποιημένο προγραμματισμό. 

 
1.4.2 Η γλώσσα BOBJ 

H BOBJ [64] (Behavioural OBJ) είναι μια αλγεβρική γλώσσα προδιαγραφών και 
επαλήθευσης νέας γενιάς που έχει υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν 
Ντιέγκο. Αποτελεί επέκταση της OBJ3 με υποστήριξη στη συμπεριφοριακή προδιαγραφή 
και επαλήθευση και ιδιαίτερα στην κυκλική επαγωγική αναγραφή για απόδειξη 
συμπεριφοριακών ιδιοτήτων (circular coinductive rewriting) με ανάλυση υποθέσεων για τις 
εξισώσεις συνθηκών πάνω από συμπεριφοριακές θεωρίες, όπως επίσης και τη 
συμπεριφοριακή και κανονική αναγραφή σε θεωρίες με διατεταγμένους τύπους σε 
συνδυασμό με τον ορισμό ιδιοτήτων τελεστών (προσεταιριστική, αντιμεταθετική ή 
ουδετερότητα).  

Η BOBJ υποστηρίζει επίσης την ταυτόχρονη σύνθεση των συμπεριφοριακών θεωριών, 
τον ορισμό και τη δημιουργία cobasis, τελεστές με παραπάνω από ένα κρυμμένους τύπους 
σαν όρισμα, παραμετροποιημένο προγραμματισμό υψηλότερης τάξης με τεμάχια 
προδιαγραφών ως παραμέτρους σε τεμάχια προδιαγραφών, περιορισμούς τύπων και 
εξισωτική λογική συμμετοχής (membership equational logic). Επιπλέον η BOBJ έχει γραφεί 
σε JAVA και συνεπώς η εκτέλεση της είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρμα (platform 
independent).  

 
1.4.3 H γλώσσα CafeOBJ 

Η CafeOBJ [53] είναι και αυτή μια αλγεβρική γλώσσα προδιαγραφών νέας γενιάς που 
αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία υπό την καθοδήγηση του Καθ. Kokichi Futatsugi. Έχει 
κληρονομήσει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της OBJ3, και έχει εμπλουτιστεί με νέα 
χαρακτηριστικά όπως την υποστήριξη σε κρυμμένους τύπους και συμπεριφοριακές 
προδιαγραφές, την λογική της αναγραφής και το συνδυασμό τους με την άλγεβρα με 
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διατεταγμένους τύπους. Αυτή η προσέγγιση που υποστηρίζεται από πολλαπλά πρότυπα 
λογικής έχει μαθηματική σημασιολογία που βασίζεται στη θεωρία των θεσμών [65].  

Η γλώσσα υποστηρίζει επίσης τεχνικές απόδειξης θεωρήματος όπως η συμπεριφοριακή 
προδιαγραφή και η επαγωγή για απόδειξη συμπεριφοριακών ιδιοτήτων. Στο επόμενο 
κεφάλαιο θα παρουσιασθούν λεπτομερέστερα τα χαρακτηριστικά, το συντακτικό και οι 
τεχνικές που υποστηρίζει η γλώσσα, καθώς αποτελεί τη βάση για την προσέγγιση μας. 
 
1.4.4 Η γλώσσα Maude 

Η Maude [66] ενσωματώνει και αυτή τα περισσότερα χαρακτηριστικά της OBJ3 με 
ορισμένες αλλαγές στο συντακτικό, και προσθέτει μια υλοποίηση της λογικής της 
αναγραφής χρησιμοποιώντας μια ισχυρότερη μηχανή αναγραφής και μια γενίκευση της 
εξισωτικής λογικής με διατεταγμένους τύπους, την εξισωτική λογική συμμετοχής. 

Για τη μοντελοποίηση συστημάτων πραγματικού χρόνου και κινητών συστημάτων έχουν 
υλοποιηθεί η Real-Time Maude [67] και η Mobile Maude [68], αντίστοιχα. 

 
1.4.5 Συστήματα βασισμένα στην OBJ 
 Επιγραμματικά αναφέρονται συστήματα που έχουν αναπτυχθεί με βάση γλώσσες της 
οικογένειας OBJ. 

• Kumo: ένα σύστημα-βοηθός αποδείξεων για πρωτοβάθμια λογική με κρυμμένους 
τύπους, το οποίο επίσης δημιουργεί ιστοσελίδες που καταγράφονται οι 
αποδείξεις. Έχει υλοποιηθεί με βάση την BOBJ. 

• FOOPS: μια δηλωτική αντικειμενοστραφής γλώσσα βασισμένη στην OBJ3. 
• TOOPS: ένα σύστημα διαχείρισης απαιτήσεων βασισμένο στην FOOPS. 
• Eqlog: Μια λογική γλώσσα προγραμματισμού που έχει υλοποιηθεί με 

εμπλουτισμό της OBJ3. 
• OOZE: Μια αντικειμενοστραφής έκδοση της γλώσσας Ζ βασισμένη στην 

FOOPS. 
• 2OBJ: Ένας αποδεικτής θεωρημάτων για οποιαδήποτε λογική βασισμένος στην 

OBJ3. 
• CAFΕ: Ένα περιβάλλον για την προώθηση των τυπικών μεθόδων στους 

μηχανικούς λογισμικού βασισμένο στην CafeOBJ. 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο προσεγγίσεις στη μοντελοποίηση κινητών 
συστημάτων που έχουν γίνει με βάση τους γλώσσες προδιαγραφής από την οικογένεια της 
OBJ. 
 
1.5 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ OBJ & ΚΙΝΗΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Στα πλαίσια της μοντελοποίησης κινητών συστημάτων με τυπικές μεθόδους, ερευνητές 
από την κοινότητα OBJ έχουν παρουσιάσει δύο προσεγγίσεις, τη Mobile Maude, μια 
επέκταση της γλώσσας Maude για κινητούς υπολογισμούς και την κωδικοποίηση με 
CafeOBJ του λογισμού των mobile ambients [69]. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται 
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η αντικειμενοστραφής προσέγγιση των ταυτόχρονων αντικειμένων της Maude [70] που 
βασίζεται στη λογική της αναγραφής.  

 
1.5.1 Mobile Maude 

Η Mobile Maude είναι μια γλώσσα κινητών πρακτόρων (mobile agent language) που 
επεκτείνει τη Maude υποστηρίζοντας κινητούς υπολογισμούς. Μια σημαντική ιδιότητα της 
γλώσσας είναι η χρήση της ανάκλασης3 μέσω της οποίας αποκτά ένα απλό και δηλωτικό 
χαρακτήρα γλώσσας κινητού υπολογισμού. Η τυπική σημασιολογία της δίνεται από μια 
θεωρία αναγραφής στη λογική της αναγραφής. Καθώς οι αλγεβρικές προδιαγραφές είναι 
εκτελέσιμες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρωτότυπο της γλώσσας στην οποία 
συστήματα κινητών πρακτόρων μπορούν να προσομοιωθούν. 

Οι δύο βασικές έννοιες της Mobile Maude είναι οι διεργασίες και τα κινητά αντικείμενα. 
Οι διεργασίες είναι υπολογιστικά περιβάλλοντα στα οποία τα κινητά αντικείμενα 
υφίστανται. Τα κινητά αντικείμενα έχουν το δικό τους κώδικα, μπορούν να μετακινούνται 
από διεργασία σε διεργασία και να επικοινωνούν ασύγχρονα μέσω μηνυμάτων. Μια 
συνολική διάρθρωση της Mobile Maude είναι ένα πολυσύνολο (soup) που περιέχει 
διεργασίες, πιθανόν με κάποια κινητά αντικείμενα και μηνύματα που μεταβαίνουν από μια 
διεργασία σε άλλη.  Ο κώδικας ενός κινητού αντικειμένου δίνεται από ένα αντικείμενο-
τεμάχιο προδιαγραφής (θεωρία αναγραφής), ενώ τα δεδομένα του από μια διάρθρωση 
αντικειμένων και μηνυμάτων (εσωτερικά του κινητού αντικειμένου) που αναπαριστά την 
κατάσταση του. Το κινητό αντικείμενο αλλάζει την κατάσταση του, εκτελώντας τον κώδικά 
του στο μετά-επίπεδο. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας συμπεριλαμβάνουν: 

 
• την ανάκλαση για την ενσωμάτωση από τα κινητά αντικείμενα δυνατοτήτων 

υψηλότερου επιπέδου, 
• τη χρήση αντικειμένων και ασύγχρονη επικοινωνία με μηνύματα, 
• απλή σημασιολογία χωρίς απώλεια της δύναμης εκφραστικότητας του κώδικα 

εφαρμογής. 
 

1.5.1.1 Διεργασίες και αντικείμενο-ρίζα 
Μια κατανεμημένη διάρθρωση αποτελείται από χωροθετημένες διαρθρώσεις. Κάθε 

χωροθετημένη διάρθρωση εκτελείται σε μια διεργασία Maude, οι οποίες μπορούν να 
θεωρηθούν σαν χωροθετημένα υπολογιστικά περιβάλλοντα εντός των οποίων τα κινητά 
αντικείμενα μπορούν να κινούνται, να εκτελούνται, και να στέλνουν-λαμβάνουν μηνύματα 
από και προς άλλα κινητά αντικείμενα που υφίστανται σε άλλες διεργασίες. Κάθε 
χωροθετημένη διάρθρωση έχει ακριβώς ένα αντικείμενο-ρίζα το οποίο ανήκει στην κλάση 
RootObject και κρατάει πληροφορίες για τη θέση της διεργασίας, τα κινητά αντικείμενα που 
βρίσκονται σε αυτή, και τη θέση των κινητών αντικειμένων που δημιουργήθηκαν σε αυτή 

                                                 
3 Ανάκλαση καλείτε η διαδικασία με την οποία ένα πρόγραμμα κατάλληλου τύπου μπορεί να αλλάξει 
κατά την διαδικασία εκτέλεσης του, με τρόπο που εξαρτάται από τα αφηρημένα χαρακτηριστικά του 
κώδικά του και της συμπεριφοράς του κατά την διάρκεια εκτέλεσής του. Με αυτό τον τρόπο 
ουσιαστικά το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να αλλάζει την δομή του και τη 
συμπεριφορά του. 
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αλλά έχουν μετακινηθεί σε άλλη διεργασία. Τα ονόματα των αντικειμένων-ρίζα ανήκούν 
στον τύπο Loc  και έχουν τη μορφή l(IP, N), όπου IP αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP της 
μηχανής που τρέχει η διεργασία και N ένας αριθμός. Θεωρείται ότι τα ονόματα των 
αντικειμένων – ρίζα είναι μοναδικά στην κατανεμημένη διάρθρωση.  

Στο σχήμα 1.5 φαίνεται η δήλωση της κλάσης RootObject στη Mobile Maude. 
 
class RootObject | 
cnt : Nat,              *** counter to generate mobile obj. names 
guests : Set{Oid},        *** objects in the location 
forward : Map{Nat, Tuple{Loc, Nat}}, *** forwarding information 
state : RootObjectState,      *** idle, waiting-connection, or active 
neighbors : Map{Loc, Oid},    *** associates a socket to each location 

defNeighbor : Default{Oid} .  *** default socket 
 

  Σχήμα 1.5. Προδιαγραφή της κλάσης RootObject στη Mobile Maude 
 

Το αντικείμενο-ρίζα κάθε διεργασίας αποθηκεύει πληροφορίες για τα κινητά αντικείμενα 
που βρίσκονται σε αυτή μέσω του χαρακτηριστικού guests. Τα κινητά αντικείμενα 
ονομάζονται με διακριτικά της μορφής o(L, N). Το χαρακτηριστικό του αντικείμενου-ρίζας 
cnt αποθηκεύει ένα μετρητή για τη δημιουργία μοναδικών ονομάτων για τα νέα κινητά 
αντικείμενα. 

Τέλος, ένα αντικείμενο ρίζα είναι δυνατό να βρίσκεται στις καταστάσεις idle, waiting-
connection, ή active. Το χαρακτηριστικό state παίρνει μια από αυτές τις τιμές.Τα 
αντικείμενα-ρίζες είναι σε κατάσταση idle μόνο όταν δημιουργούνται και η πρώτη τους 
δράση είναι η ενεργοποίηση τους είτε σαν socket πελάτης είτε εξυπηρετητής. Στη συνέχεια 
παραμένουν στην κατάσταση waiting-connection μέχρι να πάρουν επιβεβαίωση από το 
socket-εξυπηρετητή, οπότε και μπαίνουν στην κατάσταση active. 

 
1.5.1.2 Κινητά αντικείμενα 
 Τα κινητά αντικείμενα μεταφέρουν τον εσωτερικό τους κώδικα και κατάσταση, μπορούν 
να μετακινούνται από διεργασία σε διεργασία και να επικοινωνούν μέσω ασύγχρονης 
επικοινωνίας. Τα ονόματα τους έχουν τύπο Mid της μορφής o(L, N)με L το όνομα του 
αντικειμένου-ρίζα της διεργασίας που δημιουργήθηκε το αντικείμενο και N ένα αριθμό. Τα 
κινητά αντικείμενα προδιαγράφονται ως αντικείμενα της κλάσης MobileObject. 
 

class MobileObject | 
mod : Module,   *** rewrite rules of the mobile object 
s : Term,    *** current state 
gas : Nat,    *** bound on resources 
hops : Nat,    *** number of hops 

mode : Mode .   *** objects in motion cannot be active 
   

Σχήμα 1.6. Προδιαγραφή της κλάσης MobileObject στη Mobile Maude 
 

Οι τύποι Module, Term οι οποίοι συνδέονται με τα χαρακτηριστικά mod και s αντίστοιχα, 
είναι τύποι του τεμαχίου προδιαγραφών META-LEVEL. Η τιμή του χαρακτηριστικού mod είναι η 
μέτα-παρουσίαση ενός αντικειμενοστραφούς τεμαχίου προδιαγραφών του συστήματος. Η 
κατάσταση s του κινητού αντικειμένου πρέπει να είναι η μετα-παρουσίαση ενός ζεύγους 
διαρθρώσεων της μορφής C & C’, όπου το C είναι η διάρθρωση των αντικειμένων και 
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μηνυμάτων που αναπαριστούν εισερχόμενα μηνύματα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία 
και εσωτερικά μηνύματα, ενώ το C’ είναι ένα πολυ-σύνολο μηνυμάτων που αναπαριστά τα 
εξερχόμενα μηνύματα. Ένα από τα αντικείμενα στη διάρθρωση των αντικειμένων και 
μηνυμάτων έχει το ίδιο διακριτικό με το κινητό αντικείμενο που βρίσκεται μέσα σε αυτή. 
Έτσι, ένα κινητό αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί σαν το περιτύλιγμα που εσωκλείει την 
κατάσταση και τον κώδικα του εσωτερικού του αντικειμένου και παρεμβάλλεται στην 
επικοινωνία με άλλα αντικείμενα. Τέλος, στην προδιαγραφή MobileObject περιλαμβάνεται 
το χαρακτηριστικό hops το οποίο αποθηκεύει των αριθμό των στοιχειωδών μετακινήσεων 
που ένα κινητό αντικείμενο έχει κάνει για τη μετακίνηση από μια διεργασία σε άλλη, και το 
χαρακτηριστικό gas που προδιαγράφει τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο κινητό 
αντικείμενο. 

 
1.5.1.3 Προώθηση μηνυμάτων  
 Όταν η διεύθυνση προορισμού σε ένα μήνυμα είναι διαφορετική από τη διέυθυνση της 
διεργασίας που βρίσκεται το μήνυμα, το μήνυμα προωθείται στη διεύθυνση της διεργασίας – 
γονέα του κινητού αντικειμένου προορισμού, δηλαδή της διεργασίας που αυτό 
δημιουργήθηκε. Κάθε αντικείμενο-ρίζα αποθηκεύει την πληροφορία προώθησης για τη θέση 
των κινητών αντικειμένων για τα οποία είναι γονέας στο χαρακτηριστικό forward, το οποίο 
αντιστοιχεί σε μια μερική συνάρτηση που αντιστοιχεί τον αριθμό του κινητού – παιδιού σε 
ένα ζεύγος που αποτελείται από το όνομα της διεργασίας που αυτό βρίσκεται και τον αριθμό 
των στοιχειωδών μετακινήσεων που το κινητό αντικείμενο έχει προχωρήσει μακριά από τη 
διεργασία-γονέα. Οποτεδήποτε το κινητό μετακινείται, η διεργασία-γονέας ενημερώνεται, 
και όσο μεγαλυτέρος είναι ο αριθμός των μετακινήσεων του κινητού τόσο πιο πρόσφατη 
είναι η ενημέρωση της θέσεώς του. 

 
1.5.1.4 Επικοινωνία αντικειμένων  
 Υπάρχουν τρία είδη επικοινωνίας ανάμεσα στα αντικείμενα. Αντικείμενα που βρίσκονται 
μέσα στο ίδιο κινητό αντικείμενο μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων 
οποιουδήποτε format, σύγχρονα ή ασύγχρονα. Αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικά 
κινητά αντικείμενα επικοινωνούν είτε βρίσκονται στην ίδια διεργασία είτε όχι. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η επικοινωνία είναι ασύγχρονη και τα μηνύματα πρέπει να είναι της μορφής 
to_:_, όπου το πρώτο όρισμα αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό της διεύθυνσης του 
αντικειμένου και το δεύτερο όρισμα είναι τα περιεχόμενα του μηνύματος, μια τιμή του 
τύπου Contents, ορισμένη ελεύθερα από το χρήστη.  

 
1.5.1.5 Κινητικότητα αντικειμένων 
 Για την εκκίνηση της μετακίνησης του αντικειμένου, το εσωτερικό αντικείμενο του, 
τοποθετεί το μήνυμα go ή go-find προς αποστολή. Οι κανόνες για τις δύο περιπτώσεις είναι 
όμοιες. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι ένα μήνυμα go-find προσπαθεί να φθάσει σε ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο που μπορεί να μετακινείται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
αναζητηθεί το αντικείμενο σε άλλη περιοχή. 
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Επιπλέον θέματα, όπως η δημιουργία και καταστροφή των κινητών αντικειμένων, η 
αρχιτεκτονική της γλώσσας, και παραδείγματα εφαρμογής της μπορούν να αναζητηθούν στη 
βιβλιογραφία. Επίσης, ιδιότητες των προδιαγραφών Mobile Maude αποδεικνύονται με την 
βοήθεία του ελεγκτή μοντέλου της Maude, αρκεί το σύνολο των καταστάσεων του 
συστήματος να είναι πεπερασμένο.  
 
1.5.2 Η κωδικοποίηση του λογισμού των mobile ambients με την CafeOBJ 

Στην [69] έχει προταθεί μια τεχνική προδιαγραφής για κινητά και ταυτόχρονα 
συστήματα λογισμικού στην οποία ενοποιούνται ο λογισμός των mobile ambients με τα 
ταυτόχρονα αντικείμενα της Maude. Η κωδικοποίηση γίνεται με χρήση της CafeOBJ.  

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο λογισμός των ambients κωδικοποιείται άμεσα στην 
CafeOBJ. Η βασική ιδέα είναι η μετάφραση των κανόνων ελάττωσης του λογισμού σε 
κανόνες μετάβασης της CafeOBJ και η μετάφραση των υπολοίπων σχέσεων σε εξισώσεις. 
Καθώς η CafeOBJ παρέχει τη σημασιολογική βάση για κανόνες μετάβασης από τη λογική 
της αναγραφής και για εξισώσεις από την εξισωτική λογική, επαρκεί για την προσέγγιση 
αυτή. 

Στη συνέχεια η έννοια των mobile ambients περιγράφεται με χρήση του ταυτόχρονου 
αντικειμένου της Maude. Η βασική ιδέα αφορά στο ότι ο ambient περικλείει αντικείμενα και 
μηνύματα και είναι η οντότητα που μετακινείται. Το ταυτόχρονο αντικείμενο της Maude 
χρησιμοποιώντας την έννοια της διάρθρωσης (βλ. Mobile Maude) καταγράφει ένα 
στιγμιότυπο από αντικείμενα και μηνύματα.  

Τέλος, παρουσιάζεται η προδιαγραφή ενός συστήματος διαχείρισης δικτύου (WEB-
NMS) το οποίο υλοποιεί το πρότυπο της MbD (Management by Delegation) [71], μια 
εφαρμογή της τεχνολογίας κινητού λογισμικού.     

 
1.6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η έρευνα για την τυπική προδιαγραφή και επαλήθευση κινητών 
συστημάτων έχει να παρουσιάσει αρκετές προσεγγίσεις που βασίζονται σε διαφορετικά 
θεωρητικά μοντέλα. Κάνοντας μια εκτενή βιβλιογραφική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι παρά το 
γεγονός ότι οι αλγεβρικές γλώσσες προδιαγραφών της οικογένειας OBJ είχαν 
χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση και επαλήθευση κατανεμημένων συστημάτων με 
αρκετή επιτυχία, οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε αυτές για την προδιαγραφή κινητών 
συστημάτων περιορίζονται στις δύο που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, και οι οποίες έχουν 
ουσιαστικά ως κοινό μαθηματικό υπόβαθρο τα ταυτόχρονα αντικείμενα της Maude, δίνοντας 
τη δυνατότητα απόδειξης ιδιοτήτων των κινητών συστημάτων με πεπερασμένο σύνολο 
καταστάσεων μέσω τεχνικών ελέγχου μοντέλου. 

Στην προσπάθεια να καλυφθεί το παραπάνω κενό, και έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο 
την άλγεβρα με κρυμμένους τύπους, τα παρατηρήσιμα συστήματα μετάβασης και την 
αλγεβρική γλώσσα προδιαγραφών CafeOBJ, έχουμε επεκτείνει τις μεθόδους προδιαγραφής 
και επαλήθευσης για κατανεμημένα συστήματα που υποστηρίζουν, προτείνοντας το πλαίσιο 
MobileOBJ για κινητά συστήματα. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η κατεύθυνση 
έρευνας είναι οι εξής: 

- η προδιαγραφή και επαλήθευση κατανεμημένων συστημάτων και αλγορίθμων με 
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τις παραπάνω μεθόδους έχει σημειώσει επιτυχία, 
- η μέθοδος παρ’ ότι βασίζεται σε συνδυασμό λογικών συστημάτων, έχει ως κύριο 
συστατικό της τις εξισώσεις που  κάνει την εκμάθηση της ευκολότερη και τις 
προδιαγραφές κατανοήσιμες και από μη ειδικούς, 
- υπάρχουν περιθώρια αυτοματοποίησης των διαδικασιών επαλήθευσης ενώ, 
- Το ότι δεν είχαν ερευνηθεί έως τώρα οι δυνατότητες της άλγεβρας με κρυμμένους 

τύπους στην προδιαγραφή και επαλήθευση συστημάτων κινητών επικοινωνιών 
αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο. 
Το πλαίσιο MobileOBJ μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό της Mobile Maude, 

καθώς δίνει τη δυνατότητα επαλήθευσης ιδιοτήτων κινητών συστημάτων με άπειρο σύνολο 
δυνατών καταστάσεων, με χρήση τεχνικών απόδειξης θεωρήματος. 

Για την επικύρωση και αξιολόγηση της μεθόδου προδιαγράφηκαν και επαληθεύθηκαν 
ιδιότητες μιας σειράς πρωτοκόλλων και συστημάτων κινητών επικοινωνιών.    

Τέλος, συνδυάζοντας τις δυνατότητες της άλγεβρας με κρυμμένους τύπους στη σύνθεση 
προδιαγραφών[72], αλλά και των βασικών αρχών της άλγεβρας τεμαχίων προδιαγραφών 
[73] προτείνεται μια άλγεβρα πρωτοκόλλων για την ανά-χρησιμοποίηση και  σύνθεση 
πρωτοκόλλων με επαληθευμένες ιδιότητες. Και σε αυτήν την περίπτωση η υλοποίηση έχει 
γίνει με τη γλώσσα CafeOBJ η οποία παρέχει υποστήριξη στις τεχνικές σύνθεσης 
αντικειμένων με την άλγεβρα με κρυμμένους τύπους και τη συμπεριφοριακή προδιαγραφή.    

 
1.7 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η δομή και το αντικείμενο των υπόλοιπων κεφαλαίων της διατριβής παρατίθενται στη 
συνέχεια. 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της άλγεβρας με κρυμμένους τύπους, το συντακτικό και το 
μαθηματικό υπόβαθρο της αλγεβρικής γλώσσας προδιαγραφών CafeOBJ. Στη συνέχεια 
αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφών και ανάλυσης που βασίζονται στην άλγεβρα με 
κρυμμένους τύπους και υποστηρίζονται από την CafeOBJ, όπως τα Παρατηρήσιμα 
Συστήματα Μετάβασης και η ιεραρχική σύνθεση αντικειμένων. Τέλος γίνεται παρουσίαση 
των τεχνικών επαλήθευσης συμπεριφοριακών προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το πλαίσιο MobileOBJ. Ξεκινώντας από τα 
Παρατηρήσιμα Συστήματα Μετάβασης (ΠΣΜ), δίνεται ο ορισμός της επέκτασης τους για 
την προδιαγραφή κινητών συστημάτων (Κινητά ΠΣΜ) και παρουσιάζεται η μελέτη της 
περίπτωσης ενός περιβάλλοντος κινητού υπολογισμού. Στη συνέχεια επεκτείνεται η αρχική 
προσέγγιση για την προδιαγραφή χρονικών και υβριδικών χαρακτηριστικών των κινητών 
συστημάτων με ενοποίηση των Κινητών ΠΣΜ με τα αντίστοιχα Χρονικά ΠΣΜ και Υβριδικά 
ΠΣΜ. Και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων από την 
τεχνολογία κινητών επικοινωνιών (πρωτόκολλα Mobile IP και διαπομπή GSM) με την 
προδιαγραφή και επαλήθευση ιδιοτήτων τους. 

Στο κεφάλαιο 4, με χρήση των μεθόδων που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρουσιάζεται η 
μοντελοποίηση και επαλήθευση πρωτοκόλλων ασφαλείας συστημάτων δικτύων αισθητήρων 
και εξακρίβωσης ταυτότητας σε συστήματα πολύ-εκπομπής.     
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Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η άλγεβρα πρωτοκόλλων και οι εφαρμογές της σε τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις ανά-χρησιμοποίησης και σύνθεσης πρωτοκόλλων, ενώ δίνονται 
αποτελέσματα για τη διατήρηση ιδιοτήτων των στοιχειωδών πρωτοκόλλων στο σύνθετο 
πρωτόκολλο. 

Το κεφάλαιο 6 αποτελεί τον επίλογο της διατριβής, συνοψίζοντας τα βασικά της σημεία, 
προτείνοντας πιθανές ενδιαφέρουσες επεκτάσεις της, και δείχνοντας τη συνεισφορά της στην 
επιστήμη.    
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια παρουσίαση των μαθηματικών και προγραμματιστικών 
εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Αρχικά παρουσιάζεται το πλαίσιο των συμπεριφοριακών 
προδιαγραφών [2,3] και η χρησιμότητα του στη μοντελοποίηση και ανάπτυξη συστημάτων 
λογισμικού. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση της  άλγεβρας με κρυμμένους τύπους [1], 
η οποία αποτελεί το λογικό υπόβαθρο των συμπεριφοριακών προδιαγραφών. Με βάση τα 
παραπάνω, ορίζονται τα παρατηρήσιμα συστήματα μετάβασης (ΠΣΜ) [4,7] τα οποία είναι 
συστήματα μετάβασης τροποποιημένα και εκφρασμένα ως ένα είδος συμπεριφοριακού 
αντικειμένου [5].  

Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται εκτενώς η αλγεβρική γλώσσα 
προδιαγραφών CafeOBJ [6], το συντακτικό της, το λογικό της υπόβαθρο [2] και ο τρόπος 
προδιαγραφής και επαλήθευσης συστημάτων που υποστηρίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στις μεθόδους προδιαγραφών ΠΣΜ/CafeOBJ [4] και ιεραρχικής σύνθεσης αντικειμένων με 
συμπεριφοριακές προδιαγραφές [5], και στις μεθόδους απόδειξης θεωρήματος, ταυτόχρονης 
επαγωγής (simultaneous induction) [4,7] και επαγωγής για συμπεριφοριακές προδιαγραφές 
(coinduction) [3, 6]. Σε κάθε περίπτωση δίνονται παραδείγματα εφαρμογής.   
 
2.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ 
ΜΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
 

Το πλαίσιο των συμπεριφοριακών αλγεβρικών προδιαγραφών με λογική βάση την 
άλγεβρα με κρυμμένους τύπους, αποτελεί μια από τις πολλά υποσχόμενες τεχνικές τυπικής 
προδιαγραφής και επαλήθευσης συστημάτων. Το βασικό χαρακτηριστικό των 
συμπεριφοριακών προδιαγραφών είναι ότι χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των συστημάτων 
μετά από πειράματα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος υλοποίησης. Στις προδιαγραφές 
αυτές διακρίνονται δύο τύποι, οι ορατοί (visible) και οι κρυμμένοι (hidden), με την 
ισοδυναμία να είναι αυστηρή στους ορατούς τύπους και συμπεριφοριακή στους κρυμμένους, 
με την έννοια της συμπεριφοράς απέναντι στα πειράματα. Πιο συγκεκριμένα, ένας 
κρυμμένος τύπος θεωρείται σαν ένα «μαύρο κουτί» του οποίου η κατάσταση μπορεί να 
παρατηρηθεί και να αλλάξει από τελεστές οι οποίοι δηλώνονται ως συμπεριφοριακοί. Οι 
συμπεριφοριακές προδιαγραφές χρησιμοποιούν τις παρατηρήσεις για την προδιαγραφή της 
συμπεριφοράς των τελεστών χωρίς να «κοιτούν» εντός του μαύρου κουτιού, παρέχοντας ένα 
πιο φυσικό και ευέλικτο αφηρημένο τρόπο σχεδίασης των συστημάτων [8]. Η σχέση 
συμπεριφοριακής ικανοποίησης είναι περισσότερο γενική από την αυστηρή σχέση 
ικανοποίησης με αποτέλεσμα οι συμπεριφοριακές προδιαγραφές να εισάγουν λιγότερους 
περιορισμούς στη σημασιολογία των τεμαχίων προδιαγραφών (modules). 

Η άλγεβρα με κρυμμένους τύπους αποτελεί το λογικό υπόβαθρο της συμπεριφοριακής 
προδιαγραφής με σκοπό να δώσει μια σημασιολογία στην μηχανική λογισμικού και 
ιδιαίτερα στα αντικειμενοστραφή κατανεμημένα συστήματα ταυτόχρονων διεργασιών, 
υποστηρίζοντας αποδείξεις ορθότητας οι οποίες είναι όσο το δυνατό απλούστερες και 
αυτοματοποιημένες. Η έμφαση που δίνεται στις αποτελεσματικές αποδείξεις, αντί για τη 
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σημασιολογική μοντελοποίηση, υποστηρίζεται από τη χρήση των εξισώσεων οι οποίες σε 
σχέση με άλλες προσεγγίσεις που έχουν ως βάση τους τη λογική υψηλής τάξης (higher order 
logic), τη θεωρία τύπων (type theory) ή οποιοδήποτε άλλο είδος μοντέλου ή θεωρίας 
συνόλων,  είναι απλούστερες και ευκολότερο να αυτοματοποιηθούν διατηρώντας την 
εκφραστικότητα τους. Επιπλέον, τα μοντέλα μιας συμπεριφοριακής προδιαγραφής είναι 
ταυτόχρονα και πιθανές υλοποιήσεις της. 

  Η άλγεβρα με κρυμμένους τύπους διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα πιο δύσκολα 
χαρακτηριστικά των πολύπλοκων συστημάτων, όπως τον ταυτοχρονισμό, την κατανομή, την 
τυχαιότητα και τις καταστάσεις, όπως επίσης και τα πιο συνηθισμένα, όπως τα αντικείμενα 
(κλάσεις, κληρονομικότητα, μεθόδους, χαρακτηριστικά), τις λογικές μεταβλητές, τους 
αφηρημένους τύπους δεδομένων και γενικότερα το ισχυρό σύστημα τεμαχίων του 
προγραμματισμού με παραμέτρους. Ακόμα, γενικεύει τις προσεγγίσεις της άλγεβρα 
διεργασιών και των συστημάτων μετάβασης υποστηρίζοντας μη μοναδιαίους τελεστές, 
κάνοντας δυνατή τη χρήση εξισώσεων με παραμετροποίηση των μεθόδων και των 
χαρακτηριστικών από δεδομένα, απλοποιώντας σημαντικά τις αποδείξεις. Ιδιαίτερα η 
μέθοδος απόδειξης συμπεριφοριακών ιδιοτήτων coinduction είναι πολύ αποτελεσματική και 
μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Στη συνέχεια δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί 
και θεωρήματα της άλγεβρας με κρυμμένους τύπους, αφού πρώτα δοθούν κάποια 
εισαγωγικά στοιχεία άλγεβρας.  

  
2.2.1 Στοιχεία γενικής άλγεβρας και άλγεβρας με κρυμμένους τύπους 
 
Ορισμός 2.1 (Χαρακτηριστική). Μία χαρακτηριστική (S, F) ή signature (S, F) αποτελείται 
από ένα σύνολο τύπων S και ένα σύνολο από σύμβολα τελεστών { }SsSwFF sw ∈∈= ∗

→ ,U , 

όπου το swF →  δηλώνει τους τελεστές με πολλαπλότητα (arity) ∗∈ Sw και πεδίο τιμών 
(coarity) τύπου Ss ∈ . Με S* ορίζεται το σύνολο όλων των πεπερασμένων ακολουθιών 
στοιχείων του S όπου το [] συμβολίζει την κενή ακολουθία. Οι σταθερές τύπου s λέγεται ότι 
ανήκουν στο σύνολο sF→  και συμβολίζονται με sF→∈σ .              

Η χαρακτηριστική περιλαμβάνει τα σύνολα και τους τελεστές που χρησιμοποιούνται 
στην προδιαγραφή ορίζοντας το συντακτικό της. Καθώς η άλγεβρα με κρυμμένους τύπους 
επεκτείνει τη γενική άλγεβρα με τύπους οι οποίοι αναπαριστούν τις καταστάσεις των 
αντικειμένων ή των αφηρημένων μηχανών, ο ορισμός της χαρακτηριστικής σε αυτή την 
περίπτωση γίνεται: 

 
Ορισμός 2.2 (Αλγεβρική Χαρακτηριστική με Κρυμμένα Στοιχεία). Μια hidden signature 
ή αλγεβρική χαρακτηριστική με κρυμμένα στοιχεία  (H, V, F, Fb) συνίσταται από τα διακριτά 
σύνολα H των κρυμμένων τύπων (hidden sorts), V των ορατών τύπων (visible sorts), ένα 
σύνολο F από ( )VH ∪ -τύπων σύμβολα τελεστών και ένα διακεκριμένο υποσύνολο FF b ⊆  
των συμπεριφοριακών τελεστών (behavioral operators). Οι τελεστές που έχουν 
πολλαπλότητα και πεδίο τιμών αποτελούμενο μόνο από ορατούς τύπους λέγονται τελεστές 
δεδομένων (data operators). Οι συμπεριφοριακοί τελεστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
έναν κρυμμένο τύπο στην πολλαπλότητά τους. Aν το πεδίο τιμών τους είναι ορατός τύπος, 
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τότε πρόκειται για χαρακτηριστικό (attribute), διαφορετικά για μέθοδο (method). Η hidden 
signature (H, V, F, Fb) πολλές φορές συμβολίζεται απλά με το Σ.                                           

 
Ορισμός 2.3 (S-Δεικτοδοτημένο Σύνολο). Για ένα σύνολο με τύπους S, ένα S-
Δεικτοδοτημένο Σύνολο ή S-indexed set D είναι μία οικογένεια από σύνολα { } SssD ∈  που 
έχουν τύπους από το S. Έτσι, εάν d ∈D ⇒  d ∈ sD  για  s ∈S και εάν D ⊆  Β ⇒ sD ⊆  Βs για 
s ∈S.                      
 
Ορισμός 2.4 (S-Δεικτοδοτημένη Συνάρτηση). Μια S-Δεικτοδοτημένη Συνάρτηση f : D →  
B είναι μια οικογένεια { } Sssss BAf ∈→: .                
 
Ορισμός 2.5  ((S, F)-άλγεβρα). Η (S, F)-άλγεβρα D της χαρακτηριστικής (S, F) 
προσδιορίζει τις συναρτήσεις των τελεστών της στα σύνολά της, δηλαδή αποτελείται από 
ένα S-indexed σύνολο D και μία συνάρτηση sw DDD →:σ για κάθε swF →∈σ . Το σύνολο 
Ds λέγεται φέρον (carrier) D του τύπου s.               

 
Ορισμός 2.7 (F-ομοιότητα). Μία F-ομοιότητα (F-congruence) σε μια (S, F)-άλγεβρα D 
είναι μια οικογένεια σχέσεων, s≡ στο Ds, κάθε μία εκ των οποίων είναι μία σχέση 
ισοδυναμίας που ικανοποιεί την ιδιότητα:  

 
  αν 'aa w≡  τότε ( ) ( )'aDaD s σσ ≡ , για κάθε swF →∈σ  και κάθε wDa ∈ .                

 
Ορισμός 2.8 (F-όρος). Ένας F-όρος τύπου St ∈ είναι μια έκφραση της μορφής σ(t1,t2,…,tn), 
όπου το swF →∈σ  είναι ένας τελεστής και τα t1,t2,…,tn είναι F-όροι πολλαπλότητας w.        
 
Ορισμός 2.9 (F-εξαγόμενος τελεστής). Έστω ένα σύνολο από μεταβλητές Χ. 
Κάθε )( XF ∪ -όρος που είναι F-εξαγόμενος τελεστής (F-derived operation) με 
πολλαπλότητα w και είδος s προσδιορίζει μία συνάρτηση swt AAA →:  τέτοια ώστε για κάθε 
α που είναι ακολουθία από στοιχεία πολλαπλότητας ar(t), το Αt(α) είναι η εκτίμηση του t 
πάνω στην επέκταση του Α στο )( XF ∪ , που ερμηνεύει τις μεταβλητές του Χ με τα 
στοιχεία του α. Καθορίζουμε την πολλαπλότητα (ar(t)) των F-εξαγόμενων τελεστών με την 
εξής διαδικασία: 

1. θεωρούμε το σύνολο Xt ⊆)var( όλων των μεταβλητών που εμφανίζονται στο t, 
2. μετασχηματίζουμε το var(t) σε ακολουθία χαρακτήρων, θέτοντας μια αυθαίρετη 

ταξινόμηση στο σύνολο αυτό, και 
3. αντικαθιστούμε τις μεταβλητές της ακολουθίας χαρακτήρων από τους τύπους 

τους. 
Ένας εξαγόμενος τελεστής είναι ένας τελεστής που μπορεί να οριστεί και μέσω άλλων 

τελεστών και συναρτήσεων.                           
 

Ορισμός 2.10 (Επιτεύξιμη Άλγεβρα). Μία (S,F)-άλγεβρα A καλείται επιτεύξιμη (reachable) 
αν κάθε στοιχείο της είναι ίσο με Αt για κάποιο όρο t.             
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Ορισμός 2.11 (Σ-ελάττωση/Σ-επέκταση). Μια Σ-άλγεβρα Α λέγεται (Σ-)reduct (ή Σ-
ελλάτωση) μιας Σ’-άλγεβρας Α’, αν ισχύει ότι 'Σ⊆Σ  (θεωρώντας ότι 'Σ⊆Σ  αν και μόνο αν 

'SS ⊆  και 'FF ⊆ ) , και αν sA=sA’ τότε fA=fA’ για όλα τα FfSs ∈∈ , . Η Σ-reduct άλγεβρα 
Α συμβολίζεται με Α’|Σ. Αντιστρόφως, η Α’ λέγεται επέκταση της Α.                    
 
Ορισμός 2.12 (Σ-άλγεβρα με κρυμμένους τύπους). Μία Σ-άλγεβρα Α  με κρυμμένους 
τύπους είναι μια Σ-άλγεβρα τέτοια ώστε Α|Ψ=D, όπου με Ψ συμβολίζουμε τη 
χαρακτηριστική της άλγεβρας δεδομένων.                           

 
Ορισμός 2.13 (Σ-πλαίσιο). Για μια Σ αλγεβρική χαρακτηριστική με κρυμμένα στοιχεία και 
έναν τύπο s ( )VH ∪∈ , ένα Σ-πλαίσιο του τύπου s, είναι όρος με ορατούς τύπους που έχει μια 
μοναδική εμφάνιση της καινούριας μεταβλητής z τύπου s. Ένα πλαίσιο είναι 
αντικαταστάσιμο για τον όρο t αν και μόνο αν το είδος του t είναι το ίδιο με αυτό του z και 
συμβολίζουμε με c[z] την αντικατάσταση του t με το z στο πλαίσιο c.             

 
Ορισμός 2.14 (Κρυφή ομοιότητα/Συμπεριφοριακή Ισοδυναμία). Για μια (H, V, F, Fb)- 
άλγεβρα Α, η κρυφή ομοιότητα (hidden congruence) ~ στην Α είναι μία Fb -ομοιότητα που 
είναι  ταυτότητα στους ορατούς τύπους sorts της. H μεγαλύτερη κρυφή F-ομοιότητα (hidden 
F-congruence) ~A στην Α λέγεται συμπεριφοριακή ισοδυναμία (behavioral equivalence). Πιο 
συγκεκριμένα, η συμπεριφοριακή ισοδυναμία (behavioral equivalence) ≡ μπορεί να οριστεί 
από τις παρακάτω σχέσεις, δεδομένου ότι α, α΄∈Αs και ότι το s είναι ο τύπος των α, α’: 

- Αν s ∈V : 'aa ≡  αν και μόνο αν 'aa =  
- Αν s ∈H : 'aa ≡  αν και μόνο αν c(α)=c(α΄) για κάθε v∈V και για όλα τα 

ορατά πλαίσια (visible contexts) c.                         
Παρακάτω παρατίθεται το θεώρημα στο οποίο βασίζεται η αποδεικτική μέθοδος 

επαγωγής για συμπεριφοριακές ιδιότητες (coinduction).  
 
Θεώρημα 2.1. Η συμπεριφοριακή ισοδυναμία υφίσταται πάντα. 
Απόδειξη. Η απόδειξη μπορεί να αναζητηθεί στην [9]. 
 

Για να αποδειχθεί μέσω της coinduction ότι δύο στοιχεία είναι συμπεριφοριακά 
ισοδύναμα, αρκεί να αποδειχθεί ότι είναι όμοια (congruent) για κάποια αυθαίρετη αλλά 
βολικά ορισμένη κρυφή ομοιότητα. 

Για μία αλγεβρική χαρακτηριστική με κρυμμένα στοιχεία (H, V, F, Fb) η 
συμπεριφοριακή ομοιότητα t ~ t΄αποτελείται από τους t, t΄ F-όρους του ίδιου είδους. Η  (H, 
V, F, Fb)- άλγεβρα Α την ικανοποιεί (Α╞ t ~ t’), αν Αt ~A At’. 

 
Ορισμός 2.15 (Συνεκτικός τελεστής άλγεβρας). Ένας τελεστής σ είναι συνεκτικός 
(coherent) για μια άλγεβρα Α όταν διατηρεί τη συμπεριφοριακή ισοδυναμία: 

Aσ (α) ~Α  Ασ (α΄) αν α ~α α΄  
 

Ορισμός 2.16 (Συμπεριφοριακή θεωρία). Μία συμπεριφοριακή θεωρία (Σ, Ε) αποτελείται 
από μία χαρακτηριστική με κρυμμένα στοιχεία Σ και ένα σύνολο Ε από Σ-προτάσεις.           
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Ορισμός 2.17 (Συνεκτικός τελεστής θεωρίας). Ένας τελεστής σ είναι συνεκτικός ως προς 
μια θεωρία (Σ, Ε) αν είναι συνεκτικός σε κάθε άλγεβρα της θεωρίας.            

 
Ορισμός 2.18 (Συμπεριφοριακό αντικείμενο). Ένα συμπεριφοριακό αντικείμενο 
(behavioral object) Β είναι ένα ζεύγος μιας συμπεριφοριακής θεωρίας (( ΗΒ, VB, 

b
BF , FB), EB) 

και ενός κρυμμένου τύπου hB ∈HB, τέτοιο ώστε κάθε συμπεριφοριακός τελεστής στο b
BF  

είναι μοναδιαίος, δηλαδή έχει μόνο ένα κρυμμένο τύπο στο πεδίο ορισμού του.                    
Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, ο κρυμμένος τύπος hB  δηλώνει τις 

καταστάσεις του Β. Οι συμπεριφοριακοί τελεστές στο hB που στο πεδίο τιμών τους παίρνουν 
τιμές με ορατούς τύπους λέγονται Β-παρατηρήσεις και οι συμπεριφοριακοί τελεστές στο hB 
που παίρνουν τιμές με κρυμμένους τύπους λέγονται Β-δράσεις.  Οι συμπεριφοριακοί 
τελεστές με κρυμμένους τύπους με πεδίο ορισμού με ορατούς τύπους λέγονται B-κρυμμένες 
σταθερές. 

Για ένα συμπεριφοριακό αντικείμενο Β, ένας εξαγόμενος συμπεριφοριακός τελεστής είναι 
κάθε εξαγόμενος τελεστής της μορφής σ(τ, t) τέτοια ώστε το σ είναι συμπεριφοριακός ή 
συνεκτικός τελεστής ως προς το συμπεριφοριακό αντικείμενο, η τ είναι μια μεταβλητή ή 
ένας εξαγόμενος συμπεριφοριακός τελεστής και το t είναι ένα αντικαταστάσιμη ακολουθία 
από ορατούς τύπους. 
 
Ορισμός 2.19 (Συμπεριφοριακή άλγεβρα αντικειμένου). Για κάθε behavioral object Β, η 
Β-άλγεβρα Α είναι μία άλγεβρα για τη χαρακτηριστική του Β που ικανοποιεί τις προτάσεις ΕΒ 
της θεωρίας του Β, (επίσης λέγεται και μοντέλο της θεωρίας του Β), και η κλάση των Β-
αλγεβρών σημειώνεται με Alg(B).                 

 
Για ένα αντικείμενο Β, δύο Β-άλγεβρες Α και Α΄ είναι ισοδύναμες (Α≡Α΄) όταν 

• συμπίπτουν στα δεδομένα, δηλαδή Α ),( BVB FV =Α΄ ),( BVB FV όπου 
BVF είναι το σύνολο 

όλων των τελεστών δεδομένων στο F 
• ΑhB = AhB

΄ και ~Α = ~Α΄ (για τον τύπο hΒ). 
• Aσ = Ασ΄ για κάθε Β-δράση. 

 
Ορισμός 2.20 (Ισοδυναμία συμπεριφοριακών αντικειμένων). Δύο συμπεριφοριακά 
αντικείμενα Β και Β΄ είναι ισοδύναμα, (Β ≡  Β΄), αν υπάρχει ένα ζεύγος απεικονίσεων 

)'lg()lg(: BABA →Φ  και )lg()'lg(: BABA →Ψ , αντίστροφο το ένα προς το άλλο, δηλαδή 
όταν ισχύουν: 

•  ))(( AA ΦΨ≡  για κάθε Β - άλγεβρα Α και  
• ))'((' AA ΨΦ≡  για κάθε Β’- άλγεβρα Α’.     

 
2.2.2 Βασικά Υπολογιστικά Μοντέλα: Συστήματα Μετάβασης 
 Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, η UNITY [10] είναι ένα μοντέλο 
παράλληλου υπολογισμού και μια λογική για την προδιαγραφή και επαλήθευση 
συστημάτων. Το σύστημα αποδείξεων που υποστηρίζει βασίζεται σε μια επέκταση της 
λογικής Floyd-Hoare [11,12] για παράλληλα προγράμματα και στη χρονική λογική [13]. 
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 Τα μοντέλα της UNITY έχουν επαναδιατυπωθεί όπως τα δίκαια συστήματα μετάβασης 
[13,14] και έχουν προκύψει τα βασικά υπολογιστικά μοντέλα (BYM).  Ένα ΒΥΜ Σ = 
<ς, Ι, Τ  > αποτελείτε από: 

• ς¨: Ένα σύνολο από μεταβλητές. Κάθε μεταβλητή έχει το δικό της τύπο. Οι 
μεταβλητές (ή οι πιθανές τους τιμές) συνιστούν το χώρο καταστάσεων Σ του Σ, και 
μια κατάσταση του Σ  είναι ένα σημείο ή στοιχείο του Σ. 

• Ι : Την αρχική συνθήκη. Η συνθήκη προδιαγράφει τις αρχικές τιμές των μεταβλητών. 
Λόγω του ότι ορισμένες μεταβλητές είναι πιθανό να μην προδιαγράφονται στην Ι , το 
Σ είναι πιθανό να έχει παραπάνω από μια αρχικές καταστάσεις. 

• Τ : Το σύνολο των κανόνων μετάβασης. Κάθε κανόνας μετάβασης τ ∈Σ είναι μια 
συνάρτηση τ : Σ →Σ. Οι κανόνες μετάβασης ορίζονται σε συνδυασμό με συνθήκες 
υπό τις οποίες εκτελούνται αποτελεσματικά, δηλαδή αλλάζουν την κατάσταση του Σ. 
Εάν η συνθήκη του κανόνα μετάβασης έχει ψευδή τιμή σε μια κατάσταση του Σ , ο 
κανόνας δεν είναι αποτελεσματικός στην κατάσταση αυτή και η εκτέλεση του δεν τη 
μεταβάλλει.   

Ένα ΒΥΜ είναι αιτιοκρατικό για κάθε κανόνα μετάβασης. Αυτό σημαίνει ότι για μια 
κατάσταση του s∈Σ και ένα κανόνα μετάβασης τ∈Σ, υπάρχει ακριβώς μια διάδοχη 
κατάσταση.  

Ομοίως με τη UNITY, μια εκτέλεση του BYM ξεκινάει από μια αρχική κατάσταση και 
συνεχίζεται για πάντα. Σε κάθε βήμα εκτέλεσης επιλέγεται ένας κανόνας εκτέλεσης τυχαία 
και εκτελείται. Η άπειρη ακολουθία s0, s1,… καταστάσεων που προκύπτει λέγεται 
υπολογισμός του BYM και ικανοποιεί τα παρακάτω: 

• Αρχικοποίηση: Για κάθε υ∈ς, η υ ικανοποιεί την Ι  στην s0. 
• Διαδοχή: Για κάθε i∈{0,1,…},   si+1 = τ(si) για κάποιο τ∈Τ. 
• Αμεροληψία: Για κάθε τ∈Τ, υπάρχει ένας άπειρος αριθμός από δείκτες 

i∈{0,1,…} έτσι ώστε si+1 = τ(si). 
 

Μια κατάσταση του ΒΥΜ καλείται επιτεύξιμη εάν εμφανίζεται σε ένα υπολογισμό του 
ΒΥΜ.  
 
2.2.3 Παρατηρήσιμα Συστήματα Μετάβασης (Observational Transition Systems) 
 Τα ΒΥΜ που ορίσθηκαν παραπάνω και περιγράφουν ένα σύστημα μετάβασης, μπορούν 
να εκφρασθούν ως ένα είδος συμπεριφοριακού αντικειμένου δηλαδή μιας συμπεριφοριακής 
προδιαγραφής όπου κάθε τελεστής δράσης είναι συνεκτικός. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας 
καθολικός χώρος καταστάσεων που συμβολίζεται Υ και κάθε τύπος δεδομένων που 
χρησιμοποιείται στην προδιαγραφή του ΠΣΜ έχει ορισθεί. Στους τύπους δεδομένων 
συμπεριλαμβάνεται και ο Bool που περιγράφει τις τιμές αλήθειας. Ένας τύπος δεδομένων 
συμβολίζεται με D*. Tα τροποποιημένα ΒΥΜ ονομάζονται παρατηρήσιμα συστήματα 
μετάβασης (ΠΣΜ) [15] και ορίζονται ως εξής: 
 
Ορισμός 2.21 (Παρατηρήσιμo Σύστημα Μετάβασης). Ένα ΠΣΜ Σ = <Ο, Ι, Τ > 
αποτελείτε από: 



                                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 53

• Ο¨: Ένα πεπερασμένο σύνολο από παρατηρητές. Κάθε παρατηρητής ox1:Do1,...,xm:Dom 
: Υ → Do είναι μια δεικτοδοτημένη συνάρτηση με m δείκτες x1,…,xm των οποίων οι 
τύποι είναι Do1,..., Dom. Η σχέση ισοδυναμίας (υ1 =S υ2)  ανάμεσα σε δύο καταστάσεις 
υ1, υ2 ∈  Υ ορίζεται ως ∀ ox1,...,xm: Ο. (ox1,...,xm (υ1) = ox1,...,xm (υ2)), όπου ∀ ox1,...,xm: Ο  
είναι συντομογραφία για το∀ ox1,...,xm: Ο . ∀ x1: Do1... ∀  xm : Dom.  

• Ι: Το σύνολο των αρχικών καταστάσεων τέτοιο ώστε Ι ⊆  Y. 
• Τ: Ένα πεπερασμένο σύνολο μεταβάσεων. Κάθε μετάβαση ty1:Dt1,...,yn:Dtn : Υ → Υ 

είναι μια δεικτοδοτημένη συνάρτηση με n δείκτες y1,…,ym που έχουν τύπους 
Dt1,...,Dtn  υπό την προϋπόθεση ότι ty1,...,yn(υ1) =S ty1,...,yn(υ2) για κάθε [υ] ∈  Y /=S, 
κάθε υ1, υ2 ∈[υ] και κάθε yk : Dtk για k = 1,... ,n. Η ty1,...,yn(υ) καλείται η διάδοχη 
κατάσταση της υ στο Σ. Κάθε μετάβαση ty1,...,yn έχει τη συνθήκη c-ty1:Dt1,...,yn:Dtn : Υ 
→ Bool η οποία καλείται αποτελεσματική συνθήκη της μετάβασης. Εάν η c-
ty1:Dt1,...,yn:Dtn (υ) δεν ισχύει (δηλ. έχει ψευδή τιμή), τότε ty1:Dt1,...,yn:Dtn (υ) =S υ.               

 
 Ορισμός 2.22 (Επιτεύξιμη κατάσταση). Οι επιτεύξιμες καταστάσεις για ένα ΠΣΜ Σ 
ορίζονται επαγωγικά ως εξής: 

- Κάθε αρχική κατάσταση υinit ∈Ι είναι επιτεύξιμη στο Σ. 
- Για κάθε ty1,...,yn ∈Τ  και κάθε yk : Dtk για k = 1,... ,n, η ty1,...,yn(υ) είναι 

επιτεύξιμη στο Σ εάν η υ ∈  Υ είναι επιτεύξιμη στο Σ. 
Εάν Ρs είναι το σύνολο όλων των επιτεύξιμων καταστάσεων στο Σ  αυτό καλείται και 
επιτεύξιμος χώρος καταστάσεων στο Σ.                

Τα κατηγορήματα με τύπο Υ → Bool καλούνται κατηγορήματα καταστάσεων. Υποτίθεται 
ότι κάθε κατηγόρημα καταστάσεων p περιλαμβάνει ένα πεπερασμένο αριθμό λογικών 
συνδέσμων και στην παρούσα διατριβή είναι της μορφής: ∀ z1 : Dp1 . . . ∀ zM : DpM. P(υ, z1,..., 
zM), όπου οι υ, z1,..., zM  είναι μεταβλητές του p και το P(υ, z1,..., zM) δεν περιέχει ποσοδείκτες 
(quantifiers). 
 
Ορισμός 2.23 (Αμετάβλητο κατηγόρημα κατάστασης-Invariant). Ένα κατηγόρημα 
κατάστασης p : Υ → Bool λέγεται αμετάβλητο στο Σ  εάν η τιμή του είναι αληθής για όλες 
τις επιτεύξιμες καταστάσεις του Σ , δηλαδή ∀ υ : Ρs. p(υ).             

Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα μοντελοποίησης ενός συστήματος ως ΠΣΜ. 
Παράδειγμα 1 (Απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας-scomm). Έστω ένα σύστημα στο οποίο ένας 
πομπός αποστέλλει μηνύματα στο δέκτη μέσω δικτύου του οποίου η καθυστέρηση είναι 
τελείως απρόβλεπτη, και συγκεκριμένα, παρ’ όλο που τα μηνύματα τελικά καταφθάνουν 
στους προορισμούς τους  δεν διασφαλίζεται ότι η σειρά με την οποία φθάνουν είναι η ίδια με 
την οποία στάλθηκαν. 
 Έστω ότι ο τύπος Msg συμβολίζει τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και ο τύπος 
Network το δίκτυο μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία. Το Network μοντελοποιείται ως  
ένα πολύ-σύνολο (bag) από μηνύματα. Ο πομπός στέλνει  μηνύματα τα οποία τοποθετούνται 
στο δίκτυο συνεχώς, ενώ για να λάβει ο δέκτης  ένα μήνυμα θα πρέπει αυτό να βρίσκεται 
στο δίκτυο. Κάθε φορά που ο δέκτης λαμβάνει ένα μήνυμα, αυτό αφαιρείται από το δίκτυο. 
Αυτό το απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας μοντελοποιείται ως ΠΣΜ Σscomm τέτοιο ώστε: 

- Οscomm {nw : Y → Network}  
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- Ι scomm {υinit ∈  Y | nw(υinit) = void} 
- Τ scomm  {sndm:Msg : Y  → Y,  recm:Msg : Y  → Y } 

Οι δύο μεταβάσεις ορίζονται ως εξής: 
- sndm : c- sndm(υ) true. If  c- sndm(υ), then 

nw(sndm(υ)) m , nw(υ). 
- recm : c- recm(υ) m ∈nw(u). If  c-recm(υ), then 

nw(recm(υ))  nw(υ) - m.                
 

2.3  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ CafeOBJ  
 
 Η CafeOBJ [16] είναι μια εκτελέσιμη αλγεβρική γλώσσα προδιαγραφών με δυνατότητες 
για χρήση τόσο στην έρευνα, όσο και στη βιομηχανία. Είναι ένας μοντέρνος διάδοχος της 
OBJ [17,18], ενσωματώνοντας όμως αρκετά νέα πρότυπα-μεθόδους αλγεβρικών 
προδιαγραφών με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την τυπική προδιαγραφή και επαλήθευση 
συστημάτων, τη γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπου, τον προγραμματισμό, κ.α. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται το λογικό της υπόβαθρο, κάποια σημαντικά της χαρακτηριστικά και οι 
τεχνικές προδιαγραφής και επαλήθευσης που υποστηρίζει και έχουν χρησιμοποιηθεί στην 
παρούσα διατριβή. 
 
2.3.1 Λογικό υπόβαθρο 
 Η CafeOBJ  είναι μια αλγεβρική γλώσσα που βασίζεται στην επέκταση της εξισωτικής 
λογικής με πολλούς τύπους προς τρεις κατευθύνσεις: το λογικό της υπόβαθρο περιλαμβάνει 
και διατεταγμένους-τύπους εκτός από πολλούς-τύπους, εισάγει τις μονόδρομες μεταβάσεις 
και εξισώσεις και προσαρμόζει  τους κρυμμένους τύπους πάνω στους συνηθισμένους, 
ορατούς τύπους.  
 Η CafeOBJ είναι εκτελέσιμη γλώσσα και η λειτουργική σημασιολογία της δίνεται από 
ένα σύστημα αναγραφής όρων (term rewriting system) με δυνητικούς διατεταγμένους 
τύπους (conditional order-sorted). Για περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθεται λίστα 
αναφορών: στις [19,20] αναφέρονται βασικές αρχές των αλγεβρικών προδιαγραφών, στις 
[21,22] για τη λογική με διατεταγμένους τύπους,  στην [23] για τους κρυμμένους τύπους, 
στην [24] για την τεχνική απόδειξης συμπεριφοριακών προδιαγραφών coinduction, στην 
[25] για τη λογική της αναγραφής, στην  [26] για τη θεωρία των θεσμών και στις [27,28] για 
τα συστήματα αναγραφής όρων. Το λογικό υπόβαθρο της CafeOBJ εξηγούνται με 
λεπτομέρεια στις [16,29]. Στη συνέχεια κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των 
χαρακτηριστικών της γλώσσας. 
 Μια αλγεβρική προδιαγραφή είναι ένα κείμενο, γραμμένο σε ένα τυπικό συντακτικό που 
υποδηλώνει ένα αλγεβρικό σύστημα αποτελούμενο από τύπους (sorts) και τελεστές 
(operators) πάνω σ’ αυτούς τους τύπους. Το σύστημα περιγράφεται από τα αξιώματα της 
προδιαγραφής4. Το λογικό υπόβαθρο της CafeOBJ περιλαμβάνει: 
 

                                                 
4 Ενώ παραδοσιακά ένα αξίωμα ήταν μια απλή αλγεβρική εξίσωση, σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται με 
μια πιο ευρεία έννοια. Στην CafeOBJ αξιώματα θεωρούνται οι εξισώσεις με συνθήκες, οι 
κατευθυνόμενες μεταβάσεις και οι ανισότητες. 
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- Τη λογική με διατεταγμένους τύπους [21] 
Ένας τύπος μπορεί να είναι υποσύνολο ενός άλλου τύπου. Για παράδειγμα, οι φυσικοί 
αριθμοί μπορούν να θεωρηθούν ως υποσύνολο των κλασματικών αριθμών. Αυτή η 
ενσωμάτωση κάνει έγκυρο τον ισχυρισμό ότι 3 = 6/2. Επίσης γίνεται πράξη η 
κληρονομικότητα των τελεστών, με την έννοια ότι ένας τελεστής που έχει δηλωθεί ως 
κλασματικός αριθμός, αυτομάτως δηλώνεται και ως φυσικός. Επιπλέον, η σχέση 
υποτύπου δίνει τη δυνατότητα απλού ορισμού των μερικών τελεστών (partial operations) 
και του χειρισμού εξαιρέσεων (exception handing). 
 

- Τη λογική της αναγραφής [25] 
Εκτός από τις εξισώσεις (ισότητες) οι οποίες υπακούουν στο νόμο της συμμετρίας, είναι 
δυνατή η χρήση σχέσεων μετάβασης που κατευθύνονται μόνο προς μια κατεύθυνση. Οι 
σχέσεις μεταξύ καταστάσεων τυποποιούνται φυσικά μέσω των σχέσεων μετάβασης οι 
οποίες είναι χρήσιμες και στην αναπαράσταση της τυχαιότητας/ταυστοχρονισμού. 
 

- Τους κρυμμένους τύπους [23] 
Υπάρχουν δύο είδη ισοδυναμίας, η μινιμαλιστική, η οποία εξισώνει τα στοιχεία αν και 
μόνο αν είναι τα ίδια με βάση τη δεδομένη εξισωτική θεωρία και η συμπεριφοριακή η 
οποία χρησιμοποιείται για τους κρυμμένους τύπους και βάσει της οποίας δύο όροι είναι 
ισοδύναμοι, αν και μόνο αν συμπεριφέρονται όμοια με βάση το ίδιο σύνολο 
παρατηρήσεων. 
Ο παραπάνω συνδυασμός λογικών συστημάτων στα οποία βασίζεται η CafeOBJ την 

κάνουν μια πολύ-λογική γλώσσα (multi-logic language). Το χαρακτηριστικό αυτό, το 
διαχειρίζεται σημασιολογικά η θεωρία των θεσμών (theory of institutions) [26], η οποία 
είναι μια αφηρημένη μετά-θεωρία λογικής με βάση της τη θεωρία κατηγοριών που 
χρησιμοποιείται τόσο για την προδιαγραφή και τον προγραμματισμό όσο και τη θεωρία 
μοντελοποίησης. Κάθε λογικό σύστημα απαιτεί ένα διαφορετικό υποκείμενο θεσμό και ο 
συνδυασμός τους μπορεί να θεωρηθεί ένας θεσμός Grothendieck [30]. Τα παραπάνω 
φαίνονται στο σχήμα 2.1 όπου απεικονίζεται ο κύβος της CafeOBJ. 
 

 
Σχήμα 2.1 Ο κύβος της CafeOBJ 

Στον κύβο (αγνοώντας τις διακεκομμένες), οι κόμβοι αντιστοιχούν στους διαφορετικούς 
θεσμούς ή λογικές , και τα τόξα τη σχέση ενσωμάτωσης μεταξύ τους. Όλοι οι θεσμοί του 
κύβου της CafeOBJ μπορούν να θεωρηθούν ως ένας υπό-θεσμός της άλγεβρας με 
διατεταγμένους κρυμμένους τύπους και ο υποκείμενος θεσμός της CafeOBJ μπορεί να 
θεωρηθεί ο θεσμός Grothendieck του κύβου της. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν 
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στους μορφισμούς από τις διαφορετικές λογικές ή θεσμούς στο θεσμό Grothendieck της 
CafeOBJ. 
 
2.3.2 Σημαντικά χαρακτηριστικά 
 Το παραπάνω λογικό υπόβαθρο της CafeOBJ τις προσδίδει μια σειρά από 
χαρακτηριστικά, τα οποία όταν συνδυαστούν δίνουν νέα ισχυρά πρότυπα αλγεβρικών 
προδιαγραφών (paradigms). 
 

- Εξισωτική προδιαγραφή και προγραμματισμός 
Το χαρακτηριστικό αυτό κληρονομείται από την OBJ και μπορεί να θεωρηθεί η βάση 
πάνω στην οποία «χτίζονται» τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Όπως και η OBJ, η CafeOBJ 
είναι εκτελέσιμη (μέσω της αναγραφής όρων), το οποίο της προσδίδει ένα δηλωτικό 
τρόπο συναρτησιακού προγραμματισμού, τον αλγεβρικό προγραμματισμό. Η CafeOBJ 
επιτρέπει τη δήλωση ιδιοτήτων στις εξισώσεις όπως τη μεταθετικότητα, την 
προσεταιριστικότητα, την idempontence και τα ουδέτερα στοιχεία. 
 

- Συμπεριφοριακή προδιαγραφή 
Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα, η συμπεριφοριακή προδιαγραφή παρέχει 

μια πρωτότυπη γενίκευση της αλγεβρικής προδιαγραφής. Οι συμπεριφοριακές 
προδιαγραφές περιγράφουν τη συμπεριφορά συστημάτων και αντικειμένων και όχι τον 
τρόπο υλοποίησης τους. Αυτός ο νέος τύπος αφαίρεσης είναι πολύ ισχυρός στην 
προδιαγραφή και επαλήθευση συστημάτων καθώς περιλαμβάνει άλλα σημαντικά 
πρότυπα όπως ο ταυτοχρονισμός, ο αντικειμενοστραφής τρόπος ανάπτυξης, η 
τυχαιότητα, κ.α. 

Η συμπεριφοριακή αφαίρεση επιτυγχάνεται με τη χρήση προδιαγραφών με 
κρυμμένους τύπους και με μια συμπεριφοριακή έννοια της σχέσης ικανοποίησης που 
βασίζεται στην αδυναμία διάκρισης των καταστάσεων που είναι οι ίδιες όταν 
παρατηρηθούν, το οποίο γενικεύει επίσης την άλγεβρα διεργασιών και τα συστήματα 
μετάβασης [23]. Η CafeOBJ υποστηρίζει άμεσα τη συμπεριφοριακή προδιαγραφή και τη 
θεωρία αποδείξεων που βασίζεται σε αυτή μέσω ειδικών κατασκευών της γλώσσας, 
όπως: 

1. κρυμμένους τύπους για τις καταστάσεις του συστήματος, 
2. συμπεριφοριακούς τελεστές (για τις δράσεις και τις παρατηρήσεις σε 

καταστάσεις των συστημάτων), 
3. δηλώσεις συμπεριφοριακής συνεκτικότητας για μη-συμπεριφοριακούς 

τελεστές, οι οποίοι είναι δυνατό να είναι είτε έμμεσες παρατηρήσεις η 
κατασκευαστές σε καταστάσεις του συστήματος, και  

4. συμπεριφοριακά αξιώματα 
Η συμπεριφοριακή προδιαγραφή εμφανίζεται στο επίπεδο εκτέλεσης της 

προδιαγραφής από την έννοια της συμπεριφοριακής αναγραφής η οποία εμπλουτίζει την 
κανονική αναγραφή με μια συνθήκη η οποία βεβαιώνει την ορθότητα χρήσης των 
συμπεριφοριακών εξισώσεων στην απόδειξη αυστηρών ισοτήτων.   
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- Προδιαγραφή με λογική της αναγραφής 
Βασίζεται στην απλοποιημένη έκδοση της λογικής της αναγραφής του Meseguer [25] για 
ταυτόχρονα συστήματα, η οποία επεκτείνει την παραδοσιακή αλγεβρική προδιαγραφή. Η 
λογική της αναγραφής ενσωματώνει πολλά διαφορετικά μοντέλα ταυτοχρονισμού με ένα 
φυσικό, απλό και ελκυστικό τρόπο δίνοντας στην CafeOBJ ένα μεγάλο εύρος 
εφαρμογών. Από μεθοδολογικής άποψης, η CafeOBJ αναπτύσσει τη χρήση των 
μεταβάσεων της λογικής της αναγραφής για προδιαγραφή και επαλήθευση των ιδιοτήτων 
της δηλωτικής κωδικοποίησης αλγορίθμων όπως επίσης και για την προδιαγραφή και 
επαλήθευση συστημάτων μετάβασης.   
 

- Σύστημα τεμαχίων προδιαγραφών 
Τα βασικά συστατικά στοιχεία των προδιαγραφών στην CafeOBJ είναι τα τεμάχια 
προδιαγραφών. Οι αρχές του συστήματος τεμαχίων προδιαγραφών της CafeOBJ 
κληρονομούνται από την OBJ και περιλαμβάνει: 

• Διάφορα είδη εισαγωγής τεμαχίων προδιαγραφών 
• Παραμετροποιημένος προγραμματισμός που επιτρέπει 

- Πολλαπλούς παραμέτρους 
- Οπτικές γωνίες για έμμεσους παραμέτρους 
- Ενοποίηση των προδιαγραφών σε CafeOBJ με εκτελέσιμο κώδικα σε μια 

χαμηλότερου επιπέδου γλώσσα 
• Εκφράσεις των τεμαχίων προδιαγραφών 

Η θεωρία στην οποία βασίζεται το σύστημα τεμαχίων προδιαγραφών της CafeOBJ 
αποτελεί μια ενημερωμένη έκδοση του αντίστοιχου συστήματος των γλωσσών 
Clear/OBJ. 

 
- Ισχυρό σύστημα τύπων 

Η CafeOBJ έχει ένα σύστημα τύπων το οποίο επιτρέπει τη χρήση υπό-τύπων με βάση 
του την άλγεβρα με διατεταγμένους τύπους. Αυτό παρέχει ένα ισχυρά μαθηματικό τρόπο 
έλεγχο τύπων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και διαχείριση λαθών, δίνοντας στη γλώσσα 
μια μεγαλύτερη συντακτική ευελιξία σε σχέση με γλώσσες που δεν υποστηρίζουν 
τύπους.  

 
2.3.3 Βασικό συντακτικό 
 Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα, στην CafeOBJ υπάρχουν δύο είδη τύπων, οι 
ορατοί και οι κρυμμένοι. Οι ορατοί αναπαριστούν τους αφηρημένους τύπους δεδομένων και 
οι κρυμμένοι τις καταστάσεις ενός αντικειμένου ή μιας αφηρημένης μηχανής. Οι τελεστές με 
κρυμμένους τύπους διακρίνονται στις δράσεις (ή μεθόδους) και στις παρατηρήσεις (ή 
χαρακτηριστικά). Μια δράση μπορεί να αλλάξει την κατάσταση του αντικειμένου. Παίρνει 
την κατάσταση ενός αντικειμένου και κάποια ή καθόλου δεδομένα και επιστρέφει την ίδια ή 
κάποια άλλη κατάσταση του αντικειμένου. Μια παρατήρηση χρησιμοποιείται για να 
παρατηρηθεί η τιμή ενός χαρακτηριστικού του αντικειμένου σε μια κατάσταση. Λαμβάνει 
την κατάσταση ενός αντικειμένου και καθόλου ή κάποια δεδομένα και επιστρέφει την τιμή 
της παρατήρησης του αντικειμένου στην κατάσταση αυτή. 
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 Οι τελεστές δράσης και οι παρατηρήσεις δηλώνονται με τη λέξη bop (από το behavioural 
operator) και οι υπόλοιποι τελεστές με τη λέξη op. Μετά από τις bop ή op γράφονται 
διαδοχικά το όνομα του τελεστή, το σύμβολο :, μια λίστα από τύπους που αποτελούν την 
πολλαπλότητα του τελεστή, το σύμβολο  → , και ένας τύπος που αντιστοιχεί στο πεδίο τιμών 
του τελεστή. Ο ορισμός των τελεστών γίνεται μέσω εξισώσεων. Οι εξισώσεις ξεκινάνε με τη 
λέξη eq (από το equation) ενώ οι εξισώσεις με συνθήκη με τη λέξη ceq (από το conditional 
equation). Στη συνέχεια γράφονται δύο όροι που συνδέονται με το σύμβολο ισότητας =, και 
η εξίσωση τελειώνει με το σύμβολο της τελείας(.). Το σύστημα της CafeOBJ χρησιμοποιεί 
τις δηλωμένες εξισώσεις ως κανόνες αναγραφής με κατεύθυνση από τα δεξιά στ’ αριστερά 
και αναγράφει ένα δοσμένο όρο. 
 

Δήλωση συμπεριφοριακού τελεστή δράσης: 
bop όνομα_τελεστή :  ορατός_τύπος1 … ορατός_τύποςn  κρυμμένος_τύπος → κρυμμένος_τύπος 

 
Δήλωση συμπεριφοριακού τελεστή παρατήρησης: 
bop όνομα_τελεστή :  ορατός_τύπος1 … ορατός_τύποςn  κρυμμένος_τύπος → ορατός_τύπος 

 
Δήλωση μη συμπεριφοριακού τελεστή: 
op όνομα_τελεστή :  ορατός_τύπος1 … ορατός_τύποςn  → ορατός_τύπος 

 
Ορισμός τελεστή μέσω εξίσωσης 
eq όρος1 = όρος2 . 
 
Ορισμός τελεστή με συνθήκη 
ceq όρος1 = όρος2 if συνθήκη . 

 
Σχήμα 2.2 Συντακτικό δηλώσεων και ορισμών στην CafeOBJ  

 
Οι βασικές μονάδες των προδιαγραφών σε CafeOBJ είναι τα τεμάχια (modules). Το 

σύστημα της CafeOBJ παρέχει τεμάχια προδιαγραφών που έχουν ορισθεί εντός αυτού (built-
in) και ο χρήστης μπορεί να τα καλέσει άμεσα, όπως τα τεμάχια INT όπου προδιαγράφονται 
οι ακέραιοι αριθμοί, ΝΑΤ για τους φυσικούς αριθμούς ή BOOL για τον προτασιακό 
λογισμό. 
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται δυο παραδείγματα προδιαγραφών σε CafeOBJ. Το πρώτο 
αφορά τον αφηρημένο τύπο δεδομένων Nat των φυσικών αριθμών και το δεύτερο τη 
συμπεριφοριακή προδιαγραφή ενός μετρητή Counter ως συμπεριφοριακό αντικείμενο. 
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mod! NAT { 
-- declaration of sorts 
[NzNat < Nat] 
-- declaration of operators 
op 0 : -> Nat 
op s : Nat -> NzNat 
op _+_: Nat Nat -> Nat 
-- declaration of variables 
vars N N': Nat 
-- declaration of equations 
eq 0 + N = N . 
eq s(N)+N' = s(N+N'). 
} 

Σχήμα 2.3 Αλγεβρική προδιαγραφή των φυσικών αριθμών 
 
Το όνομα του τεμαχίου είναι NAT και γράφεται μετά τη λέξη mod! η οποία είναι 

συντομογραφία του module!. Το σύμβολο ! δηλώνει ότι το τεμάχιο έχει μια αρχική, 
σφικτή σημασιολογία (tight semantics), δηλαδή πρόκειται για ένα μοναδικό μοντέλο της 
προδιαγραφής. Στην περίπτωση που το τεμάχιο ορίζει μια κλάση μοντέλων, δηλαδή 
χαλαρή σημασιολογία (loose semantics), το σύμβολο * ακολουθεί τη λέξη mod. Οι τύποι 
δηλώνονται ανάμεσα στα [ ] και η διάταξη τους με το σύμβολο <. Συνεπώς στην 
προδιαγραφή του σχήματος 2.3 δηλώνονται δύο τύποι, οι NzNat και Nat που συμβολίζουν 
τους μη μηδενικούς φυσικούς αριθμούς και τους φυσικούς αριθμούς, αντίστοιχα. Ακόμα, 
ο NzNat είναι υπό-τύπος του Nat. Το σύμβολο -- δηλώνει πως ότι ακολουθεί στην 
υπόλοιπη γραμμή είναι σχόλια, τα οποία δεν λαμβάνει υπόψη του ο μεταγλωττιστής της 
CafeOBJ. Οι τελεστές δηλώνονται με τη λέξη op ή ops όταν πρόκειται για παραπάνω από 
έναν. Στην προδιαγραφή των φυσικών αριθμών δηλώνονται τρεις τελεστές: Ο τελεστής 0 
είναι μια σταθερά φυσικού αριθμού και συγκεκριμένα το ουδέτερο στοιχείο της 
πρόσθεσης μηδέν, όπως ορίζεται στην πρώτη εξίσωση. Ο τελεστής s παίρνει ένα φυσικό 
αριθμό και επιστρέφει τον επόμενο. Γι’ αυτό το λόγο το πεδίο τιμών του είναι ένας μη 
μηδενικός φυσικός αριθμός. Ο ορισμός του φαίνεται στη δεύτερη εξίσωση. Τέλος, η 
δήλωση μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στις εξισώσεις γίνεται με τη λέξη var ή vars 
όταν πρόκειται για πολλές. 

 
mod* COUNTER { 
pr(INT) 
-- declaration of hidden sort 
*[Counter]* 
-- declaration of operators 
op init : -> Counter               -- initial state 
bop add : Int Counter -> Counter   -- method  
bop read : Counter -> Int          -- attribute 
-- declaration of variables 
vars I I’ : Integer 
var C : Counter 
-- declaration of equations 
eq read(init) = 0 . 
eq read(add(I, C)) = I + read(C) . 
} 

Σχήμα 2.4 Συμπεριφοριακή προδιαγραφή μετρητή ακεραίων 
 

Στο σχήμα 2.4 φαίνεται η συμπεριφοριακή προδιαγραφή ενός μετρητή ακεραίων. Το 
όνομα του τεμαχίου είναι COUNTER το οποίο έχει μια χαλαρή (loose) σημασιολογία 
απεικονίζοντας μια κλάση των μοντέλων COUNTER. Ο κρυμμένος τύπος των μετρητών 
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Counter δηλώνεται ανάμεσα στα *[ ]*. Επίσης η παράσταση pr(INT)δηλώνει τον τρόπο 
εισαγωγής και χρήσης του τεμαχίου INT, το οποίο προδιαγράφει τους ακέραιους και είναι 
δηλωμένο στο σύστημα της CafeOBJ. Έτσι, το pr δηλώνει τη χρήση του τεμαχίου ως 
protecting, δηλαδή όπως ακριβώς είναι, χωρίς να επιτρέπεται ελλάτωση ή επέκτασή του. 
Υπάρχουν δύο επιπλέον τρόποι εισαγωγής ενός τεμαχίου από ένα άλλο, ο extending και ο 
using. Ο πρώτος επιτρέπει την επέκταση του τεμαχίου αλλά όχι την ελλάτωσή του, ενώ ο 
δεύτερος επιτρέπει και τα δύο.   

Στη συμπεριφοριακή προδιαγραφή δηλώνονται τρεις τελεστές, εκ των οποίων οι δύο 
είναι συμπεριφοριακοί. Έτσι, ο τελεστής init ορίζει κάθε αρχική κατάσταση και είναι μια 
σταθερά. Ο τελεστής δράσης add προσθέτει έναν ακέραιο στο μετρητή, αλλάζοντας την 
κατάσταση του. Τέλος, ο τελεστής παρατήρησης read επιστρέφει την τιμή του μετρητή σε 
ορισμένες καταστάσεις. Όπως ορίζεται στην πρώτη εξίσωση, στην αρχική κατάσταση η τιμή 
του μετρητή ισούται με μηδέν, ενώ η δεύτερη μας δίνει την τιμή του μετρητή μετά την 
αύξηση του κατά Ι.  

Σύμφωνα με τον ορισμό 2.18, το τεμάχιο COUNTER μπορεί να θεωρηθεί ως 
συμπεριφοριακό αντικείμενο, αφού ορίζεται ένας κρυμμένος τύπος (Counter) και κάθε 
συμπεριφοριακός τελεστής περιέχει ένα κρυμμένο τύπο στο πεδίο ορισμού του. Η 
χαρακτηριστική (signature) της προδιαγραφής αποτελείται από τη δήλωση των τύπων και 
των τελεστών. Η γραφική απεικόνιση της χαρακτηριστικής μπορεί να γίνει με χρήση της 
γραφικής σημειογραφίας της CafeOBJ, η οποία αποτελεί επέκταση της κλασσικής 
σημειογραφίας ADJ για συμπεριφοριακά αντικείμενα και στην οποία: 

• Οι τύποι αναπαρίστανται με ελλείψεις οι οποίες για την περίπτωση των 
κρυμμένων τύπων έχουν γκρι χρωματισμό, ενώ για τους ορατούς τύπους 
έχουν λευκό χρωματισμό. 

• Οι τελεστές αναπαρίστανται από τόξα τα οποία είναι δυνατό να έχουν πάνω 
από μια αρχή, και στην περίπτωση συμπεριφοριακών τελεστών έχουν πιο 
έντονη γραμμή. 

Στο σχήμα 2.5 φαίνεται η γραφική απεικόνιση της χαρακτηριστικής της προδιαγραφής του 
συμπεριφοριακού αντικειμένου COUNTER. 
 

 
Σχήμα 2.5 Γραφική απεικόνιση χαρακτηριστικής τεμαχίου COUNTER 

 
2.3.4 Η τεχνική ιεραρχικής σύνθεσης συμπεριφοριακών αντικειμένων 
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 Σε αυτό το σημείο θα παρουσιασθεί η βασική μεθοδολογία για τη σύνθεση 
συμπεριφοριακών αντικειμένων. Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι υποστηρίζει 
εκτός από την αναχρησιμοποίηση του πηγαίου κώδικα, την αναχρησιμοποίηση των 
αποδείξεων, το οποίο είναι  πολύ σημαντικό για το στάδιο της επαλήθευσης (βλ. παρ. 2.3.6). 
Η μέθοδος σύνθεσης μπορεί να θεωρηθεί ιεραρχική, καθώς το αποτέλεσμα της σύνθεσης 
συμπεριφοριακών αντικειμένων είναι και αυτό με τη σειρά του συμπεριφοριακό αντικείμενο 
[5], το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον σύνθεση. Για παράδειγμα, εάν 
συνθέσουμε ως αντικείμενα λογαριασμούς τράπεζας, θα προκύψει ένα σύστημα 
λογαριασμών τράπεζας και αν συνθέσουμε συστήματα λογαριασμών τράπεζας θα 
προκύψουν δίκτυα τραπεζών. Η οπτική αναπαράσταση της μεθοδολογίας μπορεί να γίνει με 
χρήση της UML [30] όπως στο σχήμα 2.6. 
 

 
Σχήμα 2.6 Ιεραρχική σύνθεση αντικειμένων 

Το αντικείμενο 1 συντίθεται από τα 2 και 5 ενώ το αντικείμενο 2 από τα 3 και 4. Τα μη 
σύνθετα αντικείμενα 3, 4, 5 καλούνται αντικείμενα βάσης (base-level object). 

Η βασικότερη έννοια της μεθόδου είναι οι τελεστές προβολής (projection operators) από 
τον κρυμμένο τύπο που συμβολίζει τις καταστάσεις του σύνθετου αντικειμένου, στους 
κρυμμένους τύπους των καταστάσεων των συστατικών αντικειμένων. Οι τελεστές προβολής 
αντιστοιχούν στις γραμμές της απεικόνισης UML. Οι συνθήκες στις οποίες υπακούουν οι 
τελεστές προβολής είναι: 

1. όλοι οι τελεστές δράσης των συστατικών αντικειμένων αναπαριστώνται στο 
σύνθετο αντικείμενο μέσω των τελεστών προβολής, 

2. κάθε τελεστής παρατήρησης του σύνθετου αντικειμένου σχετίζεται μέσω των 
τελεστών προβολής σε μια παρατήρηση ενός συστατικού, και 

3. κάθε σταθερή κατάσταση του σύνθετου αντικειμένου προβάλλεται σε μια 
σταθερή κατάσταση κάθε συστατικού αντικειμένου. 

Στα σύνθετα αντικείμενα ορίζεται μόνο η επικοινωνία μεταξύ των συστατικών. Αυτό 
σημαίνει ότι οι μόνες εξισώσεις στο επίπεδο της προδιαγραφής των σύνθετων αντικειμένων 
είναι αυτές που συνδέουν τις δράσεις και τις παρατηρήσεις του σύνθετου αντικειμένου με 
αυτές των συστατικών τους.  

Η σύνθεση αντικειμένων είναι είτε παράλληλη (πλήρως ταυτόχρονη) είτε συγχρονισμένη. 
Για τον ορισμό του συγχρονισμού ορίζεται πρώτα η έννοια της ομάδας δράσεων. 
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Ορισμός 2.24 (Ομάδα δράσεων). Δύο δράσεις ενός σύνθετου αντικειμένου ανήκουν στην 
ίδια ομάδα δράσεων όταν αλλάζουν την κατάσταση του ίδιου συστατικού αντικειμένου μέσω 
ενός τελεστή προβολής. 
 
Συγχρονισμός εμφανίζεται όταν: 

• η κατάσταση του σύνθετου αντικειμένου που προβάλλεται μέσω ενός τελεστή 
προβολής εξαρτάται από την κατάσταση ενός διαφορετικού συστατικού 
αντικειμένου, ή 

• οι δράσεις του σύνθετου αντικειμένου αλλάζουν ταυτόχρονα την κατάσταση 
διαφορετικών συστατικών στοιχείων.  

Η πρώτη περίπτωση καλείται υπολογισμός πελάτη-εξυπηρετητή (client-server computing) ενώ 
η δεύτερη ευρύ-εκπομπή (broadcasting).  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συγχρονισμός, υπάρχει πλήρης ταυτοχρονισμός 
ανάμεσα στα συστατικά, που σημαίνει ότι όλες οι δράσεις του σύνθετου αντικειμένου 
μπορούν να εφαρμοσθούν ταυτόχρονα. 
 
2.3.4.1 Παράλληλη σύνθεση 

Η παράλληλη σύνθεση είναι ο πιο απλός τρόπος συμπεριφοριακής σύνθεσης 
αντικειμένων. Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα. 
Παράδειγμα 2 (Παράλληλη σύνθεση συμπεριφοριακών αντικειμένων COUNTER). Έστω η 
συμπεριφοριακή προδιαγραφή του μετρητή ακεραίων του σχήματος 2.4 και θέλουμε να 
συνθέσουμε παράλληλα δυο ίδιους μετρητές. Και τα δύο συστατικά αντικείμενα 
προδιαγράφονται όπως στο σχήμα 2.4 εκτός από το γεγονός ότι οι τύποι μετονομάζονται σε 
Counter1 και Counter2 αντίστοιχα. Η μετονομασία προδιαγράφεται σε CafeOBJ ως εξής:  
 

mod* COUNTER1 { 
pr(COUNTER *{hsort Counter -> Counter1, 
         op init -> init1})} 
 
mod* COUNTER2 { 
pr(COUNTER *{hsort Counter -> Counter 2, 
         op init -> init2})} 

Σχήμα 2.7 Μετονομασία τύπου στην CafeOBJ 
Το σύνθετο αντικείμενο που προκύπτει από τη σύνθεση έχει τύπο 2Counter, και η σύνθεση 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 2.8 Παράλληλη σύνθεση αντικειμένου Counter 
 

Η add1 είναι η δράση για τον πρώτο μετρητή, η read1 είναι η παρατήρηση για τον πρώτο 
μετρητή και counter1 o τελεστής προβολής για τον πρώτο μετρητή. Αντίστοιχα για το 
δεύτερο μετρητή είναι add2 η δράση, read2 η παρατήρηση και counter2 o τελεστής 
προβολής. Στη συνέχεια φαίνονται οι εξισώσεις της παράλληλης σύνθεσης στην CafeOBJ: 
 

 

Σχήμα 2.9 Εξισώσεις παράλληλης σύνθεσης αντικειμένου Counter 
 

Για τον αυστηρό ορισμό της παράλληλης σύνθεσης συμπεριφοριακών αντικειμένων ο 
αναγνώστης παραπέμπεται στην [5]. 
 
2.3.4.2 Δυναμική σύνθεση 
 Η επέκταση της παράλληλης σύνθεσης με τη δυνατότητα μεταβλητού αριθμού 
συστατικών αντικειμένων οδηγεί στη δυναμική σύνθεση. Ας θεωρήσουμε ξανά το 
συμπεριφοριακό αντικείμενο COUNTER που προδιαγράφει ένα μετρητή ακεραίων.  Έστω 
ότι θέλουμε να συνθέσουμε παράλληλα ένα αυθαίρετο αριθμό δεικτών, οι οποίοι να είναι 
δυνατό να προστίθενται και να αφαιρούνται στο σύστημα δυναμικά. Τα αντικείμενα που 
προστίθενται και αφαιρούνται δυναμικά ονομάζονται δυναμικά αντικείμενα. 
 Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την παραμετροποίηση κάθε δράσης και παρατήρησης 
του συστήματος με το διακριτικό του μετρητή (counter-id), το οποίο δηλώνεται σε 
ξεχωριστό τεμάχιο προδιαγραφών με τύπο Cid. Επίσης, για τη διαχείριση της πρόσθεσης και 
αφαίρεσης μετρητών δηλώνονται οι δράσεις add-counter, del-counter, αντίστοιχα. Τέλος, η 
δράση add,  η παρατήρηση read, και ο τελεστής προβολής counter παραμετροποιούνται με 
το διακριτικό Cid.  

 
Σχήμα 2.10 Δυναμική σύνθεση αντικειμένων Counter 

eq read1(TC) = read(counter1(TC)) . 

eq read2(TC) = read(counter2(TC)) . 

eq counter1(init) = init1 . 

eq counter1(add1(I, TC))  = add(I, counter1(TC)) . 

eq counter1(add2(I, TC)) = counter1(TC) . 

eq counter2(init) = init2 . 

eq counter2(add1(I, TC))  = counter2(TC) . 

eq counter2(add2(I, TC)) = add(I, counter2(TC)) . 
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2.3.4.3 Συγχρονισμένη Παράλληλη σύνθεση 

Η περίπτωση της συγχρονισμένης παράλληλης σύνθεσης είναι και η πιο γενική 
περίπτωση σύνθεσης αντικειμένων, υποστηρίζοντας δυναμική συγχρονισμένη σύνθεση τόσο 
στην περίπτωση ευρύ-εκπομπής όσο και του υπολογισμού πελάτη-εξυπηρετητή. Ο 
συγχρονισμός συμβαίνει όταν: 

1. Η κατάσταση του σύνθετου αντικειμένου που προβάλλεται μέσω ενός τελεστή 
προβολής εξαρτάται από την κατάσταση ενός διαφορετικού αντικειμένου από 
αυτό που αντιστοιχεί στον τελεστή προβολής, και  

2. δράσεις του σύνθετου αντικειμένου αλλάζουν ταυτόχρονα καταστάσεις διαφόρων 
συστατικών αντικειμένων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περίπτωση συγχρονισμένης παράλληλης σύνθεσης μέσω 
παραδείγματος: 

 
Παράδειγμα 3 (Συγχρονισμένη παράλληλη σύνθεση ενός COUNTER με SWITCH ). Έστω η 
προδιαγραφή του μετρητή ακεραίων του σχήματος 2.4. Θεωρούμε και το συμπεριφοριακό 
αντικείμενο ενός διακόπτη ο οποίος όταν είναι on, η τιμή του μετρητή αυξάνεται κατά ένα 
ακέραιο αριθμό, ενώ όταν είναι off, ελαττώνεται κατά την ίδια τιμή. Πρόκειται για τη 
συγχρονισμένη σύνθεση δύο αντικειμένων, COUNTER και SWITCH, αφού η τιμή του μετρητή 
εξαρτάται άμεσα από την τιμή του SWITCH. Το τεμάχιο προδιαγραφών VALUE προδιαγράφει 
τον αφηρημένο τύπο δεδομένων Value, ο οποίος παίρνει τις τιμές on, off και χρησιμοποιείται 
από το τεμάχιο SWITCH στην κατάσταση protecting. Η προδιαγραφή του SWITCH φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα, όπου η χαρακτηριστική φαίνεται με γραφικό τρόπο, ενώ οι εξισώσεις με 
σημειογραφία CafeOBJ. Όπως είναι φανερό, η προδιαγραφή αποτελείται από δύο δράσεις 
(on, off) οι οποίες αλλάζουν την κατάσταση του διακόπτη, μια παρατήρηση (state) που 
επιστρέφει την κατάσταση του και τη σταθερά init, που αντιστοιχεί στην αρχική 
κατάσταση. Η μεταβλητή S έχει τύπο Switch. 

 

 
Σχήμα 2.11 Συμπεριφοριακή προδιαγραφή διακόπτη SWITCH 

 
Η σύνθεση των δύο συμπεριφοριακών αντικειμένων έχει ως αποτέλεσμα το σύνθετο 
συμπεριφοριακό αντικείμενο COUNTER-WITH-SWITCH με τύπο Cws, του οποίου η προδιαγραφή 



                                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 65

αποτελείται από τρεις δράσεις (put, add, sub), μια παρατήρηση (read), δύο τελεστές 
προβολής (counter, switch) και μια σταθερά (init), για την αρχική κατάσταση. 
Ο συγχρονισμός φαίνεται από τις εξισώσεις με συνθήκη του σχήματος 2.12, που 
αντιστοιχούν στην πρώτη περίπτωση συγχρονισμού (η κατάσταση του μετρητή εξαρτάται 
από την κατάσταση του διακόπτη).  
 

ceq counter(put(N,C)) = add(N, counter(C)) if 
state(switch(C))= on .

ceq counter(put(N,C)) = add(-(N), counter(C)) if 
state(switch(C))= off .

+add()
+sub()
+put()

-read
Cws

+add()
+read

Counter

+on()
+off()

-state
Switch

1 111

 
Σχήμα 2.12 Σύνθεση μετρητή με διακόπτη και εξισώσεις συγχρονισμού. 

 
2.3.5 Η μέθοδος ΠΣΜ/CafeOBJ  
 Στην παράγραφο 2.2.3 έχουν ορισθεί τα Παρατηρήσιμα Συστήματα Μετάβασης, τα 
οποία είναι ένα είδος συστήματος μετάβασης εκφρασμένο ως συμπεριφοριακό αντικείμενο. 
Η μέθοδος ΠΣΜ/CafeOBJ (OTS/CafeOBJ), είναι μια μέθοδος μοντελοποίησης και 
επαλήθευσης αλγεβρικών προδιαγραφών συστημάτων που έχει αναπτυχθεί από ερευνητές 
της κοινότητας OBJ. Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιασθεί ο τρόπος προδιαγραφής των 
ΠΣΜ με την CafeOBJ. 
 
2.3.5.1 Προδιαγραφή των ΠΣΜ στην CafeOBJ 

Ένα ΠΣΜ γράφεται στην CafeOBJ ως εξής:  
• Ο καθολικός χώρος καταστάσεων Y μοντελοποιείται ως ένας κρυμμένος τύπος, 

έστω H.  
• Ένας παρατηρητής oi1,...,im∈Ο  μοντελοποιείται ως ένας τελεστής παρατήρησης 

της CafeOBJ. Έτσι, εάν υποτεθεί ότι υπάρχουν οι ορατοί τύποι Vk και V που 
αντιστοιχούν στους τύπους δεδομένων Dk και D αντίστοιχα, όπου k=i1,...,im, ο 
τελεστής παρατήρησης της CafeOBJ που μοντελοποιεί τον oi1,...,im δηλώνεται ως 
εξής: 

bop o : Vi1 … Vim H -> V 

• Κάθε  κατάσταση στο σύνολο των αρχικών καταστάσεων I, μοντελοποιείται με 
μια σταθερά, έστω init που μοντελοποιείται ως εξής:  

op init : -> H 

Η αρχική κατάσταση που επιστρέφεται από τον παρατηρητή oi1,...,im 
μοντελοποιείται από τον όρο o(Xi1, …, X im, init), όπου με Xk συμβολίζεται μια 
μεταβλητή της CafeOBJ με τύπο Vk και k=i1,...,im. 

• Μια μετάβαση tj1,...,jn∈Τ  μοντελοποιείται σαν ένας τελεστής δράσης της 
CafeOBJ ως εξής: 
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bop a : Vj1 … Vjm H -> H 

όπου Vk είναι ένας ορατός τύπος που αντιστοιχεί στον τύπο δεδομένων Dk, με 
k=j1,...,jn. Κάθε μετάβαση ορίζεται περιγράφοντας την τιμή που επιστρέφεται από 
τον κάθε παρατηρητή oi1,...,im στη διάδοχη κατάσταση της κατάστασης που 
εφαρμόζεται η μετάβαση. Όταν η αποτελεσματική συνθήκη της μετάβασης είναι 
αληθής, αυτό γενικά εκφράζεται μέσω μιας εξίσωσης υπό συνθήκη που έχει τη 
μορφή: 

ceq o(Xi1,…,Xim, a(Xj1,…,Xjn,S)) = e-a(Xj1,…,Xjn, Xi1,…,Xim, S)if  
c-a(Xj1,…,Xjn, S) . 

όπου S είναι μια μεταβλητή της CafeOBJ με τύπο H και Xk είναι μεταβλητή με 
τύπο Vk και k=i1,...,im. Ο όρος a(Xj1,…,Xjn,S)) είναι η διάδοχη κατάσταση της S 
σε αντιστοιχία των Xj1,…,Xjn και tj1,…,tjn. H e-a(Xj1,…,Xjn, Xi1,…,Xim, S) είναι η 
τιμή που επιστρέφεται από τον παρατηρητή oi1,...,im στη διάδοχη κατάσταση, ενώ 
η c-a(Xj1,…,Xjn, S) είναι η αποτελεσματική συνθήκη της μετάβασης.  Τέλος, η 
τιμή που επιστρέφεται από τον παρατηρητή δεν αλλάζει εάν η μετάβαση 
εφαρμόζεται σε μια κατάσταση τέτοια ώστε η αποτελεσματική συνθήκη να είναι 
ψευδής, και δηλώνεται με τη μορφή: 
 

ceq o(Xi1,…,Xim, a(Xj1,…,Xjn,S)) = o(Xi1,…,Xim, S) if not c-
a(Xj1,…,Xjn, S) . 

 
Το απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας του παραδείγματος 1 που έχει μοντελοποιηθεί ως 

ΠΣΜ γράφεται στην CafeOBJ ως εξής: 
 

mod* SCOMM { 
pr(NETWORK) 
*[Sys]* 
op init : -> Sys 
bop nw : Sys -> Network 
bop snd : Sys Msg -> Sys 
bop rec : Sys Msg -> Sys 
var S : Sys 
var M : Msg 
eq nw(init) = void . 
eq nw(snd(S,M)) = M , nw(S) . 
ceq nw(rec(S,M)) = nw(S) - M if M \in nw(S) . 
ceq nw(rec(S,M)) = nw(S) if not(M \in nw(S)) . 

} 

Σχήμα 2.13 ΠΣΜ του απλού πρωτοκόλλου επικοινωνίας σε CafeOBJ. 
 

 H αποτελεσματική συνθήκη για τη δράση rec(S,M) είναι Μ \in nw(S)που σημαίνει ότι 
για να παραληφθεί ένα μήνυμα M από το δέκτη στην κατάσταση S θα πρέπει το μήνυμα να 
βρίσκεται στο δίκτυο σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, με την πρώτη εξίσωση δηλώνεται ότι 
στην αρχική κατάσταση το δίκτυο δεν περιέχει μηνύματα, με τη δεύτερη δηλώνεται ότι μετά 
την αποστολή ενός μηνύματος M από τον πομπό, η κατάσταση του δικτύου αλλάζει, και 
περιέχει το M, ενώ η τρίτη εξίσωση περιγράφει τι γίνεται στο δίκτυο μετά τη λήψη του 
μηνύματος M από το δέκτη. Στην τελευταία εξίσωση δηλώνεται ότι η κατάσταση του δικτύου 
μένει ίδια όταν η  rec(S,M)εφαρμόζεται σε μια κατάσταση όπου η αποτελεσματική συνθήκη 
της δεν είναι αληθής. 
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2.3.6 Τεχνικές επαλήθευσης / επικύρωσης προδιαγραφών στην CafeOBJ 
 Η επαλήθευση προδιαγραφών είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 
CafeOBJ και των συμπεριφοριακών προδιαγραφών. Υποστηρίζοντας τις τεχνικές 
ταυτόχρονης επαγωγής και της επαγωγικής μεθόδου συμπεριφοριακών ιδιοτήτων 
coinduction, είναι δυνατό να επαληθεύσουμε αλγεβρικές προδιαγραφές το οποίο 
συνεπάγεται επαλήθευση σχεδίασης. Η σπουδαιότητα της επαλήθευσης προδιαγραφών 
έγκειται στο ότι: 

Α) Πολλά κρίσιμα σφάλματα λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο της καταγραφής 
απαιτήσεων του λογισμικού ή/και της σχεδίασης με αποτέλεσμα η  υλοποίηση να μην είναι 
σωστή, 

Β)  Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναπτύσσεται κώδικας αλλά αναλύεται το 
πρόβλημα καταγράφοντας τις προδιαγραφές του.  

Συνεπώς, για να είναι αποτελεσματική μια τυπική μέθοδος θα πρέπει να 
υποστηρίζει μεθοδολογίες επαλήθευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες 
επαλήθευσης συμπεριφοριακών προδιαγραφών που υποστηρίζονται από την CafeOBJ και 
έχουν χρησιμοποιηθεί στη διατριβή. 

 
 Προσομοίωση/Επικύρωση αλγεβρικών προδιαγραφών στην CafeOBJ 

Το σύστημα της CafeOBJ χρησιμοποιώντας τις δηλωμένες εξισώσεις σαν κανόνες 
αναγραφής από αριστερά προς δεξιά ελαττώνει ένα δοσμένο όρο. Αυτή η λειτουργία κάνει 
εφικτή την προσομοίωση του συστήματος που έχει προδιαγραφεί και την επαλήθευση 
επιθυμητών ιδιοτήτων του. Στο επόμενο κομμάτι κώδικα φαίνονται μια σειρά από 
προσομοιώσεις του απλού πρωτοκόλλου επικοινωνίας του σχήματος 2.13.   

 
open SYSTEM 
ops m1 m2 m3 : -> Msg . 
eq (m1 = m2) = false . 
eq (m1 = m3) = false . 
eq (m2 = m3) = false . 
ops s1 s2 s3 : -> Sys . 
eq s1 = rec(snd(snd(init,m1),m2),m2) . 
eq s2 = snd(rec(s1,m3),m3) . 
eq s3 = rec(s2,m3) . 
red nw(s1) . 
red nw(s2) . 
red nw(s3) . 
close 

Σχήμα 2.14 Προσομοίωση του απλού πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 
 
Η εντολή open δημιουργεί ένα προσωρινό τεμάχιο το οποίο εισάγει ένα άλλο τεμάχιο 

(SYSTEM), ενώ με την εντολή close το τεμάχιο καταστρέφεται. Στη συνέχεια δηλώνονται 
τρεις σταθερές τύπου Msg, οι  m1, m2, m3, ενώ οι τρεις πρώτες εξισώσεις ορίζουν ότι τα 
μηνύματα αυτά είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Τέλος, η εντολή red ελαττώνει το 
δοσμένο όρο. Τα αποτελέσματα των τριών ελαττώσεων είναι  “m1”, “m3 , m1”, “m1” 
αντίστοιχα. 

Το τεμάχιο BOOL παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επαλήθευση με το σύστημα της 
CafeOBJ. Εάν οι εξισώσεις που είναι διαθέσιμες στο τεμάχιο ληφθούν ως κανόνες 
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αναγραφής από αριστερά προς δεξιά, τότε είναι πλήρης σε αντιστοιχία με την προτασιακή 
λογική [31].  

 
 Επαλήθευση με την τεχνική coinduction 

Το θεώρημα 2.1 αποτελεί το θεμέλιο για τη μεθοδολογία απόδειξης συμπεριφοριακών 
ιδιοτήτων coinduction. Για να αποδειχθεί ότι δύο καταστάσεις s, s’ είναι συμπεριφοριακά 
ισοδύναμες θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα: 

1. Ορισμός μιας σχέσης ισοδυναμίας R η οποία καλείται σχέση coinduction για 
κάθε κρυμμένο τύπο, 

2. Απόδειξη ότι η R είναι μια κρυμμένη ομοιότητα (hidden congruence), 
3. Απόδειξη ότι s R s’. 

Τα παραπάνω βήματα συνιστούν τη μέθοδο coinduction. Σημειώνεται ότι η τεχνική αυτή 
περιλαμβάνει ένα ευριστικό στοιχείο που είναι η επιλογή της σχέσης R. Συχνά το R 
συμπίπτει με τη συμπεριφοριακή ισοδυναμία, χωρίς αυτό να είναι απαίτηση της μεθόδου.  

 
 Επαλήθευση μέσω ταυτόχρονης επαγωγής στην τεχνική ΠΣΜ/CafeOBJ(OTS/CafeOBJ) 

Το τελευταίο στάδιο της μεθόδου ΠΣΜ/CafeOBJ αφορά στην επαλήθευση ιδιοτήτων της 
προδιαγραφής του συστήματος. Οι δύο βασικές κατηγορίες ιδιοτήτων είναι οι ιδιότητες 
ασφαλείας (safety properties) - κάτι ανεπιθύμητο δεν θα συμβεί – και οι ιδιότητες ζωντάνιας 
(liveness properties) – κάτι επιθυμητό τελικά θα συμβεί. Στη διατριβή θα ασχοληθούμε με 
την απόδειξη ιδιοτήτων ασφαλείας και ιδιαίτερα με invariants (αμετάβλητο κατηγόρημα 
κατάστασης), οι οποίες είναι ιδιότητες οι οποίες ισχύουν σε κάθε κατάσταση του 
συστήματος. Λόγω του ότι ασχολούμαστε με συστήματα τα οποία έχουν άπειρο χώρο 
καταστάσεων, συχνά απαιτείται η χρήση της επαγωγικής μεθόδου και ιδιαίτερα ταυτόχρονης 
επαγωγής εκτός από απλή αναγραφή η/και ανάλυση καταστάσεων. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται η μεθοδολογία απόδειξης ιδιοτήτων της μορφής ∀ υ:Ρs.p(υ) μιας 
προδιαγραφής ενός συστήματος που έχει γραφεί ως ΠΣΜ, με το σύστημα της CafeOBJ. 

Συνήθως είναι αδύνατο να αποδειχθεί η ιδιότητα χωρίς τη χρήση επιπλέον 
κατηγορημάτων κατάστασης. Έστω N-1 ο αριθμός τους, δηλαδή πρέπει να 
αποδειχθεί∀ υ:Ρs.(p1(υ) ∧ … ∧  pΝ(υ)), όπου το p1(υ)= p(υ). Έστω ότι κάθε pk  έχει τη 
μορφή∀ zk : Dpk. Pk(υ, zk) με k = 1, . . .,N. Ακόμα, έστω ότι η υc

init μια αυθαίρετη αρχική 
κατάσταση του Σ, οπότε για τη βασική υπόθεση της επαγωγικής μεθόδου πρέπει να 
αποδειχθεί ότι: ∀ z1 : Dp1. P1(υc

init, z1) ∧  … ∧ ∀  zΝ  : DpΝ. PΝ(υc
init, zΝ) . Για κάθε περίπτωση 

επαγωγής, δηλαδή για κάθε μετάβαση του ΠΣΜ, πρέπει να αποδειχθεί ότι: ∀ z1 : Dp1. P1(υc, 
z1) ∧  … ∧ ∀  zΝ  : DpΝ. PΝ(υc, zΝ) ⇒ ∀ z1 : Dp1. P1(ty

c
1,… y

c
n(υc), z1) ∧  … ∧ ∀  zΝ  : DpΝ. 

PΝ(ty
c
1,… y

c
n(υc), zΝ) για μια αυθαίρετη κατάσταση υc και μια αυθαίρετη τιμή y

c
k, με k = 1, . . 

.,n.  Για να αποδειχθεί η βασική υπόθεση, μπορούμε να αποδείξουμε χωριστά για κάθε 
συνδυασμό ως εξής: Pi(υc

init, zc
k), όπου zc

k είναι μια αυθαίρετη τιμή του Dpk, με k = 1, . . ., N. 
Για να αποδειχθεί κάθε περίπτωση επαγωγής υποθέτοντας ότι ∀ z1 : Dp1. P1(υc, z1), … ∀  zΝ  : 
DpΝ. PΝ(υc, zΝ), μπορούμε να αποδείξουμε ξεχωριστά κάθε Pk(ty

c
1,… y

c
n(υc), zc

k), όπου zc
k είναι 

μια αυθαίρετη τιμή του Dpk, με k = 1, . . ., N. Η Pk(υc, zc
k), συχνά χρησιμοποιείται ως 

υπόθεση για την απόδειξη του Pk(ty
c
1,… y

c
n(υc), zc

k). Οπότε τελικά η προς απόδειξη σχέση 
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παίρνει τη μορφή: (Pα(υc
, da) ∧  Pβ(υc

, dβ) ∧ …)⇒ [ Pk(υ, zc
k) ⇒  Pk(ty

c
1,… y

c
n(υc), zc

k)], όπου α, 
β,… ∈{1,…, Ν} και da, dβ, … είναι τιμές του Dpα, Dpβ, για i = 1, . . ., N.  

Τα παραπάνω γράφονται στην CafeOBJ ως εξής: Αρχικά δηλώνονται οι τελεστές που 
μοντελοποιούν τα P1,…, Pn και οι εξισώσεις που ορίζουν τους τελεστές σε ένα τεμάχιο 
προδιαγραφών το οποίο συνήθως ονομάζεται INV και εισάγει το τεμάχιο που προδιαγράφει 
το ΠΣΜ, όπως φαίνεται στη συνέχεια 

     op invk : H Vpk -> Bool 
    eq invk(S, Zk) = Pi(S, Zk) . 

για  k = 1 , . . ., N. Το Zk είναι μια μεταβλητή  CafeOBJ τύπου Vpk και Pi(S, Zk)είναι ένας 
όρος της CafeOBJ που μοντελοποιεί το Pk(υ, zk). Στο INV επίσης δηλώνεται μια σταθερή Zck 

που μοντελοποιεί μια αυθαίρετη τιμή του Vpk για i = 1, . . ., N. Στη συνέχεια, δηλώνονται οι 
τελεστές που ορίζουν τις βασικές σχέσεις προς απόδειξη στις επαγωγικές περιπτώσεις και οι 
εξισώσεις τους. Οι τελεστές και οι εξισώσεις δηλώνονται σε ένα τεμάχιο, έστω ISTEP, το 
οποίο εισάγει το INV, όπως φαίνεται στη συνέχεια 

op istepk : Vpk -> Bool 
eq istepk(Zk) = invk(s, Zk) implies invk(s’, Zk) . 

για i = 1 , . . ., N. Τα s και s’ που δηλώνονται στο ISTEP είναι σταθερές κατάστασης, 
δηλαδή τύπου H. Το s δηλώνει μια αυθαίρετη κατάσταση, και το s’ τη διάδοχη κατάσταση 
αυτής. Για την απόδειξη της βασικής υπόθεσης γράφεται το παρακάτω κομμάτι κώδικα: 

open INV 
     red invk(init, z

c
k) . 

close   

με i = 1 , . . ., N. Η απόδειξη της επαγωγικής περίπτωσης πολλές φορές απαιτεί διάκριση 
περιπτώσεων. Έστω ότι ο χώρος καταστάσεων διαιρείται σε Lk υποχώρους για την απόδειξη 
και ότι κάθε υποχώρος χαρακτηρίζεται από την πρόταση casekl  για l = 1 , . . ., Lk . Έτσι ο 
προς απόδειξη όρος γίνεται: 

casekl ⇒  [(Pα(υc
, da) ∧  Pβ(υc

, dβ) ∧ …)⇒ [ Pk(υ, zc
k) ⇒  Pk(ty

c
1,… y

c
n(υc), zc

k)]], 
για l=1, …, Lk και k=1,…,N. Υποθέτουμε επίσης ότι οι dα, db είναι όροι της CafeOBJ που 
αντιστοιχούν στα dα, dβ. Τότε η απόδειξη γράφεται με τη μορφή: 
 
open ISTEP 

-- arbitrary objects 

op yc1 : -> V1 .  … op y
c
N : -> VN . 

-- assumptions 

Declaration of equations denoting casekl 

-- successor state 

eq s’ = t(s, yc1, ..., y
c
N) .  

-- check 

red (invα(s, dα) and invβ(s, dβ) and  …) implies istepk(z
c
k) . 

close 

 

για l=1, …, Lk και k=1,…,N. 
 
Συνοψίζοντας, για την απόδειξη ενός κατηγορήματος κατάστασης ως αμετάβλητου σε ένα 
ΠΣΜ (invariant property) απαιτούνται τρεις εργασίες: (1) η χρήση της ταυτόχρονης 
επαγωγής, (2) η διάκριση περιπτώσεων, και (3) η εύρεση επιπλέον κατηγορημάτων για 
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χρήση ως λήμματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο ο αναγνώστης 
μπορεί να ανατρέξει στην [7].  Στα επόμενα, όπου θα γίνει χρήση της μεθόδου για την 
απόδειξη ιδιοτήτων των προδιαγραφών κινητών συστημάτων, θα γίνει περισσότερο 
αντιληπτός ο τρόπος εφαρμογής της.  Η μέθοδος παρουσιάζεται ως ελκυστική για την 
επαλήθευση σχεδίασης λόγω:  

- της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για τις 
αποδείξεις, 

- της ελαστικής αλλά ξεκάθαρης δομής των αποδείξεων.  
Το πρώτο σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να δώσουν έμφαση στο σχεδιασμό των 
αποδείξεων, ενώ ο υπολογιστής κάνει τους υπολογισμούς, και το δεύτερο ότι τα λήμματα 
δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθούν για να χρησιμοποιηθούν, και τα scripts αποδείξεων 
(proof scores) μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να αντιληφθούν τις αποδείξεις 
καλύτερα. 
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3 MOBILEOBJ 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το προτεινόμενο πλαίσιο αλγεβρικών προδιαγραφών 
και επαλήθευσης κινητών συστημάτων MobileOBJ [1-2]. Έχοντας ως βάση τη 
συμπεριφοριακή αλγεβρική προδιαγραφή και τα Παρατηρήσιμα Συστήματα Μετάβασης 
(ΠΣΜ), τα  κινητά συστήματα προδιαγράφονται ως Κινητά Παρατηρήσιμα Συστήματα 
Μετάβασης τα οποία είναι τροποποιημένα ΠΣΜ εμπλουτισμένα με ειδικούς τελεστές 
δράσης και παρατήρησης για την περιγραφή των ξεχωριστών χαρακτηριστικών των κινητών 
συστημάτων. Ακολουθώντας την παράδοση των Mobile UNITY [3,4] και Mobile TLA [5], η 
κινητικότητα μοντελοποιείται ως η μεταβολή ενός χαρακτηριστικού θέσης των κινητών 
αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε αντικείμενο του συστήματος δηλώνεται ένας 
τελεστής παρατήρησης ο οποίος επιστρέφει τη θέση του αντικειμένου. Όταν η τιμή  που 
επιστρέφει ο τελεστής αλλάζει, τότε το αντικείμενο είναι κινητό, ενώ όταν δεν μεταβάλλεται 
είναι σταθερό. Ακόμα, με τη χρήση ενός τελεστή δράσης ο οποίος μεταβάλλει τη θέση του 
αντικειμένου είναι δυνατό να μοντελοποιηθούν συστήματα στα οποία η αλλαγή θέσης 
μπορεί να ελεγχθεί από το ίδιο το αντικείμενο, όπως είναι τα συστήματα των κινητών 
ρομπότ. Στην περίπτωση των συστημάτων κινητού υπολογισμού και επικοινωνιών το κινητό 
αντικείμενο έχει τη δυνατότητα παρατήρησης της θέσης του, αλλά όχι του ελέγχου της.  

Εκτός από τους παραπάνω τελεστές που καλούνται χωρικοί παρατηρητές (spatial 
observers) και δράσεις κινητικότητας (mobility actions) τα Κινητά ΠΣΜ περιέχουν επιπλέον 
τις δράσεις επικοινωνίας (communication actions) για τη μοντελοποίηση χαρακτηριστικών 
επικοινωνίας των συστημάτων και μεθόδους αλληλεπίδρασης (interaction methods) όπου 
περιγράφουν δράσεις σύνδεσης και αποσύνδεσης των κινητών συστημάτων. 

Το πλαίσιο MobileOBJ υποστηρίζει ακόμα τη μοντελοποίηση σύνθετων κινητών 
συστημάτων μέσω της μεθόδου ιεραρχικής σύνθεσης αντικειμένων. Έτσι, ένα Κινητό ΠΣΜ 
μπορεί να περιγράψει είτε ένα ολόκληρο κινητό σύστημα, είτε τα κινητά/σταθερά 
αντικείμενα που το συνθέτουν, εφόσον πρόκειται για ειδική περίπτωση συμπεριφοριακού 
αντικειμένου. Το σύστημα στη δεύτερη περίπτωση προκύπτει ως η συμπεριφοριακή σύνθεση 
των αντικειμένων.  

 
Σχήμα 3.1 Η δομή του πλαισίου MobileOBJ 
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Εφόσον το κινητό σύστημα έχει εκφρασθεί ως Κινητό ΠΣΜ, η γραφή του στην CafeOBJ 
με τη μορφή εξισώσεων και η επαλήθευση ιδιοτήτων του, όπως έχει παρουσιασθεί στο 
προηγούμενο κεφάλαιο για τα ΠΣΜ, μπορεί να γίνει άμεσα. Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η 
δομή του πλαισίου MobileOBJ. 
 
3.2  ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  
 
3.2.1 Γενική περιγραφή 
 Τα Κινητά ΠΣΜ είναι ΠΣΜ τα οποία επεκτείνονται με την εισαγωγή χωρικών 
παρατηρητών για τη διαχείριση της κινητικότητας. Η ιδέα της επέκτασης των συνόλων των 
παρατηρητών και των μεταβάσεων των βασικών ΠΣΜ με σκοπό την προδιαγραφή 
συστημάτων με ιδιαιτερότητες έχει ακολουθηθεί επίσης στα Χρονικά και Υβριδικά ΠΣΜ 
[6,7], τα οποία έχουν επεκτείνει τα βασικά ΠΣΜ με σκοπό την προδιαγραφή και επαλήθευση 
συστημάτων πραγματικού χρόνου και υβριδικών (δηλαδή που περιέχουν τόσο διακριτά, όσο 
και συνεχή μεγέθη), αντίστοιχα. 
 Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των κινητών συστημάτων είναι η κινητικότητα των 
συστατικών τους στοιχείων. Ο τρόπος μοντελοποίησης που έχει υιοθετηθεί είναι η 
προσαρμογή ενός διακριτού χωρικού παρατηρητή για κάθε συστατικό αντικείμενο. Συνεπώς, 
το σύνολο Ο¨ των παρατηρητών των βασικών ΠΣΜ επεκτείνεται με ένα ειδικό χωρικό 
παρατηρητή για κάθε κινητό ή σταθερό αντικείμενο ο οποίος επιστρέφει την περιοχή στην 
οποία βρίσκεται το αντικείμενο. Ο τύπος της περιοχής μπορεί να είναι διακριτός ή συνεχής, 
μονοδιάστατος ή πολυδιάστατος, και εξαρτάται από το σύστημα που θέλουμε να 
μοντελοποιήσουμε.  
 Μια ακόμα διαφορά ανάμεσα στα βασικά ΠΣΜ και τα κινητά ΠΣΜ είναι η δράση 
κινητικότητας, η οποία δηλώνεται στις περιπτώσεις που το κινητό αντικείμενο μπορεί να 
ελέγξει την κίνηση του. Η δράση αυτή, όταν η αποτελεσματική συνθήκη της είναι αληθής, 
αλλάζει την τιμή που επιστρέφει ο χωρικός παρατηρητής για το κινητό αντικείμενο που 
εφαρμόζεται και επεκτείνει το σύνολο των μεταβάσεων υπο συνθήκη Τ. Επιπλέον, στην 
αρχική κατάσταση του συστήματος δηλώνεται  η αρχική περιοχή στην οποία βρίσκεται το 
κάθε αντικείμενο (home location). 
 Μια ακόμα σημαντική ιδιότητα των κινητών συστημάτων είναι απαίτηση λειτουργίας 
υπό συνθήκες ασθενούς ή έλλειψης σύνδεσης. Για την προδιαγραφή περιπτώσεων σαν και 
αυτή, τα Κινητά ΠΣΜ υποστηρίζουν δράσεις σύνδεσης και αποσύνδεσης, οι οποίες 
επεκτείνουν το σύνολο των υπό συνθήκη μεταβάσεων και αποτελούν τις μεθόδους 
αλληλεπίδρασης. 
  Η επικοινωνία των αντικειμένων του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω ασύγχρονης 
μεταφοράς μηνυμάτων  (asynchronous message passing). Τα Κινητά ΠΣΜ υποστηρίζουν την 
επικοινωνία αυτή μέσω ειδικών δράσεων επικοινωνίας οι οποίες παίρνουν ως παραμέτρους 
μηνύματα. Το σύνολο των μηνυμάτων δηλώνεται ως ορατός τύπος, και εξαρτάται από το 
σύστημα/πρωτόκολλο. Για τη μοντελοποίηση της ασύγχρονης επικοινωνίας είναι δυνατό να 
απαιτείται η χρήση ουρών εισερχομένων και εξερχόμενων μηνυμάτων για κάθε αντικείμενο.    
 Οι πεπερασμένοι πόροι των κινητών συσκευών αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
των κινητών συστημάτων. Για τη μοντελοποίηση τους προδιαγράφονται οι πόροι ως τύποι 
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δεδομένων και δηλώνονται ειδικοί τελεστές δράσης και παρατήρησης για α) την προσθήκη 
και/ή απελευθέρωση πόρων από/προς το κινητό αντικείμενο, β) το είδος του πόρου, γ) το 
επίπεδο των διαθέσιμων πόρων,  και δ) αν ο πόρος είναι δυνατό να διαμοιρασθεί ή να 
αποθηκευθεί. Ένας διαμοιραζόμενος πόρος μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από 
πολλούς χρήστες. Έτσι, ένας εκτυπωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από 
πολλούς χρήστες, ενώ μνήμη ή αποθηκευτικός χώρος είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν. 
Επιπλέον, το είδος του πόρου καθορίζει εάν ο πόρος μπορεί να αποθηκευθεί ή όχι. Για 
παράδειγμα, μια μεγάλη βάση δεδομένων είναι αδύνατο να αποθηκευθεί λόγω των μεγάλων 
απαιτήσεων.  
 Στην περίπτωση που το κινητό αντικείμενο είναι κινητός κώδικας (mobile code), 
απαιτείται η δυνατότητα δημιουργίας κλώνων (cloning). Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται 
από αντίστοιχη δράση. 
 Τέλος, επιπλέον υπηρεσίες και λειτουργίες που είναι πιθανό να υποστηρίζονται από 
συγκεκριμένα κινητά συστήματα, είναι δυνατό να προδιαγραφούν με την επιλογή των 
κατάλληλων τελεστών δράσης και παρατήρησης.  Στη συνέχεια δίνεται ο τυπικός ορισμός 
των Κινητών ΠΣΜ.  
 
3.2.2 Τυπικός ορισμός 
 Έστω ότι Λ είναι ένα σύνολο από περιοχές. Ένα Κινητό ΠΣΜ Σ ορίζεται ως 〈 Ο, Ι, 
Τ ∪ {move λ | λ∈  Λ } 〉 , ώστε: 

• Ο:  Ένα πεπερασμένο σύνολο από παρατηρητές. Το σύνολο Ο = Δ ∪ ΣΠ  
διαχωρίζεται στο σύνολο Δ των διακριτών παρατηρητών και το σύνολο ΣΠ 
χωρικών παρατηρητών. Κάθε o∈Ο είναι μια συνάρτηση o: Y → D, όπου ο  D 
είναι ένας τύπος δεδομένων και μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε 
παρατήρηση. Για κάθε sp ∈ ΣΠ, D ⊆  Λ.  Ο τύπος της περιοχής λ ∈ Λ είναι 
δυνατό να είναι διακριτός ή συνεχής, μονοδιάστατος ή πολυδιάστατος.  
Για δύο καταστάσεις u1, u2 ∈  Y, η ισότητα μεταξύ τους, η οποία σε αντιστοιχία 
με το S συμβολίζεται u1 =S u2, ορίζεται ως o∀ ∈ Ο.o(u1) = o(u2). 

• Ι: Το σύνολο των αρχικών καταστάσεων τέτοιο ώστε Ι ⊆  Y. Ο χωρικός 
παρατηρητής στην αρχική κατάσταση ονομάζεται home location.    

• Τ ∪ {move λ | λ∈  Λ }: Ένα πεπερασμένο σύνολο μεταβάσεων υπό συνθήκη. 
Κάθε μετάβαση τ ∈ Τ ∪ {move λ | λ∈  Λ } είναι μια συνάρτηση τ: Y →  Y, 
δεδομένου ότι τ(u1) =S  τ(u2) για κάθε [u]∈ Y/=S και κάθε u1, u2 ∈ [u]. Η τ(u) 
καλείται η διάδοχη κατάσταση του u∈ Y σε αντιστοιχία του τ. Η συνθήκη c-τ: 
Y → B της μετάβασης τ ∈  Τ ∪ {moveλ | λ∈  Λ } καλείται αποτελεσματική 
συνθήκη. Η τ ικανοποιεί την απαίτηση u  =S τ(u) για κάθε u ∈  Y τέτοια ώστε ¬  
c-τ (u). 

Κάθε μετάβαση moveλ μεταβάλλει τον παρατηρητή της τρέχουσας περιοχής σε λ υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποτελεσματική συνθήκη είναι αληθής. 

Λόγω του ότι τα Κινητά ΠΣΜ είναι τροποποιημένα ΠΣΜ, μπορούν να συνδυασθούν με 
τα Χρονικά ή τα Υβριδικά ΠΣΜ για να περιγράψουν χρονικά και υβριδικά χαρακτηριστικά 
των κινητών συστημάτων, όπως θα δείξουμε σε επόμενη παράγραφο. 
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3.2.3 Προσθέτοντας κινητικότητα σε ένα απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας  
 Στην παράγραφο αυτή θα προδιαγράψουμε ένα απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας 
ιεραρχικά και προσθέτοντας χωρικούς παρατηρητές θα δείξουμε μια απλή εφαρμογή των 
Κινητών ΠΣΜ. 
Παράδειγμα 3.1 (Πρωτόκολλο Επικοινωνίας). Έστω ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας στο οποίο 
ο αποστολέας στέλνει συνεχώς bits σε ένα δέκτη μέσω μια κυψέλης χωρητικότητας ενός bit. 
Ο αποστολέας τοποθετεί ένα bit στην κυψέλη και ο δέκτης λαμβάνει το bit όταν η κυψέλη 
δεν είναι κενή. Το σύστημα αποτελείται από τρία συμπεριφοριακά αντικείμενα, τον 
αποστολέα (SENDER), την κυψέλη (CELL) και το δέκτη (RECEIVER). Κάθε αντικείμενο 
μοντελοποιείται ως ΠΣΜ και το συνολικό σύστημα προκύπτει σαν η συμπεριφοριακή 
σύνθεση τους. Η προδιαγραφή του συμπεριφοριακού αντικειμένου SENDER στην CafeOBJ 
φαίνεται στο σχήμα 3.1. 
 

mod* SENDER { 
pr(DATA) 
*[Sender]* 
-- initial state 
op init : -> Sender 
-- observation 
bop val : Sender -> Data 
-- action  
bop send : Data Sender -> Sender 
-- variables 
var D : Data 
var S : Sender 
-- for send action  
bop c-send : Data Sender -> Bool 
eq c-send(D,S) = true . 
ceq val(send(D,S)) = D if c-send(D,S) . 
ceq send(D,S) = S if not c-send(D,S) .  
} 
Σχήμα 3.2. Προδιαγραφή του αποστολέα σαν ΠΣΜ 

 
 Ο χώρος καταστάσεων του αποστολέα δηλώνεται ως ο κρυμμένος τύπος Sender. Η 
αρχική κατάσταση συμβολίζεται σαν η σταθερά init. Η δράση send συμβολίζει την 
αποστολή δεδομένων ακολουθώντας το πρωτόκολλο, ενώ ο παρατηρητής val επιστρέφει την 
τιμή bit των δεδομένων που πρόκειται να αποσταλλούν. Η  c-send είναι η αποτελεσματική 
συνθήκη της δράσης send και είναι πάντοτε αληθής. Η προδιαγραφή του συνολικού 
συστήματος περιέχει: 

- Παρατηρητές για την κατάσταση της κυψέλης όπως η empty?(S) η οποία επιστρέφει 
αληθή τιμή εάν η κυψέλη είναι άδεια στην κατάσταση S και η content(S) η οποία 
επιστρέφει το bit που περιέχει η κυψέλη, εάν δεν είναι άδεια, 

- τελεστές προβολής για κάθε αντικείμενο του συστήματος, 
- δράσεις όπως η  send και η rec, 
- την αποτελεσματική συνθήκη για κάθε δράση, c-send, c-rec,  
- τις αντίστοιχες εξισώσεις ορισμού. 
Για την περίπτωση της δράσης rec, οι εξισώσεις είναι οι εξής: 
 

op c-rec : Data System -> Bool 
eq c-rec(D,S) = not empty?(cell(S)) . 
ceq sender(rec(D,S)) = sender(S) if c-rec(D,S) . 
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ceq receiver(rec(D,S)) = rec(D,receiver(S)) if c-rec(D,S) . 
ceq cell(rec(D,S)) = get(cell(S)) if c-rec(D,S) . 
ceq empty?(rec(D,S)) = true if c-rec(D,S) . 
ceq content(rec(D,S)) = error if c-rec(D,S) . 
ceq rec(D,S) = S if not c-rec(D,S) . 

Σχήμα 3.3. Εξισώσεις για τη δράση rec 
 

Ο χώρος καταστάσεων του πρωτοκόλλου παριστάνεται από τον κρυμμένο τύπο System. Η 
αποτελεσματική συνθήκη υπονοεί ότι ο δέκτης θα παραλάβει δεδομένα από την κυψέλη 
όταν αυτή δεν είναι κενή. Η σύνθεση του συστήματος γίνεται μέσω των τριών τελεστών 
προβολής sender, receiver, και cell οι οποίοι παίρνουν ως όρισμα την κατάσταση του 
συστήματος και επιστρέφουν την κατάσταση του πομπού, του δέκτη και της κυψέλης 
αντίστοιχα. Η τελευταία εξίσωση δηλώνει ότι η κατάσταση του συστήματος παραμένει 
αναλλοίωτη, εάν η εφαρμογή της δράσης rec γίνει σε μια κατάσταση όπου η 
αποτελεσματική της συνθήκη δεν ισχύει. 

Στην περίπτωση που τα αντικείμενα του συστήματος έχουν τη δυνατότητα κίνησης, θα 
δείξουμε πως μπορεί να μοντελοποιηθεί το παραπάνω σύστημα ως Κινητό ΠΣΜ.  

Για κάθε αντικείμενο του συστήματος δηλώνεται ένας χωρικός παρατηρητής ο οποίος 
επιστρέφει την περιοχή στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο και μια δράση η οποία 
μεταβάλλει την τιμή του παρατηρητή. Επιπλέον στο παράδειγμα μοντελοποιούνται και οι 
πεπερασμένοι πόροι των αντικειμένων ως ένας δείκτης ακεραίων, ενώ κάθε δράση έχει 
συγκεκριμένες απαιτήσεις πόρων. Όταν εκτελείται μια δράση, αφαιρείται μια ποσότητα από 
τους πόρους του αντικειμένου. Στην αρχική κατάσταση δηλώνονται οι πόροι του κάθε 
αντικειμένου και η επικοινωνία ανάμεσα στα αντικείμενα είναι εφικτή όταν αυτά βρίσκονται 
εντός της ίδιας περιοχής. Παρακάτω φαίνεται η χαρακτηριστική του Κινητού ΠΣΜ που 
περιγράφει τον αποστολέα: 

 
-- initial state 
op init : -> Sender 
-- resources required by send  
-- and move actions as constants 
op res-s : -> Int 
op res-m : -> Int 
-- observations 
-- spatial observer for sender process 
bop loc : Sender -> Loc  
bop val : Sender -> Data 
-- observer for the resource available at 
sender 
bop res : Sender -> Int  
-- actions 
bop send : Data Sender -> Sender 
-- mobility action 
bop move : Loc Sender -> Sender 

     Σχήμα 3.4. Χαρακτηριστική του Κινητού ΠΣΜ SENDER 
 Σημειώνεται ότι οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται όπως οι Loc και Data έχουν 
προδιαγραφεί ξεχωριστά σε άλλο τεμάχιο προδιαγραφών, ενώ οι ακέραιοι αριθμοί 
προδιαγράφονται στο τεμάχιο INT, το οποίο είναι ενσωματωμένο (built-in) στο σύστημα της 
CafeOBJ.  Οι σταθερές res-s, res-m αναπαριστούν τις απαιτήσεις πόρων του αποστολέα για 
την εκτέλεση των δράσεων  move και send. Ο loc είναι ο χωρικός παρατηρητής που 
επιστρέφει την τρέχουσα θέση του αποστολέα, ενώ ο παρατηρητής res επιστρέφει τους 
διαθέσιμους πόρους στον αποστολέα σε μια κατάσταση. Τέλος, η δράση move είναι η δράση 
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κινητικότητας η οποία όταν εφαρμόζεται σε μια κατάσταση που η αποτελεσματική της 
συνθήκη είναι αληθής, αλλάζει την περιοχή που επιστρέφει ο παρατηρητής loc. Με τον ίδιο 
τρόπο προδιαγράφεται και ο RECEIVER. 
 Το συνολικό σύστημα είναι η σύνθεση των  τεμαχίων SENDER, RECEIVER και CELL. 
Οι εξισώσεις για την περίπτωση της δράσης rec είναι: 
 

-- for rec action 
op c-rec : Data System -> Bool 
eq c-rec(D,A) = (not empty?(cell(A))) and (res-receiver(A) > res-r) and  

(loc-s(A) = loc-r(A)) . 
ceq sender(rec(D,A)) = sender(A) if c-rec(D,A) . 
ceq receiver(rec(D,A)) = rec(D,receiver(A)) if c-rec(D,A) . 
ceq cell(rec(D,A)) = get(cell(A)) if c-rec(D,A) . 
ceq empty?(rec(D,A)) = true if c-rec(D,A) . 
ceq content(rec(D,A)) = error if c-rec(D,A) . 
eq loc-s(rec(D,A)) = loc-s(A) . 
eq loc-r(rec(D,A)) = loc-r(A) . 
ceq res-sender(rec(D,A)) = res-sender(A) if c-rec(D,A) . 
ceq res-receiver(rec(D,A)) = (res-receiver(A) - res-r) if c-rec(D,A). 
ceq rec(D,A) = A if not c-rec(D,A) . 

     Σχήμα 3.5. Εξισώσεις για τη δράση rec στο επίπεδο του σύνθετου συστήματος 
 
   Ο τελεστής c-rec(D,A) είναι η αποτελεσματική συνθήκη για το δέκτη και γίνεται αληθής 
όταν η κυψέλη δεν είναι κενή, δηλαδή περιέχει δεδομένα, οι πόροι που είναι διαθέσιμοι στο 
δέκτη είναι περισσότεροι από τις απαιτήσεις της δράσης rec και ο αποστολέας βρίσκεται 
στην ίδια περιοχή  με το δέκτη. Οι υπόλοιπες εξισώσεις δείχνουν την τιμή που επιστρέφει 
κάθε παρατήρηση μετά την επίδραση κάθε δράσης.             
3.3  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης μοντελοποίησης ενός 
τυπικού περιβάλλοντος κινητού υπολογισμού με χρήση του πλαισίου MobileOBJ. Σκοπός 
είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων του μέσα από ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα 
αλγεβρικής προδιαγραφής και επαλήθευσης ιδιοτήτων κινητού συστήματος.   
 
3.3.1 Περιγραφή του περιβάλλοντος κινητού υπολογισμού 
 Ένα τυπικό περιβάλλον κινητού υπολογισμού κλασσικής υποδομής περιλαμβάνει τους 
Σταθμούς Υποστήριξης Κινητικότητας (Mobile Support Stations-MSSs) και τους Κινητούς 
Hosts (Mobile Hosts – MHs). Κάθε MSS είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός αριθμού 
από MHs σε μια γεωγραφική περιοχή που καλείται κυψέλη (cell). Στο σχήμα 3.5 φαίνεται 
ένα κινητό περιβάλλον κλασσικής υποδομής που αποτελείται από τέσσερις κυψέλες κάθε 
μια από τις οποίες περιέχει ένα MSS και αριθμό από κινητούς hosts.  
 Οι MSSs συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός ενσύρματου δικτύου, ενώ η σύνδεση 
μεταξύ ενός MSS και των ΜΗs που βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του, είναι 
ασύρματη.  
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Σχήμα 3.6. Τυπικό περιβάλλον κινητού υπολογισμού 

 
Όταν ένας MH επιθυμεί να επικοινωνήσει με έναν άλλο ΜΗ που βρίσκεται σε 

διαφορετική κυψέλη, η επικοινωνία πραγματοποιείται με τη διαμεσολάβηση των ΜSS, και 
σαν αποτέλεσμα η επικοινωνία έχει τόσο ενσύρματο όσο ασύρματα χαρακτηριστικά. 

Καθώς οι MHs εισέρχονται και εξέρχονται κυψελών, τα κινητά δίκτυα αποκτούν μια 
δυναμική φύση. Κατά την είσοδο σε μια κυψέλη, ο ΜΗ ανακοινώνει την είσοδο του στον 
ΜSS της κυψέλης. Στη συνέχεια, o MSS καταχωρεί τον ΜΗ μετά από κατάλληλη 
επαλήθευση ταυτότητας. Επιπλέον, ο ΜSS παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες στους ΜΗs 
όπως η πληροφορία δρομολόγησης, η προώθηση μηνυμάτων, η αποθήκευση μηνυμάτων σε 
θυρίδες ενώ για ορισμένους MH αποτελεί τη Home Base. 

Οι περιορισμοί που εισάγουν οι πεπερασμένοι πόροι σε ένα κινητό σύστημα αποτελούν 
ένα από τα χαρακτηριστικά του κινητού περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, ένας ΜΗ κατά τη 
μετακίνησή του από μια κυψέλη σε άλλη ή λόγω της περιορισμένης ηλεκτρικής ισχύος των 
κινητών συσκευών, μπορεί να αποσυνδέεται από το δίκτυο για κάποιο χρονικό διάστημα.  

Όταν το κινητό αντικείμενο είναι κινητός κώδικας ή εφαρμογή (mobile code), η 
μοντελοποίηση της περιλαμβάνει ένα σύνολο από αντικείμενα που ευρισκόμενα σε 
διαφορετικούς ΜΗs ή MSSs που συνεργάζονται και επικοινωνούν μέσω ασύγχρονης 
μεταφοράς μηνυμάτων. Η περιοχή ενός κινητού αντικειμένου σε αυτή την περίπτωση μπορεί 
να μεταβληθεί είτε λόγω μετάβασης κινητού κώδικα από ένα ΜΗ ή MSS σε άλλο, είτε λόγω 
μετακίνησης του ΜΗ στο οποίο ο κώδικας βρίσκεται. Η μετάβαση ενός κινητού 
αντικειμένου έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των πόρων που χρησιμοποιούσε αυτό. 
Επιπλέον υπηρεσίες που πρέπει να υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τη δημιουργία ακριβών 
αντιγράφων του αντικειμένου (cloning), την αποθήκευση πόρων για χρήση σε περίπτωση 
αποσύνδεσης (resource hoarding), και την από κοινού χρήση πόρων όταν είναι εφικτό. Στην 
επόμενη παράγραφο προδιαγράφονται οι ιδιότητες και το περιβάλλον που περιγράφηκε στα 
προηγούμενα, με χρήση των Κινητών ΠΣΜ και της CafeOBJ. 
 
3.3.2 Τυπική προδιαγραφή 

Για το «χτίσιμο» του συστήματος θα πρέπει πρώτα να προδιαγραφούν τα συστατικά 
αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά είναι είτε τύποι δεδομένων, είτε συμπεριφοριακά 
αντικείμενα. Στο σχήμα 3.7 απεικονίζονται οι βασικοί τύποι δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Τα τεμάχια προδιαγραφών που περιγράφουν χωρική πληροφορία είναι 
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τα R-LOC, MO-LOC, MH-LOC, MSS-LOC, τα οποία αντιστοιχούν στην περιοχή του πόρου, ενός 
κινητού αντικειμένου, ενός κινητού host, η ενός σταθμού υποστήριξης κινητικότητας (MSS). 

 
Σχετική 

Πληροφορία 
Τεμάχια Προδιαγραφών CafeOBJ  

IDs MHOST-ID, LOC-ID, MSS-ID, MO-ID, 
RES-ID 

Locations R-LOC,  MO-LOC, MH-LOC, MSS-LOC 
Queues QUEUE(MESSAGE) for incoming and 

outgoing queues of messages 
Sets SET(MHOST-ID), SET(MO-ID),  

SET(MSS-ID) 
Lists ASSIGN-LIST, REQ-LIST, HOARD-

LIST as SET(RESOURCE) 
Resources RES-KIND, RES-VAL, RESOURCE 
Messages MESSAGE 

Σχήμα 3.7. Βασικοί τύποι δεδομένων 
 
Η τοποθεσία ενός κινητού host προδιαγράφεται ως ένας ορατός τύπος Mh-loc ο οποίος 

είναι μια δυάδα της μορφής <MSSid, Lid>, όπου MSSid είναι το χαρακτηριστικό του MSS 
που ελέγχει την κυψέλη που βρίσκεται ο MH και Lid είναι το χαρακτηριστικό της 
γεωγραφικής περιοχής. Για την προδιαγραφή της περιοχής ενός κινητού αντικειμένου 
χρησιμοποιείται ο τύπος MΟ-loc, ο οποίος είναι μια τριάδα της μορφής  <ΜΗid, MSSid, 
Lid>. Εμμέσως φαίνεται ο ιεραρχικός τρόπος με τον οποίο προδιαγράφονται οι περιοχές. 
 Τα τεμάχια προδιαγραφών QUEUE και SET μπορούν να παραμετροποιηθούν για να 
προδιαγράψουν τις ουρές που αποθηκεύονται τα μηνύματα, τα σύνολα των κινητών 
αντικειμένων και hosts, και το σύνολο των πόρων που είναι διαθέσιμοι σε ένα κινητό host ή 
MSS. 
 Ο τύπος Message συμβολίζει το σύνολο των μηνυμάτων του συστήματος. Ο 
κατασκευαστής ενός μηνύματος m που αποστέλλει τα δεδομένα Data από τον κινητό host 
ΜΗ1 στον κινητό host ΜΗ2 δηλώνεται ως:  

m : Mhid Mhid Data -> Message. 

ενώ ο κατασκευαστής ενός πόρου: 
r : Rid Rval Rloc Rkind MOid -> Resource 

 όπου Rid είναι το αναγνωριστικό του πόρου, Rval ο φυσικός αριθμός που δηλώνει τη τιμή 
του πόρου, Rloc η περιοχή του πόρου ως τετράδα, Rkind το είδος του πόρου (μνήμη, αρχείο, 
cpu ή ισχύς) και Moid το αναγνωριστικό του κινητού αντικειμένου που είναι ο ιδιοκτήτης του 
πόρου. Το είδος του πόρου καθορίζει εάν αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από 
πολλούς χρήστες ή εάν μπορεί να αποθηκευθεί. Οι παρατηρητές είναι οι εξής: 

    op sharable? : Rkind -> Bool 

op hoardable? : Rkind -> Bool 

Για παράδειγμα, sharable?(printer)=false, sharable?(file) = true, ενώ 
hoardable?(memory) = false, hoardable?(file) = true.   
Στην περίπτωση που ένας πόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες, τότε αυτοί 
που τον χρησιμοποιούν αποθηκεύονται στο κατάλληλο σύνολο χρηστών του πόρου. Για την 



                                                                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
  MOBILEOBJ 

 

 81

προσθήκη πόρου (π.χ. φόρτιση μπαταρίας) σε ένα κινητό host, χρησιμοποιείται η δράση 
addResHost : Resource Host -> Host, ενώ για την προσθήκη ενός πόρου στην λίστα 
αποθήκευσης πόρων ενός κινητού αντικειμένου χρησιμοποιείται η δράση addResHL : 

Resource Mobile -> Mobile. Η εξίσωση στην οποία προδιαγράφεται η προσθήκη ενός πόρου 
στο σύνολο των αποθηκευμένων πόρων ενός κινητού αντικειμένου είναι η εξής: 

ceq hoardedRes(addResHL(R, M)) = R, hoardedRes(M)   if c-addResHL(R, M) . 

 όπου ο τελεστής _,_ είναι ο κατασκευαστής ενός πολύ-συνόλου και c-addResHL(R, M) η 
αποτελεσματική συνθήκη. 
 Τα συμπεριφοριακά αντικείμενα του συστήματος που προδιαγράφονται ως Κινητά ΠΣΜ 
είναι το Κινητό Αντικείμενο (MO), ο Κινητός Host (MH), ο οποίος προκύπτει ως η σύνθεση 
των κινητών αντικειμένων, και ο Σταθμός Υποστήριξης Κινητικότητας (MSS) όπου είναι 
δυνατή η ύπαρξη κινητών αντικειμένων. Η σύνθεση των παραπάνω Κινητών ΠΣΜ φαίνεται 
στο διάγραμμα UML του σχήματος 3.8. 

 
Σχήμα 3.8. Σύνθεση αντικειμένων περιβάλλοντος κινητού υπολογισμού 

Η ασύγχρονη επικοινωνία στο περιβάλλον κινητού υπολογισμού έχει μοντελοποιηθεί με 
τη βοήθεια ενός πρωτοκόλλου στο οποίο χρησιμοποιούνται θυρίδες μηνυμάτων για τη 
διαχείριση της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια αποσύνδεσης. Έτσι, σε κάθε κινητό host 
αντιστοιχεί μια θυρίδα εγκατεστημένη στον MSS της περιοχής που εμφανίσθηκε για πρώτη 
φορά (Home Location). Κατά την περίοδο που ένα κινητό είναι αποσυνδεμένο από το 
δίκτυο, όλα τα μηνύματα που δρομολογούνται προς αυτό αποθηκεύονται στη θυρίδα του για 
να τα παραλάβει μόλις επανασυνδεθεί. Υποτίθεται ότι η παραλαβή των μηνυμάτων γίνεται 
στιγμιαία με την επανασύνδεση ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι ενώ ο κινητός host είναι 
συνδεδεμένος η θυρίδα του θα είναι άδεια. Η χαρακτηριστική του συστήματος το οποίο 
προδιαγράφεται στο τεμάχιο λογισμικού SYSTEM είναι φαίνεται στο σχήμα 3.9.  

Αρχικά, μετονομάζεται η παραμετροποιημένη προδιαγραφή QUEUE για τη δημιουργία 
νέων τύπων δεδομένων για τη μοντελοποίηση των ουρών των εισερχομένων μηνυμάτων των 
ΜΗ, MSS και των θυρίδων μηνυμάτων. Ακόμα μετονομάζεται η προδιαγραφή SET των 
συνόλων για τη μοντελοποίηση των συνόλων των ΜΗs και MSSs του συστήματος. 

Στη συνέχεια δηλώνεται ο τελεστής init για κάθε αρχική κατάσταση ενώ με χρήση των 
τελεστών προβολής είναι δυνατή η παρατήρηση της κατάστασης των ουρών μηνυμάτων που 
δηλώθηκαν παραπάνω. Οι χωρικοί παρατηρητές (spatial observers) του Κινητού ΠΣΜ είναι 
οι συμπεριφοριακοί τελεστές loc-mh, και loc-mss που επιστρέφουν τη γεωγραφική θέση ενός 
κινητού host (MH) και ενός σταθμού υποστήριξης κινητικότητας (MSS)  αντίστοιχα σε  
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μια κατάσταση Sys. Τέλος, δηλώνονται οι δράσεις του συστήματος που περιλαμβάνουν τις  
mod* SYSTEM { 
pr(QUEUE(MESSAGE)*{sort Queue -> Mh-in-buff}) 
pr(QUEUE(MESSAGE)*{sort Queue -> Mh-out-buff}) 
pr(QUEUE(MESSAGE)*{sort Queue -> MSS-in-buff}) 
pr(QUEUE(MESSAGE)*{sort Queue -> Mailbox}) 
pr(SET(MHOST-ID)*{sort Set -> Mobiles}) 
pr(SET(MSS-ID)*{sort Set -> MSStations}) 
pr(MHOST-ID + MSS-ID + LOC-ID + MESSAGE + STATUS) 
*[Sys]* 
 
-- any initial state 
op init : -> Sys 
 
-- projections 
bop mh-in-buff : Mhid Sys -> Mh-in-buff 
bop mh-out-buff : Mhid Sys -> Mh-out-buff 
bop mss-in-buff : MSSid Sys -> MSS-in-buff 
bop mailbox : Mhid MSSid Sys -> Mailbox 
bop mobiles-mss : MSSid Sys -> Mobiles 
bop mobiles-sys : Sys -> Mobiles 
bop msstations : Sys -> MSStations 
 
-- observations 
bop connected? : Mhid Sys -> Bool 
bop connected-to? : Mhid MSSid Sys -> Bool 
bop get-current-mss : Mhid Sys -> MSSid  
bop get-parent-mss : Mhid Sys -> MSSid 
bop awake? : Mhid Sys -> Bool 
 -- spatial observers 
bop loc-mh : Mhid Sys -> Lid 
bop loc-mss : MSSid Sys -> Lid 
bop mss : Lid Sys -> MSSid 
 -- given two MSSids finds the next msstation 
bop get-next-mss : MSSid MSSid Sys -> MSSid 
 
-- actions 
 -- interactions 
bop connect : Mhid MSSid Sys -> Sys 
bop disconnect : Mhid MSSid Sys -> Sys 
  -- communication actions 
bop send-ss : MSSid MSSid Message Sys -> Sys 
bop send-sm : MSSid Mhid Message Sys -> Sys 
bop post-in-mailbox : Mhid Message Sys -> Sys 
 -- mobility 
bop move : Mhid Lid Lid Sys -> Sys 

Σχήμα 3.9. Χαρακτηριστική προδιαγραφής συστήματος  
 

μεθόδους αλληλεπίδρασης (interaction methods) connect, disconnect, τις δράσεις 
επικοινωνίας (communication actions) send-ss, η οποία αντιστοιχεί στην αποστολή 
μηνύματος από MSS σε MSS, send-sm, η οποία αντιστοιχεί στην επικοινωνία MSS με ΜΗ 
και post-in-mailbox η οποία μοντελοποιεί την προσθήκη μηνύματος στη θυρίδα του ΜΗ, 
και τη δράση κινητικότητας (mobility action) move η οποία μεταβάλλει την τιμή του χωρικού 
παρατηρητή ενός ΜΗ. Για κάθε τελεστή δράσης δηλώνεται ακόμα ένας τελεστής που 
αναπαριστά την αποτελεσματική συνθήκη με τη μορφή c-action_name, όπου action_name 
είναι το όνομα της δράσης. 
 Το κομμάτι των αξιωμάτων (εξισώσεων) της προδιαγραφής αποτελείται από ένα σύνολο 
(o + 1) x a εξισώσεων, όπου o αριθμός των τελεστών παρατήρησης και a των τελεστών 
δράσης. Η μια επιπλέον εξίσωση για κάθε δράση αντιστοιχεί στην περίπτωση που η 
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αποτελεσματική συνθήκη της δεν είναι αληθής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της 
αποσύνδεσης ενός ΜΗ M1 από τον MSS ΣΣ1, η αποτελεσματική συνθήκη γράφεται: 

op c-disconnect : Mhid SSid Sys -> Bool  

eq c-disconnect(M1, SS1, S) =  

(M1 \in mobiles-sys(S)) and  

(M1 \in mobiles-ss(SS1, S)) and 

connected?(M1, S) and connected-to?(M1, SS1, S) . 

το οποίο σημαίνει ότι σε μια κατάσταση S ο ΜΗ M1 μπορεί να αποσυνδεθεί από τον MSS 
SS1, εάν είναι ήδη συνδεδεμένος με αυτόν και υπάρχει στη λίστα με τους κινητούς hosts του 
συστήματος. Η αποσύνδεση του ΜΗ M1 έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του από το 
σύνολο των συνδεδεμένων με τον SS1 κινητών, το οποίο φαίνεται παρακάτω: 

ceq mobiles-ss(SS1, disconnect(M2, SS2, S)) = M2 - mobiles-ss(SS1, S) if    

(SS1 = SS2) and c-disconnect(M1, SS1, S) .    

 
όπου ο τελεστής _-_ συμβολίζει την αφαίρεση ενός στοιχείου από ένα σύνολο.  
 Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα σενάριο για τη μοντελοποίηση της επικοινωνίας. 
Σενάριο 3.1. Ο σταθμός υποστήριξης κινητικότητας MSS1, μετά τη λήψη ενός μηνύματος 
από το σταθμό MSS2, βρίσκει τον κινητό host – προορισμό από το αντίστοιχο πεδίο του 
μηνύματος. Εάν ο MH δεν είναι συνδεδεμένος, τότε το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα 
του, διαφορετικά ο MSS1 βρίσκει το σταθμό στον οποίο ο MH είναι συνδεδεμένος. Εάν ο 
ΜΗ είναι συνδεδεμένος με τον MSS1, τοποθετεί το μήνυμα στην ουρά εισερχομένων 
μηνυμάτων. Διαφορετικά περνάει το μήνυμα στον επόμενο MSS που βρίσκεται στην 
διαδρομή για τον προορισμό. 
 Το σενάριο μοντελοποιείται με επέκταση της προδιαγραφής SYSTEM με τον τελεστή 
Protocol1 ο οποίος ισοδυναμεί με διαφορετικές δράσεις υπό διαφορετικές συνθήκες. Στην 
περίπτωση που ο ΜΗ είναι συνδεδεμένος με τον MSS1, η αλγεβρική προδιαγραφή είναι: 
 

eq c-prot1(SS1, SS2, S) = (SS1 \in sstations(S))    
and (SS2 \in sstations(S)) and not(ss-in-buff(SS1, S) = empty) 
and not(ss-in-buff(SS2, S) = empty) . 

ceq Protocol1(SS1, SS2, S) = send-sm(SS2,receiver(top(ss-in-buff(SS2, S))), 
                          top(ss-in-buff(SS2, S)), S) if  
                          connected?(receiver(top(ss-in-buff(SS2, S))), S)    
                          and connected-to?(receiver(top(ss-in-buff(SS2,   
                 S))), SS2, S) and not(SS1 = SS2) and c-prot1(SS1, SS2, S) . 

Σχήμα 3.10. Εξισώσεις σεναρίου επικοινωνίας μέσω MSS 
 

όπου c-prot1(SS1, SS2, S) είναι η αποτελεσματική συνθήκη για το Protocol1.           
 
3.3.3 Τυπική επαλήθευση ιδιοτήτων ασφαλείας προδιαγραφής 
 Για την επαλήθευση ιδιοτήτων ασφαλείας της προδιαγραφής του συστήματος κινητού 
υπολογισμού, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ταυτόχρονης επαγωγής στη μέθοδο 
OTS/CafeOBJ όπως παρουσιάσθηκε στην παράγραφο 2.3.6. Οι ιδιότητες που αποδείχθηκαν 
φαίνονται στο σχήμα 3.10. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά βήματα που ακολουθούνται 
για την απόδειξη ιδιοτήτων με τη μέθοδο [8]. 
Βήμα 1ο  
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Έκφραση των ιδιοτήτων σε μια τυπική μορφή ως κατηγορήματα, έστω invariant pred(p, 
x), όπου p είναι μια ελεύθερη μεταβλητή κατάστασης και x άλλες ελεύθερες μεταβλητές του 
pred. 
Βήμα 2ο 

Γράφουμε τα κατηγορήματα pred(p, x) σαν όρους της CafeOBJ και σε ένα τεμάχιο 
προδιαγραφών το οποίο συνήθως ονομάζεται INV ως εξής: 

op inv : H V -> Bool 

    eq inv(P, X) = pred(P, X) 

όπου V είναι μια λίστα από ορατούς τύπους που αντιστοιχούν στο X, P είναι μια μεταβλητή 
CafeOBJ για το H και X είναι μια λίστα από μεταβλητές CafeOBJ του V. 
 

α/α Ορισμός 
1 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, εάν ένα 

κινητό είναι συνδεδεμένο, η θυρίδα μηνυμάτων του 
είναι άδεια. 

2 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, ένα 
κινητό μπορεί να έχει μια και μόνη περιοχή-γονέα. 

3 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, ένα 
κινητό μπορεί να βρίσκεται σε μια και μόνη περιοχή 

4 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, ένα 
κινητό μπορεί να έχει μια και μόνη εγκατεστημένη 
θυρίδα σε ένα σταθμό υποστήριξης. 

5 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, ένα 
κινητό μπορεί να έχει μια και μόνη ουρά 
εισερχομένων μηνυμάτων. 

6 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, ένα 
κινητό μπορεί να έχει μια και μόνη ουρά 
εξερχόμενων μηνυμάτων.   

7 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, ένας 
σταθμός υποστήριξης μπορεί να έχει μια και μόνη 
ουρά εισερχομένων μηνυμάτων. 
 Σχήμα 3.11. Ιδιότητες ασφαλείας κινητού συστήματος 

 
Βήμα 3ο 

 Δείχνουμε ότι το pred(p, x) ισχύει σε κάθε αρχική κατάσταση, έστω init με το 
παρακάτω κομμάτι κώδικα που επειδή έχει να κάνει με απόδειξη ονομάζεται proof score. 

open INV 

     red inv(init, x) 

close  
  

όπου red είναι η εντολή που ελαττώνει έναν όρο θεωρώντας τις εξισώσεις ως κανόνες 
αναγραφής από αριστερά προς δεξιά. 
 
Βήμα 4ο 

Γράφουμε ένα τεμάχιο το οποίο συνήθως καλείται ISTEP όπου δηλώνονται δύο σταθερές 
p, p’ που συμβολίζουν κάθε κατάσταση και τη διάδοχη αυτής μετά την εφαρμογή μιας 
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μετάβασης στην κατάσταση, και το κατηγόρημα προς απόδειξη σε κάθε επαγωγική 
περίπτωση εκφράζεται ως όρος CafeOBJ όπως παρακάτω: 

op istep : V -> Bool 

eq istep(X) = inv(p, X) implies inv(p’, X) . 

Βήμα 5ο 

Γράφουμε ένα proof score για κάθε περίπτωση. Συνήθως αυτό είναι όπως παρακάτω: 
open ISTEP 

 Δήλωση σταθερών που συμβολίζουν τα αυθαίρετα αντικείμενα. 

 Δήλωση εξισώσεων που συμβολίζουν την περίπτωση. 

eq p’ = a(p, y) . 

red istep(x) . 

close 

 
όπου y είναι μια λίστα από σταθερές που χρησιμοποιούνται ως ορίσματα του τελεστή 
δράσης της CafeOBJ a, τα οποία δηλώνονται στο proof score και συμβολίζουν αυθαίρετα 
αντικείμενα τύπων. Εάν το istep(x) ελαττώνεται και η τιμή του είναι αληθής, αυτό 
αποδεικνύει ότι η το pred(p, x) ισχύει για τη μετάβαση στην περίπτωση αυτή. Στην 
αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να χρειαστεί επιπλέον διάκριση περιπτώσεων, επιπλέον 
αμετάβλητο κατηγόρημα κατάστασης ως λήμμα, ή να δείξουμε ότι το κατηγόρημα δεν είναι 
αμετάβλητο για το πρωτόκολλο. 
 Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα θα δείξουμε την απόδειξη του πρώτου 
κατηγορήματος ως αμετάβλητου (invariant). 

Η τυπική έκφραση της ιδιότητας στο τεμάχιο INV δίνεται ως: 
op inv1 : Sys Mhid SSid -> Bool 

eq inv1(S, M1, SS1) = (connected-to?(M1, SS1, S)  

implies mailbox(M1, SS1, S) = empty) . 

  Στο τεμάχιο ISTEP δηλώνεται και ορίζεται ο παρακάτω τελεστής ο οποίος συμβολίζει το 
κατηγόρημα που θέλουμε να αποδείξουμε ότι ισχύει για κάθε επαγωγική περίπτωση: 

   op istep1 : Mhid SSid -> Bool 

eq istep1(M1, SS1) = inv1(s, M1, SS1) implies  

inv1(s', M1, SS1) . 

Για κάθε αρχική κατάσταση init το κατηγόρημα είναι αληθές για τον κινητό host M1 
και το σταθμό SS1, εφόσον το proof score: 

open INV 

     red inv1(init, m1, ss1) . 

close 

επιστρέφει true.  
Στη συνέχεια γράφουμε ένα proof score για κάθε τελεστή δράσης του συστήματος. Για 

τον τελεστή δράσης connect τα proof scores φαίνονται στο σχήμα 3.11 και το σύστημα της 
CafeOBJ επιστρέφει true για κάθε μια από τις δύο βασικές υπό-περιπτώσεις. Για την 
περίπτωση της δράσης send-ss απαιτείται επιπλέον διάκριση περιπτώσεων καθώς το 
σύστημα της CafeOBJ δεν επιστρέφει true ή false στην υπό-περίπτωση που η 
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αποτελεσματική συνθήκη της ισχύει. Τα proof scores φαίνονται στο σχήμα 3.12. Το πρώτο 
αντιστοιχεί στην υπό-περίπτωση 4.1.1 όπου ισχύουν:    

c-send-ss (ss, ss’, ms, s) = true ∧  connected-to?(m1,ss1,s) = true 

 
-- 1) connect(m, ss, s) 
-- 1.1) c-connect(m, ss, s) 
open ISTEP 
-- arbitrary objects 
op m : -> Mhid . 
op ss : -> SSid .  
-- assumptions 
-- c-connect(m, ss, s) = true 
eq m \in mobiles-sys(s) = true . 
eq connected?(m, s) = true . 
-- successor state 
eq s' =  connect(m, ss, s) . 
-- check if the predicate is true. 
  red istep1(m1, ss1) . 

close 

 
-- 1.2) not c-connect(m, ss, s) 
open ISTEP 
-- arbitrary objects 
op m : -> Mhid . 
op ss : -> SSid .  
-- assumptions 
eq c-connect(m, ss, s) = false . 
-- successor state 
eq s' =  connect(m, ss, s) . 
-- check if the predicate is true. 
  red istep1(m1, ss1) . 

close 

Σχήμα 3.12. Proof scores για την περίπτωση της δράσης connect 
δηλαδή η αποτελεσματική συνθήκη είναι αληθής και το κινητό m1 είναι συνδεδεμένο στο 
σταθμό ss1. Το δεύτερο proof score αντιστοιχεί στην υπό-περίπτωση 4.1.2 όπου: 

c-send-ss (ss, ss’, ms, s) = true ∧  connected-to?(m1,ss1,s) = false 

δηλαδή η αποτελεσματική συνθήκη είναι αληθής και το κινητό m1 δεν είναι συνδεδεμένο στο 
σταθμό ss1.  
 

-- subcase 4.1.1 
open ISTEP 
-- arbitrary objects 
ops ss ss' : -> SSid . 
op ms : -> Message . 
-- assumptions 
-- c-send-ss = true 
 eq not(ss = ss') = true . 
 eq ss \in sstations(s) = true . 
 eq ss' \in sstations(s) = true . 
-- subcase1 
eq connected-to?(m1,ss1,s) = true . 
-- successor state 
eq s' =  send-ss(ss, ss', ms, s) . 
-- check if the predicate is true. 
  red istep1(m1, ss1) . 
close 

-- subcase 4.1.2 
open ISTEP 
-- arbitrary objects 
ops ss ss' : -> SSid . 
op ms : -> Message . 
-- assumptions 
-- c-send-ss = true 
 eq not(ss = ss') = true . 
 eq ss \in sstations(s) = true . 
 eq ss' \in sstations(s) = true . 
-- subcase2 
eq connected-to?(m1,ss1,s) = false . 
-- successor state 
eq s' = send-ss(ss, ss', ms, s) . 
-- check if the predicate is true. 
  red istep1(m1, ss1) . 
close 

Σχήμα 3.13. Proof scores για την περίπτωση της δράσης send-ss 
 

Και για τις δύο περιπτώσεις η CafeOBJ επιστρέφει true. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των 
υπό-περιπτώσεων βασίζεται στις εκφράσεις που επιστρέφει το σύστημα της CafeOBJ.  
Ακολουθώντας παρόμοια βήματα αποδείξαμε τα κατηγορήματα ως αμετάβλητα για κάθε 
αρχική κατάσταση και δράση του συστήματος. 
 
3.4 ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΣΜ, ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΣM ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ 
ΠΣM 
 
 Παρά το ότι τα Κινητά ΠΣΜ με τη μορφή που παρουσιάσθηκαν παραπάνω παρέχουν 
δυνατότητες προδιαγραφής αρκετών χαρακτηριστικών των κινητών συστημάτων, δεν 



                                                                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
  MOBILEOBJ 

 

 87

υποστηρίζουν τη μοντελοποίηση των χρονικών περιορισμών τους. Επιπλέον, τα υβριδικά 
μοντέλα για κινητούς υπολογισμούς, δηλαδή μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη τους εκτός από 
διακριτά και φυσικά χαρακτηριστικά των κινητών συστημάτων, δεν είναι δυνατό να 
προδιαγραφούν. Για να ξεπερασθούν οι παραπάνω περιορισμοί, προτείνεται η ενοποίηση-
συνδυασμός των Κινητών ΠΣΜ με τα Χρονικά [6] και Υβριδικά ΠΣΜ [7] στην [14]. 
  
3.4.1 Τα Χρονικά ΠΣΜ (Timed OTSs) 

Τα Χρονικά ΠΣΜ είναι ΠΣΜ τα οποία επεκτείνονται με την προσθήκη των χρονικών 
παρατηρητών (clock observers) για τη μοντελοποίηση του χρόνου. Υποτίθεται όπως και στα 
ΠΣΜ η ύπαρξη ενός καθολικού χώρου καταστάσεων Υ και ότι κάθε τύπος δεδομένων 
χρησιμοποιείται εφόσον έχει ορισθεί πριν συμπεριλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ δυο 
τιμών υ1, υ2 που συμβολίζεται υ1 = υ2. Έστω Β, Ν και R+ τα σύνολα των τιμών αλήθειας 
(Boolean), των φυσικών αριθμών και των πραγματικών θετικών αριθμών αντίστοιχα.  
 
Ορισμός 3.1 (Χρονικό Παρατηρήσιμο Σύστημα Μετάβασης). Ένα  Χρονικό ΠΣΜ Σ = 
<Ο, Ι, Τ  ∪ {tickr | r ∈  R+ }> αποτελείτε από: 

• Ο¨: Ένα πεπερασμένο σύνολο από παρατηρητές. Το σύνολο Ο = Δ ∪ Χ διακρίνεται 
στο σύνολο Δ των διακριτών παρατηρητών και το σύνολο Χ των χρονικών 
παρατηρητών. Οι χρονικοί παρατηρητές καλούνται clocks. Κάθε παρατηρητής 
ox1:Do1,...,xm:Dom : Υ → Do είναι μια δεικτοδοτημένη συνάρτηση με m δείκτες x1,…,xm 
των οποίων οι τύποι είναι Do1,..., Dom. Η σχέση ισοδυναμίας (υ1 =S υ2)  ανάμεσα σε 
δύο καταστάσεις υ1, υ2 ∈  Υ ορίζεται ως ∀ ox1,...,xm: Ο. (ox1,...,xm (υ1) = ox1,...,xm (υ2)), 
όπου ∀ ox1,...,xm: Ο  είναι συντομογραφία για το∀ ox1,...,xm: Ο . ∀ x1: Do1... ∀  xm : Dom.  

• Ι: Το σύνολο των αρχικών καταστάσεων τέτοιο ώστε Ι ⊆  Y. 
• Τ ∪ {tickr | r ∈  R+ }: Ένα πεπερασμένο σύνολο μεταβάσεων υπό συνθήκη. Κάθε 

μετάβαση ty1:Dt1,...,yn:Dtn : Υ → Υ είναι μια δεικτοδοτημένη συνάρτηση με n δείκτες 
y1,…,ym που έχουν τύπους Dt1,...,Dtn  υπό την προϋπόθεση ότι ty1,...,yn(υ1) =S 
ty1,...,yn(υ2) για κάθε [υ] ∈  Y /=S, κάθε υ1, υ2 ∈[υ] και κάθε yk : Dtk για k = 1,... ,n. Η 
ty1,...,yn(υ) καλείται η διάδοχη κατάσταση της υ στο Σ. Κάθε μετάβαση ty1,...,yn έχει τη 
συνθήκη c-ty1:Dt1,...,yn:Dtn : Υ → Bool η οποία καλείται αποτελεσματική συνθήκη της 
μετάβασης. Εάν η c-ty1:Dt1,...,yn:Dtn (υ) δεν ισχύει (δηλ. έχει ψευδή τιμή), τότε 
ty1:Dt1,...,yn:Dtn (υ) =S υ.          

Για κάθε clock, το D είναι ένα υποσύνολο (ή υπό-τύπος) του συνόλου R+ ∪ { ∞ }. Για 
κάθε τ ∈Τ,  υπάρχουν δύο clocks, τα lτ : Υ → R+ και uτ : Υ → (R+ \ {0}) ∪ { ∞ }, τα οποία 
επιστρέφουν το άνω και το κάτω όριο της τ αντίστοιχα. Χρησιμοποιούνται για να 
επιβάλλουν την εκτέλεση της τ ανάμεσα στα χρονικά όρια lτ και uτ. Υπάρχει ακόμα ένα 
ειδικό clock now : Υ → R+, το οποίο είναι το κεντρικό ρολόι του συστήματος (master clock) 
και επιστρέφει το χρόνο που έχει παρέλθει από την έναρξη της εκτέλεσης του Σ. Στην 
αρχική κατάσταση ο now επιστρέφει μηδέν. Έτσι, το σύνολο Χ αποτελείται από τα clocks lτ 
uτ  και now.          
 Για κάθε τ ∈Τ,  η αποτελεσματική της συνθήκη αποτελείται από το χρονικό και το μη 
χρονικό μέρος αντίστοιχα. Το μη χρονικό μέρος συμβολίζεται με cτ. Για μια κατάσταση 
υ∈Υ, η χρονική αποτελεσματική συνθήκη είναι lτ (υ) ≤  now(υ). 
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Κάθε tickr  είναι μια μετάβαση αύξησης του χρόνου. Για μια κατάσταση υ∈Υ, για κάθε 
tickr, η αποτελεσματική συνθήκη είναι now(υ)+r ≤  uτ(υ) για κάθε τ ∈Τ, και ο now(tickr (υ)) 
ισούται με now(υ) +r εάν η αποτελεσματική συνθήκη της tickr είναι αληθής στην κατάσταση 
υ. Η tickr δεν επηρεάζει την τιμή που επιστρέφεται από οποιοδήποτε παρατηρητή εκτός του 
now, ενώ η τιμή που επιστρέφεται από τον now επηρεάζεται μόνο από τη μετάβαση αύξησης 
χρόνου.          

Για κάθε τ ∈Τ, εκτός από τα δύο clocks lτ, uτ υπάρχουν και δύο συναρτήσεις dτ_min και 
dτ_max, των οποίων οι τύποι είναι ίδιοι με αυτούς των lτ και uτ, αντίστοιχα. Οι dτ_min και dτ_max 
επιστρέφουν τις ελάχιστες και μέγιστες καθυστερήσεις της τ αντίστοιχα και 
χρησιμοποιούνται ως οι τιμές που επιστρέφονται από τα lτ και uτ. Πιο συγκεκριμένα, όταν η 
αποτελεσματική συνθήκη  της μετάβασης τ γίνει εκ νέου αληθής, η τ θα πρέπει να 
εκτελεσθεί μεταξύ των  dτ_min και dτ_max, εκτός και αν η συνθήκη της τ γίνει ψευδής ωστόσο. 
Στη συνέχεια φαίνεται ο τρόπος ορισμού των αρχικών τιμών και της αλλαγής των lτ και uτ, 
όπως έχουν ορισθεί στην [6].   

• Έστω init  η αρχική κατάσταση του Σ : 
_ min

( )
( )      ( )

                   0                     
init

d init c init true
l

ώ
ττ
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⎧ =⎪
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_ max

( )
( )      ( )

                                        
u init

d init c init true
ώ

ττ
τ αλλι ς

=
⎧ =⎪
⎨

∞⎪⎩
 

• Έστω ότι η τ’ εφαρμόζεται σε μια κατάσταση  υ∈Υ τέτοια ώστε cτ’ (υ) = true και  
lτ’ (υ) ≤  now(υ). Εάν υ’  συμβολίζει την τ’(υ), διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

o H τ’ είναι ίδια με την τ: 
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_ max
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o H τ’ είναι διαφορετική από την τ: 
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Εάν η μεταβλητή dτ_x επιστρέψει μια σταθερή τιμή σε κάθε κατάσταση υ, η dτ_x μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει την σταθερή τιμή αντί για την  dτ_x(υ), όπου x=min, max. 
Ο ορισμός της εκτέλεσης του Χρονικού ΠΣΜ τροποποιείται ως εξής: 

Ορισμός 3.2 (Εκτέλεση Χρονικού ΠΣΜ). Μια εκτέλεση ενός Χρονικού ΠΣΜ είναι μια 
άπειρη ακολουθία υ0, υ1,…, υi,… από καταστάσεις που ικανοποιούν τα παρακάτω: 

• Αρχικοποίηση: υ0 ∈Ι, 
• Διαδοχή: Για κάθε i∈N,υπάρχει τ ∈Τ  ∪ {tickr | r ∈  R+ } τέτοιο ώστε υi+1 = S τ(υi).5 
• Όσο το i αυξάνεται, το now(υi) αυξάνεται δίχως όριο   

Ορισμός 3.3 (Non-Zeno Χρονικό ΠΣΜ). Ένα Χρονικό ΠΣΜ ονομάζεται non-Zeno εάν 
κάθε πεπερασμένη ακολουθία καταστάσεων που δημιουργείται από το Χρονικό ΠΣΜ μπορεί 
να επεκταθεί σε εκτέλεση. Μια επαρκής συνθήκη για να είναι ένα Χρονικό ΠΣΜ non-Zeno 
είναι η εξής: Για κάθε τ ∈Τ  και κάθε κατάσταση υ ∈Υ, lτ (υ) ≤ uτ (υ), το οποίο συνεπάγεται 
dτ_min(υ) ≤  dτ_max(υ). Για κάθε τ ∈Τ  εάν η συνάρτηση dτ_min(υ) επιστρέφει συνεχώς 0, το lτ 
μπορεί να απαλειφθεί από το σύνολο των παρατηρητών. Το ίδιο και για το uτ όταν η 
συνάρτηση dτ_max(υ) επιστρέφει συνεχώς ∞     

Ένα Χρονικό ΠΣΜ γράφεται στην CafeOBJ όπως ένα ΠΣΜ. Για τη μοντελοποίηση του 
χρόνου, γράφεται ένα τεμάχιο TIMEVAL στο οποίο προδιαγράφονται οι θετικοί πραγματικοί 
αριθμοί που μοντελοποιούν τις τιμές που λαμβάνει ο χρόνος. Η χαρακτηριστική του 
τεμαχίου είναι ως εξής: 

 
  [Zero NzReal+ < Real+] 
  [NzReal+ Inf < NzTimeval] 
  [Real+ NzTimeval < Timeval] 
  op 0 : -> Zero 
  op oo : -> Inf 
  op _<_ : Timeval Timeval -> Bool 
  op _<=_ : Timeval Timeval -> Bool   
  op _+_ : Timeval Timeval -> Timeval {assoc comm} 
  op _+_ : Real+ Real+ -> Real+ {assoc comm} 
  op _=_ : Timeval Timeval -> Bool {comm} 

Σχήμα 3.14. Χαρακτηριστική χρονικών τιμών  
Οι Zero, NzReal, Real+, Inf, NzTimeval, Timeval, είναι ορατοί τύποι που συμβολίζουν 

τα σύνολα {0}, R+ \{0}, R+, { ∞ }, (R+ \ {0}) ∪ { ∞ } και R+ ∪ { ∞ }, αντίστοιχα. Οι σταθερές 
0, oo δηλώνουν το 0 και το ∞  αντίστοιχα. Ο τελεστής _+_ αθροίζει δύο θετικούς 
πραγματικούς αριθμούς, ο τελεστής _<_ τσεκάρει εάν ένας θετικός πραγματικός αριθμός 
είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από έναν άλλο, ο τελεστής _<=_ τσεκάρει εάν ένας θετικός 
πραγματικός αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος με έναν άλλο και ο τελεστής _=_ τσεκάρει εάν 
δύο θετικοί πραγματικοί αριθμοί είναι ίσοι. 

Οι ιδιότητες των τελεστών προδιαγράφονται με εξισώσεις και εξαρτάται από το 
πρωτόκολλο ή το σύστημα που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε ποιες θα δηλώσουμε. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται η μοντελοποίηση ενός απλού πρωτοκόλλου επικοινωνίας ως 
Χρονικό ΠΣΜ. Η ενσωμάτωση χρονικών περιορισμών κάνει το απλό πρωτόκολλο 
περισσότερο αξιόπιστο. 

Παράδειγμα 1 (Πρωτόκολλο ασύγχρονης επικοινωνίας ως Χρονικό ΠΣΜ). Ένας πομπός 
στέλνει φυσικούς αριθμούς σε ένα δέκτη, έναν κάθε φορά, σε αύξουσα σειρά, μέσω μιας 
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κυψέλης. Ο πομπός τοποθετεί ένα φυσικό αριθμό στην κυψέλη και ο δέκτης λαμβάνει από 
την κυψέλη, όταν αυτή δεν είναι άδεια.  

Για την προδιαγραφή του πρωτοκόλλου ως Χρονικό ΠΣΜ χρησιμοποιούνται τέσσερις 
παρατηρητές και δυο δράσεις. Εάν Β, Ν και L είναι οι τύποι δεδομένων των τιμών αληθείας, 
των φυσικών αριθμών και των λιστών φυσικών αριθμών αντίστοιχα, τότε: 

• Παρατηρητές 
o empty : Y →B, ελέγχει εάν η κυψέλη είναι κενή. Αρχικά επιστρέφει την 

τιμή true. 
o content : Y → Ν, επιστρέφει το φυσικό αριθμό που υπάρχει στη λίστα. 

Αρχικά επιστρέφει ένα αυθαίρετο φυσικό αριθμό. 
o data : Y → Ν, επιστρέφει το φυσικό αριθμό που θα στείλει στη συνέχεια 

ο πομπός. Αρχικά επιστρέφει 0. 
o list :  Y → L, επιστρέφει τη λίστα στην οποία ο δέκτης τοποθετεί τους 

ληφθέντες φυσικούς αριθμούς. Αρχικά επιστρέφει την κενή λίστα. 
• Μεταβάσεις 

o send : Y → Y, συμβολίζει ότι ο πομπός τοποθετεί ένα φυσικό αριθμό στην 
κυψέλη. Η αποτελεσματική συνθήκη του μη χρονικού μέρους είναι πάντα 
αληθής. 

o rec : Y → Y, συμβολίζει ότι ο δέκτης λαμβάνει ένα φυσικό αριθμό από 
την κυψέλη, αν υπάρχει. Η αποτελεσματική συνθήκη του μη χρονικού 
μέρους είναι ότι η κυψέλη δεν είναι κενή. 

Στη συνέχεια δίνονται οι χρονικοί περιορισμοί για τις μεταβάσεις, έτσι ώστε να μην 
υπάρχει απώλεια των φυσικών αριθμών που αποστέλλονται. Για το λόγο αυτό προσθέτουμε 
πέντε clocks και το σύνολο των μεταβάσεων αύξησης του χρόνου, και το βασικό ΠΣΜ 
μεταβάλλεται σε Χρονικό ΠΣΜ. Ένα από τα clocks είναι το master clock, ενώ τα υπόλοιπα 
είναι τα lsend, usend, lrec, και urec. Υπάρχουν επίσης τέσσερις συναρτήσεις  dsend_min, dsend_max, 

drec_min, drec_max, οι οποίες για κάθε κατάσταση υ ∈  Y πρέπει να ικανοποιούν τα εξής: 
 

dsend_max (υ) = ∞ , drec_min(υ) = 0, 0 < drec_max (υ) < dsend_min (υ) < ∞  
Συνεπώς τα usend και lrec μπορούν να παραληφθούν. Επίσης υποθέτουμε ότι οι drec_max και 

dsend_min επιστρέφουν συνεχώς την ίδια τιμή.              
 Τα παραπάνω γράφονται στην CafeOBJ όπως και τα βασικά ΠΣΜ.   
 Ο ορισμός των Χρονικών ΠΣΜ ακολουθεί την «παλαιά συνταγή» για τα συστήματα 
πραγματικού χρόνου των Abadi και Lamport [9].  
 
3.4.2 Τα Υβριδικά ΠΣΜ (Hybrid OTSs) 
 Τα Υβριδικά ΠΣΜ είναι και αυτά ΠΣΜ τα οποία επεκτείνονται με φυσικούς 
παρατηρητές για τη μοντελοποίηση συνεχών μεγεθών. Έτσι, το σύνολο των παρατηρητών 
διαχωρίζεται στο σύνολο των διακριτών παρατηρητών και το σύνολο των φυσικών 
παρατηρητών. Στην προδιαγραφή ενός υβριδικού συστήματος με τα Υβριδικά ΠΣΜ υπάρχει 
μια συνάρτηση  f  η οποία περιγράφει το συνεχή χαρακτήρα των φυσικών μεγεθών και 
επιστρέφει συνήθως ένα θετικό πραγματικό αριθμό. Από τα προηγούμενα είναι φανερό ότι 
τα συστήματα πραγματικού χρόνου μπορούν να θεωρηθούν ως μια ειδική περίπτωση 
υβριδικού συστήματος, με το χρόνο να παίζει το ρόλο του συνεχούς μεγέθους. Ο τυπικός 
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ορισμός των Υβριδικών ΠΣΜ και το παράδειγμα ενός συστήματος θερμοστάτη 
παρουσιάζονται στην [7].  
 
3.4.3 Ενοποίηση Κινητών ΠΣΜ με τα Χρονικά και Υβριδικά ΠΣΜ 
 Ενοποιώντας τα Κινητά ΠΣΜ με τα Χρονικά ή/και Υβριδικά ΠΣΜ, επεκτείνονται με 
δυνατότητες μοντελοποίησης και προδιαγραφής χρονικών χαρακτηριστικών και 
χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν συνεχή μεγέθη. Έτσι προκύπτει ένα νέο πρότυπο 
τυπικής προδιαγραφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον παραπάνω σκοπό. Σχηματικά, 
η επέκταση αυτή φαίνεται παρακάτω: 
 
 

 
Σχήμα 3.15. Από τα βασικά ΠΣΜ στα Κινητά ΠΣΜ με υβριδικά και χρονικά χαρακτηριστικά.  

 
Σημειώνεται εδώ ότι συνεχή μεγέθη τα οποία είναι δυνατό να εμφανισθούν σε ένα κινητό 

σύστημα είναι η μεταβολή της απόστασης με το χρόνο, η ταχύτητα, ο χώρος, οι πόροι κ.α. 
Στην [10], προτείνεται η μοντελοποίηση υβριδικών χαρακτηριστικών των κινητών 
συστημάτων μέσω της μεθόδου DisCo [11], στην οποία χρησιμοποιούνται οι συνεργατικές 
δράσεις (Joint Actions) και η μοντελοποίηση κλειστών συστημάτων για την επίτευξη ενός 
υψηλού επιπέδου αφαίρεσης. Τέλος, το παράδειγμα της μεταφοράς αρχείων μεταξύ κινητών 
αντικειμένων σε ένα κινητό περιβάλλον υπολογισμού παρουσιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνεχή μεταβολή της απόστασης και του εύρους ζώνης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
δυο μελέτες περίπτωσης με τις οποίες αναδεικνύεται η χρησιμότητα της προσέγγισης μας. 
 
3.5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΙΝΗΤΟΥ IP  
 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η μοντελοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης 
του πρωτοκόλλου Mobile IP [12,13], λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς. Στη 
συνέχεια, αποδεικνύονται δύο ιδιότητες ασφάλειας που ικανοποιεί η προδιαγραφή μέσω των 
μεθόδων που παρουσιάσθηκαν παραπάνω.  
 
3.5.1 Περιγραφή του συστήματος 
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 Το Mobile IP είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους κινητούς host 
να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακόμα και όταν αυτοί βρίσκονται μακριά από τα δίκτυο 
στο οποίο εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά, και το οποίο καλείται home network. Οι κινητοί 
hosts έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση, ανεξάρτητα από το σημείο 
σύνδεσής τους στο δίκτυο. Μια πολύ βασική λειτουργία του πρωτοκόλλου είναι η 
διαδικασία καταχώρησης (registration procedure), η οποία περιγράφεται στη συνέχεια. 
 Θεωρούμε ότι το συνολικό δίκτυο (network) αποτελείται από ένα αριθμό υποδικτύων 
(subnetworks). Σε κάθε υποδίκτυο, υπάρχει ένας δρομολογητής (router), ο οποίος αποτελεί 
τη δίοδο επικοινωνίας του υποδικτύου με το υπόλοιπο δίκτυο, ενσύρματο και ασύρματο.  Ο 
δρομολογητής αυτός έχει επίσης το ρόλο του home agent (HA) για τους κινητούς hosts που 
εμφανίσθηκαν πρώτη φορά στο υποδίκτυο που αυτός διαχειρίζεται, και το ρόλο του foreign 
agent (FA) για τους υπόλοιπους κινητούς host. Ένας κινητός host (MH) μόλις καταφθάσει 
σε ένα δίκτυο διαφορετικό από το home network, το οποίο καλείται foreign network, θα 
δεχθεί ένα μήνυμα advertisement από τον FA, το οποίο είναι ένα μήνυμα που αποστέλλεται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους hosts του τοπικού υποδικτύου (broadcast). Η 
λήψη ενός τέτοιου μηνύματος από τον ΜΗ υποδηλώνει το ότι αυτός έχει μετακινηθεί σε 
άλλη περιοχή την οποία διαχειρίζεται ο FA που έστειλε το μήνυμα. Έτσι, ο ΜΗ ετοιμάζει 
και αποστέλλει ένα μήνυμα παράκλησης καταχώρησης (registration request) μέσω του FA, 
στον HA τον οποίο ανήκει, για να τον ενημερώσει για τη νέα του θέση. Το μήνυμα αυτό 
πρέπει να περιλαμβάνει μια προσωρινή διεύθυνση η οποία καλείται CareOfAddress (CoA), η 
οποία στην περίπτωση αυτή είναι η διεύθυνση του FA. Στη συνέχεια ο HA απαντάει με ένα 
μήνυμα απάντησης καταχώρησης (registration reply) για να επικυρώσει ή όχι την 
καταχώρηση. Όταν η καταχώρηση έχει πλέον ολοκληρωθεί, είναι έγκυρη για ένα ορισμένο 
χρονικό διάστημα, και γι’ αυτό το λόγο ο ΜΗ πρέπει να στέλνει μηνύματα επανα-
καταχώρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.   
 Το παραπάνω σύστημα έχει μοντελοποιηθεί ως Κινητό ΠΣΜ με χρονικές δράσεις και 
παρατηρήσεις για την προδιαγραφή και επαλήθευση χρονικών ιδιοτήτων και περιορισμών. 
Στη συνέχεια περιγράφεται η αλγεβρική προδιαγραφή του συστήματος. 
 
3.5.2 Αλγεβρική προδιαγραφή 
 Η συνολική προδιαγραφή αποτελείται από τεμάχια τα οποία μοντελοποιούν τους τύπους 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και το τεμάχιο όπου μοντελοποιείται η διαδικασία 
καταχώρησης ως Κινητό ΠΣΜ. Στο σχήμα 3.15 φαίνονται οι βασικοί τύποι δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Οι δύο πιο σημαντικοί τύποι δεδομένων της προδιαγραφής είναι οι 
Timeval και Msg. Ο πρώτος μοντελοποιεί τις χρονικές στιγμές ως θετικούς πραγματικούς 
αριθμούς ενώ ο δεύτερος τα μηνύματα που ανταλλάσσονται από τους agents του 
συστήματος κατά τη διαδικασία καταχώρησης. Στο σχήμα 3.13 φαίνεται η χαρακτηριστική 
του TIMEVAL το οποίο αναχρησιμοποιείται από τον ορισμό των Χρονικών ΠΣΜ [6]. 
 Στο τεμάχιο MSG ορίζεται ο τύπος των μηνυμάτων της διαδικασίας. Διακρίνονται τρία 
διαφορετικά είδη μηνυμάτων τα οποία προδιαγράφονται ως κατασκευαστές δεδομένων 
μηνυμάτων. 
 

Module Name Informal Description 
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SUBNET, NODE Απλά τεμάχια που ορίζουν τα subnet ids και node ids 
ADDRESS Ορίζει τη διεύθυνση ως ζεύγος των subnet και node. Η διεύθυνση Broadcasting 

ορίζεται επίσης ως σταθερά. Εισάγει τα SUBNET και NODE σε κατάσταση 
protecting. 

STATUS Ορίζει την κατάσταση της απάντησης σε μήνυμα καταχώρησης. Λαμβάνει τις 
τιμές OK εάν έχει επικυρωθεί από τον ΗΑ και DENY εάν όχι. 

STATE Η κατάσταση μιας παράκλησης καταχώρησης. Λαμβάνει τις τιμές Confirmed εάν 
έχει απαντηθεί ή Pending. 

TIMEVAL Τεμάχιο που ορίζει χρονικές τιμές ως μη αρνητικούς θετικούς αριθμούς. 
MSG Ορίζει τα μηνύματα που ανταλλάσσονται από τους agents του συστήματος. 
NETWORK Μοντελοποίηση του internet (backbone of network) ως multiset μηνυμάτων. 
SUBNETWORK Μοντελοποίηση υποδικτύων ως multiset μηνυμάτων. 
Σχήμα 3.16. Βασικοί τύποι δεδομένων της αλγεβρικής προδιαγραφής της διαδικασίας καταχώρησης 

του Mobile IP  
 

Ο τελεστής FaAdv αντιστοιχεί στο μήνυμα advertisement που στέλνει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα ο FA. Παίρνει ως όρισμα τη διεύθυνση του αποστολέα FA και τη διεύθυνση 
broadcasting του υποδικτύου και επιστρέφει το μήνυμα. Ο τελεστής ReqMsg μοντελοποιεί το 
μήνυμα παράκλησης καταχώρησης που αποστέλλει ο ΜΗ. Εκτός από τις διευθύνσεις του 
αποστολέα και του παραλήπτη υπάρχουν ως ορίσματα η home address του ΜΗ που κάνει 
την παράκληση καταχώρησης, την CoA με την οποία θέλει να καταχωρηθεί και ένα 
μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο ανατίθεται στο μήνυμα παράκλησης καταχώρησης. Ο 
τρίτος τύπος μηνυμάτων προδιαγράφεται με τον τελεστή RepMsg  και αντιστοιχεί στο μήνυμα 
απάντησης στο αίτημα καταχώρησης από τον HA στον ΜΗ. Τα ορίσματα του τελεστή είναι 
η διεύθυνση του πομπού – ΗΑ, η διεύθυνση του δέκτη - MH, η home address του MH που 
έστειλε το αίτημα καταχώρησης, η κατάσταση της απάντησης (OK ή DENY) και τελικά το 
αναγνωριστικό του αιτήματος καταχώρησης στο οποίο το μήνυμα απαντάει. Στη συνέχεια 
φαίνεται η δήλωση των μηνυμάτων στην CafeOBJ. 

op FaAdv : Address Address          -> Msg 

op ReqMsg : Address Address Address Address Id -> Msg       

op RepMsg : Address Address Address Status Id  -> Msg     

Επιπλέον, στο MSG δηλώνονται χρήσιμες συναρτήσεις που επιστρέφουν 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων: 

op fa-adv? : Msg -> Bool 

   op req-m? : Msg -> Bool 

   op rep-m? : Msg -> Bool 

   op src-addr : Msg -> Address    -- source address 

   op dst-addr : Msg -> Address    -- destination address 

   op req-ha : Msg -> Address      -- HomeAddress of Request message 

   op req-coa : Msg -> Address     -- CareOfAddress of Request message 

   op req-id : Msg -> Id           -- ID of Request message 

   op rep-ha : Msg -> Address      --  HomeAddress of Reply message 

   op stat-flag : Msg -> Status    -- Status flag of Reply message    

   op rep-id : Msg -> Id           -- ID of reply message   

 
Οι τύποι Network και SubNetwork που ορίζονται στα αντίστοιχα τεμάχια μοντελοποιούν 

τη ραχοκοκαλιά του δικτύου και τα επιμέρους υποδίκτυα αντίστοιχα ως πολυσύνολα 
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μηνυμάτων. Στο σχήμα 3.16 φαίνεται η προδιαγραφή ορισμού των SubNetwork και Network 
μέσω μετονομασίας του παραμετροποιημένου τεμαχίου BAG. 

 
mod! BAG (D :: EQTRIV) { 
  [Elt.D < Bag] 
  op (_=_) : Bag Bag -> Bool {comm} 
  eq (M:Bag = M) = true . 
  -- 
  op void : -> Bag 
  op _,_ : Bag Bag -> Bag { assoc comm id: void } 
  op _-_ : Bag Elt.D -> Bag 
  op _\in_ : Elt.D Bag -> Bool 
  var B : Bag 
  vars E1 E2 : Elt.D 
  eq void - E1 = void . 
  eq (E1 , B) - E1 = B . 
  ceq (E2 , B) - E1 = E2 , (B - E1) if not(E1 = E2) .   
  eq E1 \in void = false . 
  ceq E1 \in (E2,B) = true if E1 = E2 . 
  ceq E1 \in (E2,B) = E1 \in B if not(E1 = E2) . 
} 
mod! SUBNETWORK { 
  pr(BAG(MSG)*{sort Bag -> SubNetwork}) 
} 
mod! NETWORK { 
  pr(BAG(MSG)*{sort Bag -> Network}) 
  } 

Σχήμα 3.17. Ορισμός Network και SubNetwork με μετονομασία του BAG. 
 
Tο Κινητό ΠΣΜ που μοντελοποιεί το σύστημα προδιαγράφεται στο τεμάχιο MIP. Ο 

χώρος καταστάσεων του συστήματος ορίζεται ως ο κρυμμένος τύπος Sys. Οι τελεστές που 
μοντελοποιούν τα αντικείμενα του συστήματος είναι οι εξής: 

• Αντικείμενο: Κινητός Host 
• Παρατηρητές 
1) home-addr: επιστρέφει τη home address ενός κινητού host σε μια κατάσταση. 
2) care-addr: επιστρέφει τη COA ενός κινητού host σε μια κατάσταση. 
3) gotflag?: boolean μεταβλητή που επιστρέφει true εάν ο κινητός host έχει λάβει 

ένα μήνυμα advertisement, το οποίο εισάγεται ως όρισμα. 
4) confirmed?: boolean μεταβλητή που επιστρέφει true εάν ένα μήνυμα παράκλησης 

καταχώρησης που στάλθηκε από ένα κινητό host έχει επικυρωθεί. 
Σε σημειολογία CafeOBJ η δήλωση των παραπάνω παρατηρητών είναι: 

bop home-addr : Sys Address -> Address 

bop care-addr : Sys Address -> Address 

bop gotflag? : Sys Address Msg -> Bool 

bop confirmed? : Sys Address Msg -> Bool 

 

 

• Δράσεις 
1) RcvFaAdv: Λήψη ενός μηνύματος FaAdv από ένα κινητό host σε μια κατάσταση 

του συστήματος. 
2) SndReq: Αποστολή μηνύματος παράκλησης καταχώρησης από ένα κινητό host 

σε μια κατάσταση του συστήματος. 
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3) ReSndReq: Επαν-αποστολή μηνύματος παράκλησης καταχώρησης από τον 
κινητό host στην περίπτωση που δεν έχει λάβει απάντηση μετά την πάροδο ενός 
χρονικού διαστήματος d1. 

4) ReRegister: Επαν-αποστολή μηνύματος παράκλησης καταχώρησης από τον 
κινητό host στην περίπτωση που έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα διάρκειας 
ζωής της. 

5) RcvRep: Λήψη μηνύματος απάντησης στην παράκληση καταχώρησης. 
Η δήλωση των παραπάνω στην CafeOBJ είναι: 

bop RcvFaAdv : Sys Address Msg -> Sys     

 bop SndReq : Sys Address Address Id Msg -> Sys                          

bop ReSndReq : Sys Address Address Id Msg Msg -> Sys                     

bop ReRegister : Sys Address Address Id Msg Msg -> Sys                   

bop RcvRep : Sys Address Msg Msg -> Sys       

•  Αντικείμενο: Foreign Agent 
• Παρατηρητές 
1) visitors: σύνολο των κινητών hosts που έχουν περατώσει τη διαδικασία 

καταχώρησης στον FA σε μια κατάσταση. 
2) state: επιστρέφει την κατάσταση μιας αίτησης καταχώρησης που έχει αποσταλεί 

από ένα κινητό host που βρίσκεται στο υποδίκτυο που διαχειρίζεται ο FA και 
παίρνει τις τιμές confirmed ή pending. 

Η δήλωση των παραπάνω στην CafeOBJ είναι: 
bop visitors : Sys Subnet -> MobileSet       

bop state : Sys Address -> State 

• Δράσεις 
1) SndFaAdv: Αποστολή ενός μηνύματος FaAdv από τον FA σε μια κατάσταση του 

συστήματος. 
2) RmvFaAdv: Απόσυρση ενός μηνύματος FaAdv από το δίκτυο από τον FA, λόγω 

λήξης του χρόνου ισχύος του, σε μια κατάσταση του συστήματος. 
3) RecRegReq: Λήψη ενός μηνύματος παράκλησης καταχώρησης σε μια 

κατάσταση του συστήματος. 
4) FwdRegReq: Προώθηση μηνύματος παράκλησης καταχώρησης από τον FA στον 

ΗΑ προορισμού. 
5) RcvRegRep: Λήψη μηνύματος απάντησης στην παράκληση καταχώρησης. 
6) FwdRegRep: Προώθηση μηνύματος απάντησης στην παράκληση καταχώρησης. 

Σε σημειολογία CafeOBJ η δήλωση των παραπάνω δράσεων είναι: 
bop SndFaAdv : Sys Msg -> Sys      

bop RmvFaAdv : Sys Msg -> Sys  

bop RcvRegReq : Sys Address Msg  -> Sys                             

bop FwdRegReq : Sys Address Address Msg -> Sys                          

bop RcvRegRep : Sys Address Msg  -> Sys                            

bop FwdRegRep : Sys Address Address Msg Msg -> Sys 

• Αντικείμενο: Home Agent 
• Παρατηρητές 
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1) ha-mobiles: Το σύνολο των κινητών hosts που διαχειρίζεται ο home agent και 
βρίσκονται μακριά από το υποδίκτυο του, σε μια κατάσταση του συστήματος. 

2) fwd-addr: Η διεύθυνση προώθησης ενός κινητού host στον ΗΑ, σε μια 
κατάστασης του συστήματος. 

Η δήλωση των παραπάνω στην CafeOBJ είναι: 
bop ha-mobiles : Sys Subnet -> MobileSet     

bop fwd-addr : Sys Subnet Address -> Address     

• Δράσεις 
1) ΗaRcvReq: Λήψη ενός μηνύματος παράκλησης καταχώρησης από τον HA σε 

μια κατάσταση του συστήματος. 
2) HaSndRep: Αποστολή ενός μηνύματος απάντησης από τον ΗΑ, σε μια 

κατάσταση του συστήματος.  
Εκτός από τους παραπάνω συμπεριφοριακούς τελεστές, υπάρχουν επίσης χρονικές 

δράσεις και παρατηρήσεις, και παρατηρήσεις που σχετίζονται με την κατάσταση του 
δικτύου, των υποδικτύων και των χαρακτηριστικών ids που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
μηνύματα αίτησης καταχώρησης. Έτσι, η παρατήρηση nw παίρνει ως όρισμα μια κατάσταση 
του συστήματος και επιστρέφει τα μηνύματα που υπάρχουν στο δίκτυο στην κατάσταση 
αυτή, η παρατήρηση subnw παίρνει ως όρισμα μια κατάσταση του συστήματος και το 
αναγνωριστικό του υποδικτύου και επιστρέφει τα μηνύματα που υπάρχουν στο υποδίκτυο 
στην κατάσταση αυτή, ενώ η παρατήρηση uids παίρνει ως όρισμα μια κατάσταση και 
επιστρέφει το σύνολο των αναγνωριστικών ids που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

Η χρονική δράση tickr αυξάνει το ρολόϊ του συστήματος κατά r χρονικές μονάδες όταν η 
αποτελεσματική της συνθήκη είναι αληθής, ενώ ο παρατηρητής now επιστρέφει την ώρα του 
συστήματος σε μια κατάσταση. Επιπλέον έχουμε τους παρακάτω χρονικούς παρατηρητές 
(clocks) και καθυστερήσεις: 

-- clocks 

bop l1 : Sys -> Real+ 

bop l2 : Sys -> Real+ 

bop l3 : Sys -> Real+ 

bop u3 : Sys -> Real+   

-- delays 

op d1 : -> Real+ . 

op d2 : -> Real+ . 

op d3 : -> Real+ . 

Ο παρατηρητής l1 αντιστοιχεί στο κατώτερο όριο της δράσης ReSndReq με d1 την 
καθυστέρηση αυτής. Ο l2 είναι το κατώτερο όριο της δράσης ReRegister με καθυστέρηση 
d2, ενώ τα l3, u3 είναι το κατώτερο και ανώτερο χρονικό όριο της δράσης RmvFaAdv. Η 
καθυστέρηση d3 έχει ίδια τιμή τόσο για το l3 όσο και το u3 για λόγους συγχρονισμού της 
δράσης αφαίρεσης του μηνύματος από το υποδίκτυο. Για τις υπόλοιπες δράσεις του 
συστήματος το κατώτερο και ανώτερο όριο είναι 0 και ∞ , οπότε απαλείφονται από την 
προδιαγραφή του Κινητού ΠΣΜ. 

Για κάθε δράση ορίζεται η αποτελεσματική συνθήκη, η οποία είναι η συνθήκη για να 
εφαρμοσθεί η δράση. Στη συνέχεια γράφονται ένα σύνολο από n εξισώσεις για κάθε δράση, 
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με n τον αριθμό των παρατηρητών του συστήματος, που περιγράφουν τη συμπεριφορα του 
συστήματος σε μια κατάσταση μετά την εφαρμογή της δράσης. Για την περίπτωση της 
δράσης RmvFaAdv έχουμε το σύνολο εξισώσεων του σχήματος 3.17. 

 
-- for RmvFaAdv 
op c-RmvFaAdv : Sys Msg -> Bool 
eq c-RmvFaAdv(S, M1) = fa-adv?(M1) and M1 \in subnw(S, subnet(src-addr(M1))) 
and l3(S) <= now(S) and now(S) <= u3(S) . 
-- observations of the network 
eq nw(RmvFaAdv(S, M1)) = nw(S) .     
ceq subnw(RmvFaAdv(S, M1), subnet(src-addr(M1))) = subnw(S, subnet(src-
addr(M1))) - M1 if c-RmvFaAdv(S, M1) . 
-- clock observations 
eq l1(RmvFaAdv(S, M1)) = l1(S) . 
eq l2(RmvFaAdv(S, M1)) = l2(S) . 
ceq l3(RmvFaAdv(S, M1)) = now(S) + d3 if c-RmvFaAdv(S,M1) . 
ceq u3(RmvFaAdv(S, M1)) = now(S) + d3 if c-RmvFaAdv(S, M1) . 
eq now(RmvFaAdv(S, M1)) = now(S) . 
-- observations of the mobile node 
eq home-addr(RmvFaAdv(S, M1), A3) = home-addr(S, A3) .    
  
eq care-addr(RmvFaAdv(S, M1), A3) = care-addr(S, A3) .      
eq gotflag?(RmvFaAdv(S, M2), A3, M1) = gotflag?(S, A3, M1) . 
eq confirmed?(RmvFaAdv(S, M2), A3, M1) = confirmed?(S, A3, M1) . 
-- observations of the foreign agent 
eq visitors(RmvFaAdv(S, M1), SN) = visitors(S, SN) . 
eq state(RmvFaAdv(S, M1), A3) = state(S, A3) . 
-- observations of the home agent 
eq ha-mobiles(RmvFaAdv(S, M1), SN) = ha-mobiles(S, SN) . 
eq fwd-addr(RmvFaAdv(S, M1), SN, A2) = fwd-addr(S, SN, A2) . 
--  
ceq RmvFaAdv(S, M1) = S if not c-RmvFaAdv(S, M1) . 

Σχήμα 3.18. Εξισώσεις για τη δράση RmvFaAdv. 
Οι τρείς πρώτες γραμμές ορίζουν την αποτελεσματική συνθήκη της δράσης, c-RmvFaAdv. 

Σε μια κατάσταση S, ένας FA θα αφαιρέσει ένα μήνυμα advertisement M1 από το υποδίκτυο 
όταν ισχύουν τα παρακάτω: 

• Το M1 είναι ένα μήνυμα advertisement του FA (fa-adv?(M1) = true). 
• Το M1 βρίσκεται στο υποδίκτυο το οποίο φαίνεται ως διεύθυνση αποστολής του 

(M1 \in subnw(S, subnet(src-addr(M1)))). 
• Το ρολόι του συστήματος σε μια κατάσταση S δείχνει ώρα μικρότερη ή ίση του 

άνω χρονικού ορίου εφαρμογής της δράσης, και 
• Το ρολόι του συστήματος σε μια κατάσταση S δείχνει ώρα μεγαλύτερη από το 

κάτω χρονικό όριο εφαρμογής της δράσης. 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η δράση RmvFaAdv εφαρμόζεται κάθε d3 χρονικές μονάδες 

εάν το μήνυμα που πρόκειται να αφαιρεθεί βρίσκεται στο δίκτυο. Η εφαρμογή της δράσης σε 
μια κατάσταση S αλλάζει την τιμή των παρατηρήσεων subnw, l3, και u3. Η νέα τιμή της 
παρατήρησης subnw δεν περιλαμβάνει το μήνυμα M1, ενώ τα νέα άνω και κάτω όρια της 
μετάβασης έχουν αυξηθεί κατά d3. Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις του συστήματος δεν 
επηρεάζονται από την εφαρμογή της δράσης. Η τελευταία εξίσωση προδιαγράφει το γεγονός 
ότι η κατάσταση του συστήματος δεν επηρεάζεται από μια δράση της οποίας η 
αποτελεσματική συνθήκη είναι ψευδής. 

Για την περίπτωση της δράσης RcvRegReq έχουμε το σύνολο εξισώσεων του σχήματος 
3.19. 

-- for RcvRegReq 
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op c-RcvRegReq : Sys Address Msg -> Bool 
eq c-RcvRegReq(S, A1, M1) = M1 \in subnw(S, subnet(A1)) and req-m?(M1) .     
-- observations of the network 
eq nw(RcvRegReq(S, A1, M1)) = nw(S) .     
ceq subnw(RcvRegReq(S, A1, M1) , subnet(A1)) = subnw(S, subnet(A1)) - M1 if 
c-RcvRegReq(S, A1, M1) . 
-- clock observations 
eq l1(RcvRegReq(S, A1, M1)) = l1(S) . 
eq l2(RcvRegReq(S, A1, M1)) = l2(S) . 
eq l3(RcvRegReq(S, A1, M1)) = l3(S) . 
eq u3(RcvRegReq(S, A1, M1)) = u3(S) . 
eq now(RcvRegReq(S, A1, M1)) = now(S) . 
-- observations of the mobile node 
eq home-addr(RcvRegReq(S, A1, M1), A2) = home-addr(S, A2) .   
   
ceq care-addr(RcvRegReq(S, A1, M1), A2) = req-coa(M1) if c-RcvRegReq(S, A1, 
M1) .      
eq gotflag?(RcvRegReq(S, A1, M1), A3, M1) = gotflag?(S, A3, M1) . 
eq confirmed?(RcvRegReq(S, A1, M1), A2, M2) = confirmed?(S, A2, M2) . 
-- observations of the foreign agent 
ceq visitors(RcvRegReq(S, A1, M1), subnet(A1)) = req-ha(M1) , visitors(S, 
subnet(A1)) if c-RcvRegReq(S, A1, M1) . 
ceq state(RcvRegReq(S, A1, M1), A2) = Pending if c-RcvRegReq(S, A1, M1) and 
src-addr(M1) = A2 . 
-- observations for the home agent 
eq ha-mobiles(RcvRegReq(S, A1, M1),SN) = ha-mobiles(S, SN) . 
eq fwd-addr(RcvRegReq(S, A1, M1), SN, A2) = fwd-addr(S, SN, A2) . 
-- 
ceq RcvRegReq(S, A1, M1) = S if not c-RcvRegReq(S, A1, M1) . 

Σχήμα 3.19. Εξισώσεις για τη δράση RcvRegReq. 
 
Η αποτελεσματική συνθήκη αναφέρει ότι ο FA λαμβάνει ένα μήνυμα αίτησης 

καταχώρησης M1 εάν σε μια κατάσταση S το μήνυμα υπάρχει στο υποδίκτυο. Μετά την 
εφαρμογή της δράσης, οι παρατηρήσεις που επηρεάζονται είναι οι εξής: 

• subnw: το μήνυμα αίτησης καταχώρησης αφαιρείται από το υποδίκτυο. 
• care-addr: η διεύθυνση COA τίθεται στην αιτούμενη διεύθυνση. 
• visitors: το σύνολο των διευθύνσεων των κινητών hosts που επισκέπτονται το 

υποδίκτυο που ελέγχει ο FA περιέχει επίσης τη home address του κινητού που 
αιτείται την καταχώρηση. 

• state: η κατάσταση της αίτησης καταχώρησης τίθεται στην τιμή Pending. 
Αντίστοιχα σύνολα εξισώσεων μοντελοποιούν τη συμπεριφορά του συστήματος μετά 

από την εφαρμογή κάθε δράσης. 
Τέλος, οι παραδοχές που έγιναν για την προδιαγραφή του συστήματος είναι οι εξής: 

1. Υποθέτουμε ότι σε κάθε υποδίκτυο υπάρχει μόνο ένας HA ή FA. 
2. Η ραχοκοκαλιά του δικτύου και τα επιμέρους υποδίκτυα μοντελοποιούνται ως 

πολυσύνολα μηνυμάτων (multisets of messages). Αποστολή ενός μηνύματος 
έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη αυτού στο πολυσύνολο του δικτύου ή 
υποδικτύου, ανάλογα την περίπτωση. Λήψη ενός μηνύματος έχει ως 
αποτέλεσμα την αφαίρεση του μηνύματος από το πολυσύνολο, υπό συνθήκες. 

3. Η λήψη ενός μηνύματος του τύπου advertisement ενός FA από ένα MH δεν 
αφαιρεί το μήνυμα αυτό από το υποδίκτυο που ελέγχει ο FA καθώς πρόκειται 
για μήνυμα με παραπάνω από ένα αποδέκτες. Το μήνυμα αφαιρείται από τον 
ίδιο τον FA μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε ΜΗ 
του υποδικτύου αντιστοιχεί μια μεταβλητή boolean gotflag η οποία όταν 
είναι true, το μήνυμα έχει παραληφθεί. 
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4. Οι διευθύνσεις των HA, FA και εκπομπής στο υποδίκτυο ορίζονται ως 
σταθερές του τύπου δεδομένων Address. 

   

3.5.3 Τυπική επαλήθευση ιδιοτήτων 
Εφόσον το σύστημα έχει προδιαγραφεί ως Κινητό ΠΣΜ με την CafeOBJ, είναι εφικτό 

και χρήσιμο να αποδείξουμε ότι η σχεδίαση μας ικανοποιεί επιθυμητές ιδιότητες. Οι 
ιδιότητες που μας απασχολούν στη διατριβή είναι ιδιότητες ασφάλειας και ιδιαίτερα 
αμετάβλητα κατηγορήματα κατάστασης (invariants). Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, η 
μέθοδος απόδειξης περιλαμβάνει την ταυτόχρονη επαγωγή, τη διάκριση περιπτώσεων και 
την εύρεση-χρήση λημμάτων. Τα βήματα που ακολουθούνται περιγράφονται στις 2.3.6 και 
3.3.3. Οι ιδιότητες της προδιαγραφής που επαληθεύθηκαν είναι οι εξής: 

 
α/α Ορισμός 
1 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος της 

διαδικασίας καταχώρησης, εάν ένα μήνυμα 
advertisement υπάρχει σε ένα υποδίκτυο, τότε ένα 
κινητό που βρίσκεται σε αυτό θα το έχει παραλάβει. 

2 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος της 
διαδικασίας καταχώρησης, εάν ένα μήνυμα που 
εστάλη σε απάντηση ενός μηνύματος μιας αίτησης 
καταχώρησης υπάρχει στο δίκτυο και η κατάσταση 
του είναι ΟΚ, τότε η διεύθυνση του κινητού που 
έκανε την αίτηση έχει προστεθεί στο σύνολο των 
κινητών μακριά από το home network και η 
διεύθυνση προώθησης των μηνυμάτων του στον 
home agent έχει τεθεί στη διεύθυνση COA που 
ζητήθηκε. 

Αρχικά γράφουμε τις ιδιότητες σε τυπική μορφή στην CafeOBJ και με όρους της 
προδιαγραφής. Για την περίπτωση της πρώτης ιδιότητας έχουμε: 

op inv1 : Sys Address Msg -> Bool 

eq inv1(S, A1, M1) = M1 \in subnw(S, subnet(src-addr(M1))) and fa-

adv?(M1) implies gotflag?(S, A1, M1) . 

Η εξίσωση ορισμού της ιδιότητας αναφέρει ότι όταν ένα μήνυμα του τύπου 
advertisement (fa-adv?(M1) = true) υπάρχει στο υποδίκτυο (M1 \in subnw(S, subnet(src-
addr(M1)))) τότε η μεταβλητή gotflag του κινητού host με διεύθυνση A1 για το μήνυμα αυτό 
είναι true, δηλαδή το μήνυμα έχει παραληφθεί από τον κινητό host.  
 Ομοίως, για την δεύτερη ιδιότητα έχουμε: 

op inv2 : Sys Address Address Address Status Id -> Bool 

eq inv2(S, A1, A2, A3, ST, I) = RepMsg(A1, A2, A3, ST, I) \in nw(S) and 

ST = OK implies A3 \in ha-mobiles(S, subnet(A1)) and fwd-addr(S, 

subnet(A1), A3) = A2 .   
 
και η εξίσωση ορισμού της αναφέρει ότι εάν ένα μήνυμα τύπου απάντησης καταχώρησης 
βρίσκεται μέσα στο δίκτυο (RepMsg(A1, A2, A3, ST, I) \in nw(S)) με status  ΟΚ (ST = OK), 
τότε η διεύθυνση του κινητού που έκανε την αίτηση έχει προστεθεί στο σύνολο των κινητών 
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μακριά από το home network (A3 \in ha-mobiles(S, subnet(A1))) και η διεύθυνση 
προώθησης των μηνυμάτων του στον home agent έχει τεθεί στη διεύθυνση COA που 
ζητήθηκε (fwd-addr(S, subnet(A1), A3) = A2). Τα παραπάνω δηλώνονται στο τεμάχιο 
προδιαγραφών INV.  
 Στη συνέχεια ετοιμάζεται το τεμάχιο προδιαγραφών ISTEP, στο οποίο ορίζονται τα 
κατηγορήματα προς απόδειξη για κάθε επαγωγική περίπτωση, ως εξής: 

op istep1 : Address Msg -> Bool 

eq istep1(A1, M1) = inv1(s, A1, M1) implies inv1(s', A1, M1) . 

op istep2 : Address Address Address Status Id -> Bool  

eq istep2(A1, A2, A3, ST, I) = inv2(s, A1, A2, A3, ST, I) implies 

inv2(s', A1, A2, A3, ST, I) . 

 Σε κάθε αρχική κατάσταση έστω init, τα κατηγορήματα ισχύουν καθώς τα παρακάτω 
scripts αποδείξεων επιστρέφουν true 

-- for the first invariant 

open INV 

red inv1(init, a1, m1) . 

close 

-- for the second invariant 

open INV 

red inv2(init, a1, a2, a3, st, i) . 

close 

 Στη συνέχεια, για κάθε ιδιότητα γράφεται ένα script απόδειξης (proof score) για κάθε 
τελεστή δράσης του συστήματος. Έτσι, για την πρώτη ιδιότητα και τη δράση RcvRep το proof 
score είναι: 

open ISTEP 
-- arbitrary objects 
ops m10 m100 : -> Msg . 
op a10 : -> Address . 
op subnw10 : -> SubNetwork . 
-- assumptions 
   --  c-RcvRep(s, a10, m10, m100) = true . 
eq subnw(s, subnet(a10)) = m10, subnw10 .  
eq rep-m?(m10) = true . 
eq req-m?(m100) = true . 
eq rep-id(m10) = req-id(m100) . 
-- further case splitting 
eq gotflag?(RcvRep(s,a10,m10,m100),a1,m1) = true . 
-- successor state 
eq s' = RcvRep(s, a10, m10, m100) . 
-- check if the predicate holds 
red istep1(a1, m1) . 
close 

Σχήμα 3.20. Proof score για τη δράση RcvRep. 
Αρχικά δηλώνονται τα αυθαίρετα αντικείμενα που απαιτούνται για την απόδειξη 

(γραμμές 3-5). Με χρήση αυτών ορίζεται με εξισώσεις οι υποθέσεις για την περίπτωση 
όπου η αποτελεσματική συνθήκη της δράσης είναι αληθής σε κανονική μορφή (γραμμές 
8-11). Η εκτέλεση του proof score χωρίς περαιτέρω διάκριση περιπτώσεων επιστρέφει 
την παρακάτω παράσταση 

 
-- reduce in %ISTEP(D.SET, D.BAG) : istep1(a1,m1) 
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m1 \in subnw(RcvRep(s,a10,m10,m100),subnet(src-addr(m1))) 
and m1 \in subnw(s,subnet(src-addr(m1))) and fa-adv?(m1) 
xor m1 \in subnw(RcvRep(s,a10,m10,m100),subnet(src-addr(m1))) 
and m1 \in subnw(s,subnet(src-addr(m1))) and gotflag?(s,                                     
a1, m1) and fa-adv?(m1) xor m1 \in subnw(RcvRep(s,a10,                                       
m10, m100), subnet(src-addr(m1))) and fa-adv?(m1) xor m1 \in subnw(RcvRep(s, 
a10, m10, m100), subnet(src-addr(m1)))and 
gotflag?(RcvRep(s,a10,m10,m100),a1,m1) and m1 \in subnw(s,subnet(src-
addr(m1))) and fa-adv?(m1) xor m1 \in subnw(RcvRep(s, a10, m10, m100), 
subnet(src-addr(  m1))) and gotflag?(RcvRep(s,a10,m10,m100),a1,m1) and m1 
\in subnw(s,subnet(src-addr(m1))) and gotflag?(s,a1,m1) and fa-adv?(m1) xor 
m1\in subnw(RcvRep(s,a10,m10,m100),subnet(src-addr(m1))) and fa-adv?(m1)                      
and gotflag?(RcvRep(s, a10, m10, m100), a1, m1) xor true : Bool 
(0.000 sec for parse, 48 rewrites(0.016 sec), 385 matches) 
 
Συνεπώς απαιτείται επιπλέον διάκριση περιπτώσεων και η απόφαση για τις 

περιπτώσεις λαμβάνεται βάσει της παράστασης που επιστρέφει το σύστημα της 
CafeOBJ. Η γραμμή 13 του proof score δείχνει την πρώτη περίπτωση, η οποία επιστρέφει 
true. Η επόμενη περίπτωση είναι φαίνεται στην εξίσωση: 

eq gotflag?(RcvRep(s,a10,m10,m100),a1,m1) = false . 

και απαιτείται επιπλέον διάκριση περιπτώσεων. Οι υποπεριπτώσεις είναι: 
eq m1 \in subnw(RcvRep(s,a10,m10,m100),subnet(src-addr(m1))) = false . 

eq m1 \in subnw(RcvRep(s,a10,m10,m100),subnet(src-addr(m1))) = true . 

και η εκτέλεση τους επιστρέφει true. Στο τελευταίο proof score παρουσιάζεται η 
περίπτωση στην οποία η αποτελεσματική συνθήκη είναι false και επιστρέφει πάντα true, 
χωρίς επιπλέον διακρίσεις περιπτώσεων, εάν η προδιαγραφή του Κινητού ΠΣΜ είναι 
ορθά ορισμένη. 

open ISTEP 
-- arbitrary objects 
ops m10 m100 : -> Msg . 
op a10 : -> Address . 
op subnw10 : -> SubNetwork . 
-- assumptions 
eq c-RcvRep(s, a10, m10, m100) = false . 
-- successor state 
eq s' = RcvRep(s, a10, m10, m100) . 
-- check if the predicate holds 
red istep1(a1, m1) . 
close 

Σχήμα 3.21. Proof score για τη δράση RcvRep και την περίπτωση όπου η αποτελεσματική της 
συνθήκη είναι false. 

Για τις υπόλοιπες δράσεις ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία. Σε ορισμένες από αυτές 
απαιτείται η χρήση λημμάτων για την απόδειξη του invariant όπως φαίνεται στην 
περίπτωση του σχήματος 3.20, για τη δράση ReSndReq. Η χρήση του λήμματος φαίνεται 
στην τελευταία γραμμή του proof score. 

Η απόδειξη της δεύτερης ιδιότητας γίνεται με τον ίδιο τρόπο και παραλείπεται στο 
σημείο αυτό. 

open ISTEP 
-- arbitrary objects 
ops m10 m100 : -> Msg . 
ops a10 a100 : -> Address . 
op subnw10 : -> SubNetwork . 
op i10 : -> Id . 
-- assumptions 
   --  c-ReSndReq(s, a10, a100, i10, m10, m100) . 
eq subnw(s, subnet(src-addr(m10))) = m10, subnw10 .  
eq fa-adv?(m10) = true .   
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eq (gotflag?(s, a10 , m10)) = false . 
eq a100 = src-addr(m10) . 
eq i10 \in uids(s) = false . 
eq c-RcvRep(s, a10, m10, m100) = false . 
eq (l1(s) <= now(s)) = true .  
-- 
-- successor state 
eq s' = ReSndReq(s, a10, a100, i10, m10, m100) . 
-- check if the predicate holds 
red inv1(s, a10, m10) implies istep1(a1, m1) . 
close 

Σχήμα 3.22. Proof score για τη δράση ReSndReq για την περίπτωση όπου η αποτελεσματική της 
συνθήκη είναι true.  

 
3.6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΔΙΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ GSM 
 Συνεχίζοντας την επίδειξη της μεθόδου μέσω παραδειγμάτων, σε αυτή την παράγραφο 
παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της απλοποιημένης διαπομπής σε ένα σύστημα GSM. 
Αρχικά δίνεται μια περιγραφή του συστήματος, στη συνέχεια το σύστημα προδιαγράφεται 
με την CafeOBJ ως Κινητό ΠΣΜ και τέλος βασιζόμενοι σε αυτή την προδιαγραφή 
αποδεικνύονται ιδιότητες που αυτή ικανοποιεί. Σε αυτή την περίπτωση η απόσταση 
περιγράφεται ως συνεχές μέγεθος που μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο. 
 
3.6.1 Περιγραφή του συστήματος 
 Το σύστημα αποτελείται από δύο κυψέλες. Κάθε κυψέλη ελέγχεται από ένα σταθμό 
βάσης BS1 και BS2 αντίστοιχα. To κέντρο ελέγχου CC ελέγχει όλο το σύστημα και μπορεί 
να γνωρίζει τις θέσεις των κινητών μέσω GPS, ή άλλου μηχανισμού. Υποθέτουμε επίσης ότι 
η κυψέλη έχει κυκλικό σχήμα και ένα κινητό κινείται κατά μήκος της ακτίνας της R με 
σταθερή ταχύτητα. Αρχικά το κινητό βρίσκεται στην κυψέλη που διαχειρίζεται η BS1 και 
μετακινείται προς την κυψέλη της BS2. Ο χώρος θεωρείται δύο διαστάσεων και οι 
συντεταγμένες του κινητού είναι (x, y), ενώ του σταθμού βάσης BS1 (0, 0). Η απόσταση d 
ανάμεσα στο κινητό και τον BS1 ισούται με 2 2x y+ και λόγω του ότι το κινητό 
μετακινείται με σταθερή ταχύτητα και στους δύο άξονες, η απόσταση d μπορεί να γραφεί ως 
c t⋅ , όπου c μια σταθερή και t ο χρόνος. Το κέντρο ελέγχου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 
της διαπομπής. Όταν γίνει αντιληπτό ότι ένα κινητό πλησιάζει το νέο σταθμό βάσης BS2 που 
είναι διαφορετικός από αυτόν που το κινητό είναι συνδεδεμένο ξεκινάει η διαδικασία 
μεταγωγής των συνδέσεων: Το CC στέλνει ένα μήνυμα release στο σταθμό βάσης που είναι 
συνδεδεμένο το κινητό (BS1) και ένα μήνυμα alert στο νέο σταθμό βάσης (BS2). Όταν ο 
BS1 λάβει το μήνυμα release στέλνει ένα μήνυμα switch στο κινητό με το αναγνωριστικό 
της νέας βάσης BS2. Όταν ο BS2 λάβει ένα μήνυμα alert αποθηκεύει το αναγνωριστικό του 
νέου κινητού που πρόκειται να συνδεθεί σε αυτόν. Το σύστημα έχει μοντελοποιηθεί ως 
Κινητό ΠΣΜ έχοντας λάβει υπόψη το συνεχή χαρακτήρα της μεταβολής της απόστασης 
ανάμεσα στο κινητό και το σταθμό BS1. Η διαπομπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όταν το 
κινητό φθάσει στο όριο της κυψέλης και συνεπώς η εφαρμογή των δράσεων του συστήματος 
λαμβάνει άνω και κάτω όριο αποστάσεων. Στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται η 
αλγεβρική προδιαγραφή του συστήματος. 
 
3.6.2 Αλγεβρική προδιαγραφή 
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 Τα τρία μηνύματα της διαδικασίας διαπομπής προδιαγράφονται ως τελεστές του ορατού 
τύπου Msg στο τεμάχιο MESSAGE ως εξής: 

op release : Control Point Mid -> Msg 

op alert : Control Point Mid -> Msg 

op switch : Point Mid Point -> Msg 

όπου τα ορίσματα αντιστοιχούν στους τύπους ως εξής: Ο τύπος Control αντιστοιχεί στη 
διεύθυνση του CC, τύπος Point στις συντεταγμένες των σταθμών βάσης και ο τύπος Mid στο 
κινητό.  
 Το δίκτυο μοντελοποιείται ως ένα πολύ-σύνολο μηνυμάτων στο τεμάχιο NETWORK, ενώ οι 
συντεταγμένες και η απόσταση ορίζεται στο τεμάχιο POINT ως εξής: 
 

mod* POINT { 
[Point] 
pr(FLOATEQL) 
op BS1 : -> Point  
op p : Float Float -> Point 
op x : Point -> Float  
op y : Point -> Float 
op d : Point Point -> Float  
op _=_ : Point Point -> Bool 
-- 
vars P1 P2 : Point 
vars F1 F2 : Float 
-- 
eq x(BS1) = 0 . 
eq y(BS1) = 0 . 
--  
eq x(BS2) = 2 * R . 
eq y(BS2) = 0 . 
-- 
eq x(p(F1, F2)) = F1 . 
eq y(p(F1, F2)) = F2 . 
eq d(P1, P2) = sqrt(((x(P1) - x(P2)) * (x(P1) - x(P2))) + ((y(P1) - y(P2)) * 
(y(P1) - y(P2)))) . 
eq (P1 = P2) = (x(P1) = x(P2)) and (y(P1) = y(P2)) . 
} 

Σχήμα 3.23. Προδιαγραφή των συντεταγμένων και της απόσταση ως ορατός τύπος Point 
Ο τελεστής BS1 είναι μια σταθερή που αντιστοιχεί στην αρχή των αξόνων και 

ταυτόχρονα στις συντεταγμένες του σταθμού βάσης BS1 ο οποίος βρίσκεται στο μέσο της 
κυψέλης. Ο τελεστής p είναι ο κατασκευαστής του Point που παίρνει ως ορίσματα δυο 
αριθμούς τύπου Float οι οποίοι αντιστοιχούν στις συντεταγμένες x, y. Οι τελεστές x και y 
επιστρέφουν τη συντεταγμένη x και y ενός σημείου αντίστοιχα. Ο τελεστής d παίρνει ως 
ορίσματα δύο σημεία και επιστρέφει την απόσταση μεταξύ τους, με χρήση της 
ενσωματωμένης συνάρτησης sqrt που επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού. Τέλος, 
ο τελεστής _=_ παίρνει ως ορίσματα δυο σημεία και επιστρέφει την τιμή true εάν αυτά είναι 
ίσα και false διαφορετικά. Δυο σημεία είναι ίσα όταν οι συντεταγμένες τους είναι ίσες. 
Το Κινητό ΠΣΜ που μοντελοποιεί το σύστημα καλείται SYSTEM, ενώ ο χώρος καταστάσεων 

του συμβολίζεται με τον κρυμμένο τύπο System. Έστω ότι C, P,  M,  MS είναι τύποι δεδομένων 
των τύπων Control, Point, Mid και Msg αντίστοιχα και S ο χώρος καταστάσεων. Οι δράσεις του 
συστήματος είναι οι εξής: 

- SndRel : S C P M -> S δηλώνει ότι το κέντρο ελέγχου C τοποθετεί ένα μήνυμα 
release στο δίκτυο για το σταθμό βάσης BS1 με συντεταγμένες P για το κινητό 
M.  
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- RcvRel : S P MS -> S δηλώνει ότι ο σταθμός βάσης BS1 με συντεταγμένες P 
λαμβάνει ένα μήνυμα release MS από το δίκτυο. 

- SndAlert : S C P M -> S δηλώνει ότι το κέντρο ελέγχου C τοποθετεί ένα μήνυμα 
alert στο δίκτυο για το σταθμό βάσης BS2 με συντεταγμένες P για το κινητό M.  

- RcvAlert : S P MS -> S δηλώνει ότι ο σταθμός βάσης BS2 με συντεταγμένες P 
λαμβάνει ένα μήνυμα alert MS από το δίκτυο. 

- SndSwitch : S M P MS -> S δηλώνει ότι ο σταθμός βάσης BS1 με συντεταγμένες P 
μετά τη λήψη του μηνύματος release MS τοποθετεί ένα μήνυμα switch στο δίκτυο 
για το κινητό M.  

- RcvSwitch : S M MS -> S δηλώνει ότι το κινητό M αποσύρει από το δίκτυο ένα 
μήνυμα switch MS. 

Στη συνέχεια δίνονται περιορισμοί απόστασης για τις μεταβάσεις του συστήματος ουτώς 
ώστε όταν ένα κινητό πλησιάζει σε μια νέα κυψέλη η μεταγωγή των συνδέσεων να έχει 
ολοκληρωθεί. Η απόσταση μοντελοποιείται ως ένας θετικός πραγματικός αριθμός και οι 
δράσεις θα πρέπει να εφαρμοσθούν μεταξύ δύο άνω και κάτω ορίων απόστασης. Συνεπώς το 
κέντρο ελέγχου (CC) θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα release όταν πλέον το κινητό βρίσκεται 
d1 μονάδες απόστασης μακριά από το BS1 και πριν υπερβεί τις d2 μονάδες απόστασης. Ο BS1 
θα πρέπει να παραλάβει το μήνυμα release όταν το κινητό βρίσκεται μεταξύ των αποστάσεων 
d1’ και d2’. Για κάθε δράση του συστήματος υπάρχουν αυτού του είδους οι περιορισμοί 
απόστασης. Ακόμα, η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στο BS1 και το κινητό είναι ίση με την 
ακτίνα της κυκλικής κυψέλης R, πριν η διαπομπή έχει ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια φαίνονται 
οι σχέσεις ανάμεσα στους χρονικούς περιορισμούς. 

 
-- distances from the base station 
ops d1 d2 d3 d4 d5 d6 d1' d2' d3' d4' d5' Rmax : -> Real+ 
eq (d1 < d2) = true . 
eq (d2 < d3) = true .  
eq (d3 < d4) = true . 
eq (d4 < d5) = true . 
eq (d5 < d6) = true . 
eq (d6 < Rmax) = true . 
eq (d1' < d2') = true . 
eq (d1 < d1') = true . 
eq (d2 <= d2') = true . 
eq (d3' < d4') = true . 
eq (d3 < d3') = true . 
eq (d4 <= d4') = true . 
eq (d5' < Rmax) = true . 
eq (d5 < d5') = true . 
Σχήμα 3.24 Σχέσεις ανάμεσα στα όρια αποστάσεων από το σταθμό βάσης 

 Το σύστημα μοντελοποιείται με τέσσερις διακριτούς παρατηρητές και τρεις φυσικούς 
παρατηρητές. Οι διακριτοί παρατηρητές είναι οι εξής: 
- times: επιστρέφει την τελευταία χρονική στιγμή στην οποία εφαρμόσθηκε μια δράση 

στην κατάσταση s. Αρχικά επιστρέφει 0. 
- values: επιστρέφει την απόσταση τη χρονική στιγμή που επιστρέφεται από τον 

παρατηρητή times. Αρχικά επιστρέφει 0. 
- nws: επιστρέφει το δίκτυο στην κατάσταση s. Αρχικά επιστρέφει το κενό σύνολο, δηλαδή 

στο δίκτυο δεν υπάρχουν μηνύματα. 
- bases,m: επιστρέφει το σταθμό βάσης με τον οποίο το κινητό m είναι συνδεδεμένο στην 

κατάσταση s. 
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ενώ οι φυσικοί παρατηρητές είναι: 
- distances,m,p: επιστρέφει την απόσταση ανάμεσα σε ένα κινητό m και το σταθμό βάσης με 

συντεταγμένες p. 
- nows: επιστρέφει την ώρα του συστήματος. Αρχικά επιστρέφει 0.  
- f-distτ:  συνάρτηση που επιστρέφει την απόσταση ανάμεσα στο σταθμό βάσης BS1 και 

ένα κινητό τη χρονική στιγμή τ. Έχουμε δείξει ότι η απόσταση είναι ανάλογη του 
χρόνου. 
Στην προδιαγραφή ορίζεται ένα σύνολο οκτώ εξισώσεων για κάθε δράση. Για την 

περίπτωση της δράσης RcvRel οι εξισώσεις είναι: 
 
op c-RcvRel : Sys Point Msg -> Bool 
eq c-RcvRel(S, P, MS) = MS \in nw(S) and release?(MS) and dst(MS) = P and 
d1' <= distance(S, data(MS), BS1) and distance(S, data(MS), BS1) <= d2' . 
-- 
ceq time(RcvRel(S, P, MS)) = now(S) if c-RcvRel(S, P, MS) . 
ceq value(RcvRel(S, P, MS)) = distance(S, data(MS), P) if  

c-RcvRel(S, P, MS) . 
ceq nw(RcvRel(S, P, MS)) = nw(S) - MS if c-RcvRel(S, P, MS) . 
eq base(RcvRel(S, P, MS), M') = base(S, M') .  
eq distance(RcvRel(S, P, MS), M, P') = distance(S, M, P') . 
eq now(RcvRel(S, P, MS)) = now(S) . 
ceq RcvRel(S, P, MS) = S if not c-RcvRel(S, P, MS) . 

Σχήμα 3.25 Εξισώσεις ορισμού δράσης RcvRel 
Στις δύο πρώτες γραμμές ορίζεται η αποτελεσματική συνθήκη της δράσης. Για να λάβει 

ένα μήνυμα release ένας σταθμός βάσης με συντεταγμένες P θα πρέπει να ισχύουν οι εξής 
συνθήκες: 

- Το μήνυμα να βρίσκεται στο δίκτυο και ο προορισμός του να είναι ίσος με το σημείο 
P (διακριτό μέρος συνθήκης). 

- Η απόσταση ανάμεσα στο σταθμό βάσης BS1 και το κινητό για το οποίο το κέντρο 
ελέγχου έστειλε το μήνυμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από d1' και μικρότερη 
από d2' (φυσικό μέρος συνθήκης).   

Οι υπόλοιπες εξισώσεις ορίζουν τι συμβαίνει μετά την εφαρμογή της δράσης RcvRel σε 
μια κατάσταση S. Οι παρατηρητές που μεταβάλλονται είναι οι time, value, και nw.  Ο 
πρώτος επιστρέφει τη χρονική τιμή σε μια κατάσταση που εφαρμόζεται η δράση, ο δεύτερος 
την απόσταση ανάμεσα στο BS1 και το κινητό στην κατάσταση S και ο τρίτος δείχνει ότι ένα 
μήνυμα release αφαιρείται από το δίκτυο λόγω του ότι παραλαμβανεται. 

Ένα ακόμα σημαντικό σύνολο εξισώσεων είναι αυτό στο οποίο ορίζεται η συμπεριφορά 
του συστήματος μετά την εφαρμογή της δράσης tick. 

Η αποτελεσματική συνθήκη αναφέρει ότι η μετάβαση tick αυξάνει το ρολόι του 
συστήματος κατα D χρονικές μονάδες σε μια κατάσταση S, εαν μετά από αυτή την αύξηση 
του χρόνου η απόσταση ανάμεσα στο BS1 και το κινητό είναι μικρότερη ή ίση της ακτίνας 
της κυψέλης. Η σχέση μεταξύ της απόστασης και του χρόνου ορίζεται από τη συνάρτηση f-
dist. Οι παρατηρητές που επηρεάζονται από την εφαρμογή της δράσης είναι ο now και ο 
distance. 

 
op c-tick : Sys Real+ -> Bool 
eq c-tick(S, D) = (( value(S) + f-dist((now(S) + D) - time(S)) ) <= Rmax) . 
eq time(tick(S, D)) = time(S) . 
eq value(tick(S, D)) = value(S) . 
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eq nw(tick(S, D)) = nw(S) . 
eq base(tick(S, D), M) = base(S, M) .  
ceq distance(tick(S, D), M, P) = value(S) + f-dist((now(S) + D) - time(S)) 
if c-tick(S, D) . 
ceq now(tick(S, D)) = now(S) + D if c-tick(S, D) . 
ceq tick(S, D) = S if not c-tick(S, D) . 

Σχήμα 3.26 Εξισώσεις ορισμού δράσης tick. 
 
3.6.3 Τυπική επαλήθευση ιδιοτήτων 
 Στη συνέχεια, αποδεικνύουμε ιδιότητες ασφαλείας του συστήματος διαπομπής GSM με 
βάση την αλγεβρική προδιαγραφή του ως Κινητό ΠΣΜ. Τα δύο αμετάβλητα κατηγορήματα 
κατάστασης που αποδείχθηκαν είναι τα εξής: 
 

α/α Ορισμός 
1 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος η 

διαδικασία διαπομπής θα έχει ολοκληρωθεί πριν το 
κινητό φθάσει στο όριο της κυψέλης. 

2 Σε κάθε πιθανή κατάσταση του συστήματος, εάν η 
απόσταση ανάμεσα στο σταθμό βάσης BS1 και το 
κινητό είναι μικρότερη ή ίση με D μονάδες 
απόστασης, τότε το ρολόι του συστήματος θα δείχνει 
D ή μικρότερες χρονικές μονάδες.  

 
Οι ιδιότητες εκφράζονται ως εξής: 
 

invariant(S, M, MS): Για κάθε κατάσταση S, κινητό M and μήνυμα MS, εάν το MS είναι ένα 
μήνυμα switch και υπάρχει στο δίκτυο, και  ο προορισμός του είναι το κινητό M, τότε η 
απόσταση ανάμεσα στο σταθμό βάσης BS1 και το M είναι μικρότερη από την ακτίνα της 
κυψέλης.  

 
eq inv(S, M, MS) = MS \in nw(S) and switch?(MS) and dst-sw(MS) = M implies 

distance(S, M, BS1) <= Rmax . 
 

invariant(S, M, D): Για κάθε κατάσταση S, κινητό M και θετικό πραγματικό αριθμό D, εάν η 
απόσταση ανάμεσα στο σταθμό βάσης BS1 και το κινητό M είναι μικρότερη από D, τότε το 
ρολόι του συστήματος δείχνει ότι έχει περάσει χρόνος μικρότερος από D χρονικές μονάδες .  

 
eq inv (S, M, D) =  (distance(S, M, BS1) <= D implies now(S) <= D) . 
 
Και οι δύο ιδιότητες έχουν αποδειχθεί μέσω της αποδεικτικής μεθόδου ταυτόχρονης 

επαγωγής και διάκρισης περιπτώσεων με το σύστημα της CafeOBJ.  
 

3.7 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
COINDUCTION   
 Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα σύνθεσης ενός συστήματος 
κινητών τηλεφώνων με τη μέθοδο της ιεραρχικής σύνθεσης αντικειμένων και αποδεικνύεται 
μια συμπεριφοριακή ιδιότητα του συστήματος με τη χρήση της μεθόδου coinduction. Σκοπός 
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του παραδείγματος είναι η επίδειξη του τρόπου χρήσης των μεθόδων αυτών στη 
μοντελοποίηση και επαλήθευση κινητών συστημάτων. 
 
3.7.1 Αλγεβρική προδιαγραφή 
 Θεωρούμε ένα δυναμικό σύστημα κινητών τηλεφώνων. Στο σύστημα είναι δυνατή η 
προσθήκη και η διαγραφή τηλεφώνων. Τα αντικείμενα βασικού επιπέδου του συστήματος 
(base level objects) είναι ο τηλεφωνικός αριθμός και οι μονάδες ομιλίας ή χρέωσης μιας 
συνομιλίας. Τα τεμάχια προδιαγραφών στα οποία αυτά ορίζονται καλούνται NUMBER και UNIT   
και είναι φυσικοί αριθμοί. Στο τεμάχιο MOBILEPHONE προδιαγράφονται τα κινητά τηλέφωνα 
τα οποία συμβολίζονται από τον τύπο Mob, ενώ η σύνθεση τους με χρήση του τελεστή 
προβολής mob δίνει το συνολικό σύστημα. Στο σχήμα 3.25 φαίνεται η σύνθεση σε 
σημειογραφία UML. 

 
Σχήμα 3.27 Διάγραμμα UML για το σύνθετο κινητό σύστημα. 

Η χαρακτηριστική της προδιαγραφής των κινητών τηλεφώνων είναι: 
 

op init-mob : Number   -> Mob    -- initial state 
op no-mob   :          -> Mob    -- error  
bop call    : Unit Mob -> Mob    -- action 
bop clear   : Mob      -> Mob    -- action 
bop unit    : Mob      -> Unit   -- observation 
bop number  : Mob      -> Number -- observation 
Σχήμα 3.28 Χαρακτηριστική προδιαγραφής κινητών τηλεφώνων. 

 
όπου Mob είναι ο κρυμμένος τύπος που αναπαριστά το χώρο καταστάσεων κάθε κινητού 
τηλεφώνου. Ο τελεστής init-mob παίρνει ως όρισμα έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και 
επιστρέφει την αρχική του κατάσταση. Οι τελεστές δράσης call, clear αλλάζουν την 
κατάσταση του τηλεφώνου, ενώ οι παρατηρήσεις unit, number, επιστρέφουν το συνολικό 
αριθμό των μονάδων συνομιλίας και τον αριθμό τηλεφώνου σε μια κατάσταση, αντίστοιχα. 
Οι εξισώσεις για την περίπτωση της παρατήρησης unit είναι: 

eq unit(init-mob(NUM)) = 0 . 

eq unit(call(U, M))    = U + unit(M) . 

eq unit(no-mob)        = 0 . 

eq unit(clear(M))      = 0 . 

όπου NUM, U, και M είναι μεταβλητές του τύπου Number, Unit και Mob αντίστοιχα. Η πρώτη  
εξίσωση συμβολίζει το γεγονός ότι η αρχική τιμή της διάρκειας μιας κλήσης είναι μηδέν. Η 
δεύτερη εξίσωση συμβολίζει το γεγονός ότι η συνολική διάρκεια των κλήσεων είναι το 
άθροισμα της διάρκειας της τρέχουσας κλήσης με τη διάρκεια των προηγούμενων κλήσεων, 
ενώ η τρίτη εξίσωση σημαίνει ότι η διάρκεια κλήσεων ενός μη έγκυρου τηλεφωνικού 
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αριθμούς είναι μηδέν. Τέλος, εάν εφαρμοσθεί η δράση clear σε ένα κινητό τηλέφωνο M, η 
διάρκεια των κλήσεων ορίζεται σε 0. 

Το συνολικό σύστημα είναι η ταυτόχρονη, δυναμική σύνθεση των κινητών τηλεφώνων 
και προδιαγράφεται στο τεμάχιο CELL-SYSTEM. Η χαρακτηριστική του φαίνεται παρακάτω: 

-- initial state 

op init-sys :                     -> CellSys  

-- action operators         

bop add-mob : Number CellSys      -> CellSys  

bop del-tel : Number CellSys      -> CellSys  

bop call    : Number Unit CellSys -> CellSys 

bop pay     : Number CellSys      -> CellSys      

-- projection operator 

bop mob     : Number CellSys      -> Mob   

        

 Ο κρυμμένος τύπος CellSys και ο ορατός τύπος Number αναπαριστούν το χώρο 
καταστάσεων του κινητού συστήματος και τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων 
αντίστοιχα. Ο τελεστής προβολής mob χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του συστήματος από 
τα επιμέρους αντικείμενα. Έτσι, δοσμένου ενός συστήματος Cell Phone και ένα τηλεφωνικό 
αριθμό του συστήματος, ο mob πρόβαλλει την κατάσταση του αριθμού. Ο τελεστής init-sys 
είναι η αρχική κατάσταση του συστήματος και δηλώνεται ως σταθερή, ενώ οι 
συμπεριφοριακοί τελεστές add-mob, del-tel προσθέτουν και αφαιρούν ένα τηλέφωνο από το 
σύστημα, δίνοντας ένα δυναμικό χαρακτήρα στο σύστημα. Ο τελεστής δράσης call 
μοντελοποιεί την κλήση από έναν τηλεφωνικό αριθμό Number για διάρκεια Unit. Ο ορισμός 
με εξίσωση είναι:  

ceq mob(NUM, call(NUM’, U, CS)) =  

call(U, mob(NUM, CS)) if NUM = NUM’ . 

ceq mob(NUM, call(NUM’, U, CS)) =  

mob(NUM, CS) if not(NUM = NUM’) . 

όπου η δράση call στην αριστερή πλευρά της εξίσωσης είναι του τύπου  CellSys, ενώ η 
δράση call στη δεξιά πλευρά είναι του τύπου Mob. Οι μεταβλητές NUM και NUM’είναι του 
τύπου Number, η U είναι του τύπου Unit και η CS του τύπου CellSys. Επισημαίνεται ότι η 
ισοδυναμία ανάμεσα σε δύο τιμές τύπου Number έχει ορισθεί στο τεμάχιο προδιαγραφών 
NUMΒER.             
3.7.2 Επαλήθευση συμπεριφοριακής ιδιότητας 
 Το πιο σημαντικό και χρήσιμο χαρακτηριστικό της μεθόδου ιεραρχικής σύνθεσης 
αντικειμένων είναι το γεγονός ότι η επαλήθευση του σύνθετου αντικειμένου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αναχρησιμοποίηση των επαληθεύσεων των συστατικών του 
αντικειμένων. Με άλλα λόγια  η επαλήθευση του σύνθετου αντικειμένου μπορεί επίσης να 
συντεθεί. Γενικά, ακολουθώντας τη μέθοδο coinduction που έχει παρουσιασθεί στα 
προηγούμενα, μπορούμε να αποδεικνύουμε συμπεριφοριακές ιδιότητες, δηλαδή εξισώσεις 
της μορφής ( ) 'X t t∀ = . Τα τρία βήματα της μεθόδου είναι τα εξής: 

1. Ορισμός μιας ισοδυναμίας κρυμμένων τύπων _R_, 
2. Απόδειξη ότι η _R_ είναι μια ομοιότητα (congruence), 
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3. Απόδειξη  της t R t’. 
Η ορθότητα της τεχνικής συνεπάγεται από το θεμελιώδες αποτέλεσμα το οποίο 

χαρακτηρίζει τη συμπεριφοριακή ισοδυναμία ως τη μεγαλύτερη ομοιότητα κρυμμένων 
τύπων. Σημειώνεται ότι η _R_ δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη σχέση ενός 
συγκεκριμένου μοντέλου αλλά ερμηνεύεται σε όλα τα μοντέλα όπως κάθε άλλο σύμβολο 
τελεστή.  

Η συμπεριφοριακή ιδιότητα που θα αποδείξουμε είναι ο ταυτοχρονισμός των κλήσεων 
(τελεστής call). Αρχικά εκφράζεται η ιδιότητα ως η παρακάτω αντιμεταθετική 
συμπεριφοριακή ιδιότητα: 

call(n1, u1, call(n2, u2, cellsys)) ~ call(n2, u2, call(n1, u1, cellsys)), 

Η συμπεριφοριακή ισοδυναμία για όλο το σύστημα είναι ο συνδυασμός των 
συμπεριφοριακών ισοδυναμιών των επιμέρους συστατικών αντικειμένων βασικού επιπέδου 
οι οποίες είναι σχετικά απλές και παρέχονται από το σύστημα της CafeOBJ. Συνεπώς, η 
συμπεριφοριακή ισοδυναμία του CellSys _R[_]_ προδιαγράφεται από τον παρακάτω 
CafeOBJ κώδικα: 

mod COIND-REL { 

  pr(CELL-SYSTEM) 

  op _R[_]_ : CellSys Number CellSys -> Bool 

  vars C1 C2 : CellSys 

  var N : Number 

  eq C1 R[N] C2 = mob(N, C1) =*= mob(N, C2). 

}  

 Στη συνέχεια η ιδιότητα αποδεικνύεται με χρήση του τελεστή _R[_]_. Το proof score για 
τις τρεις περιπτώσεις είναι: 

open COIND-REL . 

 op cellsys : -> CellSys . 

 ops n n1 n2 : -> Number . 

 ops u1 u2 : -> Unit . 

-- case n =/= n1, n=/=n2 

red call (n1, u1, call(n2, u2, cellsys)) R[n] call(n2, u2, call(n1, u1, 

cellsys)) . 

-- case n = n1 

red call (n1, u1, call(n2, u2, cellsys)) R[n1] call(n2, u2, call(n1, u1, 

cellsys)) . 

-- case n = n2 

red call (n1, u1, call(n2, u2, cellsys)) R[n2] call(n2, u2, call(n1, u1, 

cellsys)) . 

close 

3.8  ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσθηκε το πλαίσιο αλγεβρικής προδιαγραφής και 

επαλήθευσης κινητών συστημάτων MobileOBJ. Το μαθηματικό υπόβαθρο του πλαισίου 
περιλαμβάνει την άλγεβρα με κρυμμένους τύπους και τα παρατηρήσιμα συστήματα 
μετάβασης. Τα κινητά συστήματα προδιαγράφονται ως Κινητά Παρατηρήσιμα Συστήματα 
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Μετάβασης, ένα είδος ΠΣΜ όπου σε κάθε αντικείμενο του συστήματος έχει ανατεθεί ένας 
ειδικός χωρικός παρατηρητής. Επιπλέον ορίζονται ειδικές δράσεις που διαφοροποιούν τα 
Κινητά ΠΣΜ από τα βασικά ΠΣΜ. Η επικοινωνία ανάμεσα στα αντικείμενα γίνεται μέσω 
ειδικών κατασκευών όπως οι ουρές και τα πολυσύνολα μηνυμάτων, ασύγχρονα. Ο ορισμός 
των Κινητών ΠΣΜ έχει γίνει στην [1]. Παράλληλα έχει παρουσιασθεί ένας αριθμός από 
μελέτες περιπτώσεων όπου πρωτόκολλα και διαδικασίες από το χώρο των κινητών δικτύων 
έχουν προδιαγραφεί και επαληθευθεί ιδιότητες τους [1,2,14,15,16].  

Η συνεισφορά της μεθόδου μας αφορά στη δυνατότητα επαλήθευσης στο επίπεδο της 
σχεδίασης ενός συστήματος. Η αλγεβρική προδιαγραφή του συστήματος αποτελεί ένα είδος 
σχεδίασης όπου μπορούν να εκφρασθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα για τα οποία 
ενδιαφερόμαστε. Στη συνέχεια με τεχνικές επαλήθευσης, μπορούν να επαληθευθούν 
ιδιότητες ασφαλείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη του συστήματος να γίνεται με 
λιγότερο κίνδυνο και μεγαλύτερη αξιοπιστία.  

Επιπλέον, το γεγονός ότι η μέθοδος έχει ως βάση της τις εξισώσεις, την κάνει 
ευκολότερα κατανοητή από αντίστοιχες μεθόδους που απαιτούν βαθύτερη θεωρητική γνώση 
λογικών υψηλότερης τάξης (Higher Order Logic) και τεχνικών αποδεικτικής θεωρημάτων 
(Theorem Proving).  

Ο χώρος καταστάσεων του συστήματος μπορεί να είναι άπειρος, με αποτέλεσμα να είναι 
αδύνατη η χρήση της πλήρως αυτοματοποιημένης τεχνικής ελέγχου μοντέλου (Model 
Checking). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται η τεχνική της ταυτόχρονης επαγωγής στις 
δράσεις του συστήματος, σε συνδυασμό με επιπλέον διακρίσεις περιπτώσεων και εύρεσης 
λημμάτων, η οποία απαιτεί την παρέμβαση του χρήστη. Στην τεχνική αυτή ο χρήστης 
αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή για την επίτευξη του στόχου της απόδειξης με ένα 
ισορροπημένο τρόπο. 

Η προσέγγιση των Κινητών ΠΣΜ μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματική της Mobile 
Maude, στην οποία με χρήση τεχνικών ελέγχου μοντέλου μπορούν να αποδειχθούν 
αυτοματοποιημένα ιδιότητες συστημάτων με πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων. Για τη 
χρήση τεχνικών ελέγχου μοντέλου των ΠΣΜ, ερευνητές από την κοινότητα της CafeOBJ 
έχουν αναπτύξει τη μέθοδο  Bounded OTSs/Maude [17], δηλαδή την προδιαγραφή των ΠΣΜ 
με περιορισμό καταστάσεων μέσω της Maude και στη συνέχεια χρήση ελεγκτών μοντέλου 
για την επαλήθευση τους.  
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4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ CAFEOBJ  
 
4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιείται η μέθοδος ΠΣΜ/CafeOBJ για την προδιαγραφή 
και επαλήθευση πρωτοκόλλων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε κινητά συστήματα. 
Όπως και στα προηγούμενα, το πρωτόκολλο ή σύστημα εκφράζεται ως Παρατηρήσιμο 
Σύστημα Μετάβασης και γράφεται στην CafeOBJ. Στη συνέχεια, με χρήση ταυτόχρονης 
επαγωγής είναι δυνατό να αποδειχθούν ιδιότητες ασφαλείας της προδιαγραφής του 
πρωτοκόλλου. Λόγω της κρισιμότητας των πρωτοκόλλων ασφαλείας, η επαλήθευση τους 
καθίσταται απαραίτητη για την αποφυγή λαθών κατά την υλοποίηση τους. Αρχικά 
παρουσιάζεται η προδιαγραφή ενός απλού πρωτοκόλλου πιστοποίησης ταυτότητας 
(authentication) και η επαλήθευση μιας ιδιότητας του. Στη συνέχεια αναλύονται πρωτόκολλα 
ασφαλείας από τη σουίτα πρωτοκόλλων SPINS [1] τα οποία χρησιμοποιούνται σε ασύρματα 
δίκτυα αισθητήρων. Τέλος, εξετάζεται η περίπτωση του πρωτοκόλλου TESLA [2] το οποίο 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς με χρήση του χρόνου και συμμετρικής 
κρυπτογραφίας παρέχει ασφάλεια επιπέδου ασύμμετρης κρυπτογραφίας, το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό λόγω της εξοικονόμησης πόρων που συνεπάγεται. Και οι δύο μελέτες περίπτωσης 
έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια [3, 4] και είναι η πρώτη φορά που 
αναλύονται με μια τυπική μέθοδο όπως η ΠΣΜ/CafeOBJ. 
 
4.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος προδιαγραφής και επαλήθευσης ενός 
απλού πρωτοκόλλου πιστοποίησης ταυτότητας με τη μέθοδο ΠΣΜ/CafeOBJ [5,7]. Οι 
βασικές αρχές και υποθέσεις που ακολουθήθηκαν σε αυτό, διέπουν επίσης τον τρόπο 
μοντελοποίησης και επαλήθευσης των υπολοίπων πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

 
4.2.1 Γενική περιγραφή πρωτοκόλλου 
 Το απλοποιημένο πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας, χρησιμοποιείται για την 
ταυτοποίηση συμμετοχής ενός agent σε μια ομάδα. Τα μηνύματα τα οποία ανταλλάσσονται 
είναι της μορφής που φαίνεται παρακάτω 

 
Μήνυμα 1 (Έλεγχος). p →  q : r 

Μήνυμα 2 (Απάντηση).  q →  p :ΕΚ (r, q) 
 Υποτίθεται ότι ένας agent ανήκει μόνο σε μια ομάδα, σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένα 
συμμετρικό κλειδί τα μέλη της οποίας το χρησιμοποιούν από κοινού, και κάθε ομάδα έχει 
διαφορετικό κλειδί. Εάν ο agent p θέλει να ελέγξει εάν ο agent q ανήκει στην ομάδα του, ο p 
δημιουργεί ένα καινούργιο, τυχαίο αριθμό r και  το αποστέλλει στον q σαν ένα μήνυμα 
ελέγχου. Μόλις ο q παραλάβει το μήνυμα ελέγχου, απαντάει στον p με ένα μήνυμα το οποίο 
περιέχει τον τυχαίο αριθμό r και το αναγνωριστικό του ID κρυπτογραφημένα με το 
συμμετρικό κλειδί K της ομάδας του q. Ο p μόλις λάβει το μήνυμα προσπαθεί να το 
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αποκρυπτογραφήσει με το κλειδί του. Εάν η αποκρυπτογράφηση επιτύχει, και το 
αποκρυπτογραφημένο κείμενο περιέχει τον r και το ID του q, τότε ο p συμπεραίνει ότι ο q 
είναι μέλος της ομάδας του. Το πρωτόκολλο έχει την εξής ιδιότητα ασφαλείας: 
Ιδιότητα 1. Εάν ο p λάβει ένα έγκυρο μήνυμα απάντησης από τον q, ο q θα είναι πάντα 
μέλος της ίδιας ομάδας. 
 
4.2.2 Αλγεβρική προδιαγραφή 

Οι παραδοχές που έγιναν για τη μοντελοποίηση/προδιαγραφή του παραπάνω 
πρωτοκόλλου είναι οι εξής: 

• το σύστημα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται είναι ασφαλές, 
• στο σύστημα υπάρχει μόνο μια νόμιμη ομάδα, 
• όλα τα μέλη της νόμιμης ομάδας είναι έμπιστα, 
• τα έμπιστα μέλη ακολουθούν το πρωτόκολλο 
• στο σύστημα υπάρχουν κακόβουλοι agents οι οποίοι δεν ακολουθούν το 

πρωτόκολλο.  Ο συνδυασμός και συνεργασία των κακόβουλων agents 
μοντελοποιείται ως ο γενικός εισβολέας των Dolev και Yao [6] και μπορεί να 
κάνει τα εξής: 

1. Να συλλέξει μηνύματα που υπάρχουν στο δίκτυο και να ανακτήσει 
πληροφορία διαθέσιμη σε αυτά, υπό τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να 
σπάσει το σύστημα κρυπτογράφησης 

2. Να τοποθετήσει μηνύματα στο δίκτυο, με βάση την πληροφορία που έχει 
υποκλέψει. 

Οι βασικοί τύποι δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχούν στους εξής ορατούς 
τύπους και τελεστές: 

- Agent: συμβολίζει τους agents του συστήματος. Ο εισβολέας είναι μια σταθερή 
enemy του τύπου αυτού. 

- Key: συμβολίζει τα συμμετρικά κλειδιά. Δεδομένου ενός agent p η παράσταση 
k(p) δίνει το κλειδί των μελών της ομάδας p. Ο τελεστής p επιστρέφει το όρισμα 
της k(p). 

- Rand: συμβολίζει τους τυχαίους αριθμούς. 
- Cipher: συμβολίζει τα κρυπτογραφημένα κείμενα ή κρυπτοκείμενα που 

χρησιμοποιούνται στο πρωτόκολλο. Για ένα κλειδί k, ένα τυχαίο αριθμό r, και 
ένα agent p, η συνάρτηση enc(k, r, p) επιστρέφει το κρυπτοκείμενο που 
προκύπτει από την κρυπτογράφηση των r, p με το κλειδί k. Οι τελεστές k, r, και p 
επιστρέφουν το πρώτο, δεύτερο και τρίτο όρισμα της enc(k, r, p) αντίστοιχα. 

- Bool: συμβολίζει τις αληθοτιμές και είναι ενσωματωμένος τύπος της CafeOBJ.  
- Msg: συμβολίζει τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι agents του συστήματος. Οι 

τελεστές που συμβολίζουν τα δύο μηνύματα είναι οι cm(Agent, Agent, Agent, 
Rand) και rm(Agent, Agent, Agent, Cipher). Οι τελεστές crt, src, και dst 
επιστρέφουν το πρώτο, δεύτερο και τρίτο όρισμα των μηνυμάτων, ο r επιστρέφει  
το τέταρτο όρισμα του cm και ο c το τέταρτο όρισμα του rm. Ο τελεστής 
cm?(rm?) παίρνει ως όρισμα ένα μήνυμα και επιστρέφει true εάν το μήνυμα είναι 
cm (rm) και false διαφορετικά. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο όρισμα των 
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μηνυμάτων συμβολίζουν τον πραγματικό δημιουργό του μηνύματος, το 
φαινομενικό αποστολέα και τον αποδέκτη, αντίστοιχα. Το πρώτο όρισμα είναι 
μετά – πληροφορία διαθέσιμη μόνο σε εξωτερικούς παρατηρητές και τον agent 
που έστειλε πραγματικά το μήνυμα, και δεν είναι δυνατό να υποκλαπεί από τον 
εισβολέα, ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι δυνατό να υποκλαπούν. 

- Network: συμβολίζει το δίκτυο ως ένα πολυσύνολο μηνυμάτων. Κάθε φορά που 
αποστέλλεται ένα μήνυμα τοποθετείται σε αυτό και δεν αποσύρεται ποτέ, καθώς 
ο εισβολέας μπορεί να το αντικαταστήσει ανα πάσα στιγμή. Το δίκτυο 
χρησιμοποιείται ως ο αποθηκευτικός χώρος στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση 
ο εισβολέας ενώ επίσης θεωρείται και ως η ιδιωτική μνήμη κάθε agent που του 
υπενθυμίζει να στέλνει μηνύματα. Το κενό δίκτυο συνεπάγεται ότι δεν έχουν 
αποσταλεί μηνύματα στο σύστημα. Οι ποσότητες τις οποίες ένας εισβολέας 
προσπαθεί να υποκλέψει από το δίκτυο είναι οι τυχαίοι αριθμοί και τα 
κρυπτοκείμενα. Οι συλλογές αυτών των τιμών συμβολίζονται με τους τελεστές 
rands και ciphers και έχουν τύπο ColRands και ColCiphers αντίστοιχα. Η 
δήλωση τους στην CafeOBJ είναι: 

op rands : Network -> ColRands 

op ciphers : Network -> ColCiphers       

  ενώ ο ορισμός του ciphers με εξισώσεις είναι: 
    eq C \in ciphers(void) = false . 

    eq C \in ciphers(M, NW) = true if rm?(M) and C = c(M) . 

    eq C \in ciphers(M, NW) = C \in ciphers(NW)  if not(rm?(M)  

    and C = c(M)) . 

όπου η σταθερά void συμβολίζει το κενό από μηνύματα δίκτυο, και ο τελεστής 
‘,’ είναι ο κατασκευαστής των πολυσυνόλων. Οι εξισώσεις λένε ότι ένα 
κρυπτοκείμενο C είναι διαθέσιμο στον εισβολέα αν και μόνο αν υπάρχει ένα 
μήνυμα απάντησης στο δίκτυο το οποίο να περιέχει το C.  

 Το πρωτόκολλο μοντελοποιείται σαν ένα ΠΣΜ που αποτελείται από δύο παρατηρητές 
και πέντε παραμετροποιημένες δράσεις/μεταβάσεις. Οι παρατηρητές είναι οι 
συμπεριφοριακοί τελεστές nw και ur οι οποίοι δηλώνονται στην CafeOBJ ως εξής: 

bop nw : Sys -> Network  

bop ur : Sys -> URands 

όπου ο τύπος Sys είναι ο κρυμμένος τύπος που συμβολίζει το χώρο καταστάσεων και ο 
ορατός τύπος URands συμβολίζει το σύνολο των τυχαίων αριθμών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 
Οι παρατηρητές χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση του δικτύου και των τυχαίων 
αριθμών αντίστοιχα.  

Οι δράσεις του συστήματος είναι οι εξής: 
  bop sdcm : Sys Agent Agent Rand -> Sys 

    bop sdrm : Sys Agent Msg -> Sys 

    bop fkcm : Sys Agent Agent Rand -> Sys 

    bop fkrm : Sys Agent Agent Cipher -> Sys 

    bop fkrm' : Sys Agent Agent Rand -> Sys 
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Οι δύο πρώτοι τελεστές τυποποιούν την αποστολή μηνυμάτων ακολουθώντας το 
πρωτόκολλο, ενώ οι υπόλοιποι μοντελοποιούν τη συμπεριφορά ενός κακόβουλου agent. Ο 
ορισμός των δράσεων γίνεται μέσω εξισώσεων στην CafeOBJ. Για την περίπτωση της 
δράσης sdrm έχουμε. 

    op c-sdrm : Sys Agent Msg -> Bool 

    eq c-sdrm(S,A1,M1) = M1 \in nw(S) and cm?(M1) and  

       A1 = dst(M1) . 

   ceq nw(sdrm(S,A1,M1)) = rm(A1,A1,src(M1), 

                                       enc(k(A1),r(M1),A1)),nw(S)   

      if c-sdrm(S,A1,R) . 

  eq ur(sdrm(S,A1,M1))  = ur(S) . 

    ceq sdrm(S,A1,M1)     = S if not c-sdrm(S,A1,R) . 

Οι δύο πρώτες εξισώσεις ορίζουν την αποτελεσματική συνθήκη της δράσης, η οποία 
αναφέρει ότι για να αποσταλεί ένα μήνυμα απάντησης από τον agent A1 στον agent A2 θα 
πρέπει να υπάρχει στο δίκτυο ένα μήνυμα ελέγχου από τον A2 στον A1. Οι εξισώσεις 3 και 4 
δείχνουν την τιμή των παρατηρητών nw και ur μετά την εφαρμογή της δράσης, ενώ η 
τελευταία εξίσωση δηλώνει το αμετάβλητο της κατάστασης του συστήματος στην 
περίπτωση εφαρμογής της δράσης όταν η αποτελεσματική της συνθήκη δεν είναι αληθής.  

Για την περίπτωση της δράσης fkrm η οποία μοντελοποιεί την αποστολή ενός μηνύματος 
απάντησης από έναν κακόβουλο εισβολέα οι εξισώσεις ορισμού είναι: 

op c-fkrm : Sys Agent Agent Cipher -> Bool 

eq c-fkrm(S,A1,A2,C) = C \in ciphers(nw(S)) . 

ceq nw(fkrm(S,A1,A2,C)) = rm(enemy,A1,A2,C),nw(S) if c-fkrm(S,A1,A2,C) . 

eq ur(fkrm(S,A1,A2,,C))  = ur(S) . 

ceq fkrm(S,A1,A2,C)     = S if not c-fkrm(S,A1,A2,C) . 

 Οι δύο πρώτες εξισώσεις ορίζουν την αποτελεσματική συνθήκη της δράσης η οποία 
αναφέρει ότι για να στείλει ο εισβολέας ένα μήνυμα απάντησης, θα πρέπει να υπάρχει στο 
δίκτυο ένα μήνυμα ελέγχου με το κρυπτοκείμενο C διαθέσιμο.  
 Οι υπόλοιπες εξισώσεις ορισμού των δράσεων φαίνονται στο σχήμα 4.1. 

-- for action sdcm 
op c-sdcm : Sys Agent Agent Rand -> Bool 
eq c-sdcm(S,A1,A2,R) = not(R \in ur(S)) . 
ceq nw(sdcm(S,A1,A2,R)) = cm(Α1,A1,A2,R) nw(S) if c-sdcm(S,A1,A2,R) . 
ceq ur(sdcm(S,A1,A2,R)) = R ur(S)           if c-sdcm(S,A1,A2,R) . 
ceq sdcm(S,A1,A2,R)     = S                 if not c-sdcm(S,A1,A2,R) . 
-- for action fkcm 
op c-fkcm : Sys Agent Agent Rand -> Bool 
eq c-fkcm(S,A1,A2,R) = R \in rands(nw(S)) . 
ceq nw(fkcm(S,A1,A2,R)) = cm(enemy,A1,A2,R), nw(S) if  
                                                 c-fkcm(S,A1,A2,R) . 
eq ur(fkcm(S,A1,A2,R))  = ur(S) . 
ceq fkcm(S,A1,A2,R)     = S      if not c-fkcm(S,A1,A2,R) . 
-- for action fkrm' 
op c-fkrm' : Sys Agent Agent Rand -> Bool 
eq c-fkrm'(S,A1,A2,R) = R \in rands(nw(S)) . 
ceq nw(fkrm'(S,A1,A2,R)) = rm(enemy,A1,A2,enc(k(enemy),R,P1),nw(S) if  
                                               c-fkrm'(S,A1,A2,A1',A2',R) . 
eq ur(fkrm'(S,A1,A2,R))  = ur(S) . 
ceq fkrm'(S,A1,A2,A1',A2',R)     = S    if not c-fkrm'(S,A1,A2,R) . 

Σχήμα 4.1 Εξισώσεις ορισμού δράσεων πρωτοκόλλου επαλήθευσης ταυτότητας 
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4.2.3 Επαλήθευση ιδιότητας ασφάλειας 
Η ιδιότητα 1 δηλώνεται στο αντίστοιχο τεμάχιο προδιαγραφών INV στην CafeOBJ ως ο 

τελεστής inv1 ως εξής: 
eq inv1(S, A1, A2, A3, K, R) = (not(K = k(enemy)) and  

rm(A1, A2, A3, enc(K, R, A2))\in nw(S)) implies not(A2 = enemy) . 
 Η απόδειξη της γίνεται με χρήση ταυτόχρονης επαγωγής στις δράσεις του συστήματος. 
Εκτός από τις απαραίτητες διακρίσεις περιπτώσεων, για την απόδειξη απαιτείται η χρήση 
ενός ακόμη αμετάβλητου κατηγορήματος κατάστασης inv2 ως λήμματος για την περίπτωση 
της δράσης fkrm, όπως φαίνεται στην υποπερίπτωση του παρακάτω proof score.  
 
open ISTEP 

-- arbitrary objects 

  ops q1 q2 : -> Agent . 

  op c : -> Cipher . 

-- assumptions 

  -- eq c-fkrm1(s,q1,q2,c) = true 
 eq enc(k, r, enemy) \in ciphers(nw(s)) = true . 

 -- 

 -- eq rm(enemy, q1, q2, c) = rm(p1, p2, p3, enc(k,r,p2)) . 

  eq p1 = enemy . eq q1 = q2 . eq q2 = q3 . eq c = enc(k, r, p2) . 
 --  

 eq (k = k(enemy)) = false .  

 eq p2 = enemy . 

 -- successor state  
eq s’ = fkrm1(s,q1,q2,c) . 

-- check if the predicate holds 

red inv2(s, k, r) implies istep1(p1,p2,p3,k,r) . 

close 

 
Ο ορισμός του inv2 είναι: 

eq inv1(S, K, R) = enc(K, R, enemy) \in ciphers(nw(S)) implies  
K = k(enemy) . 

Οι σταθερές  q1, q2 είναι αυθαίρετα αντικείμενα agents ενώ η σταθερή c αυθαίρετο 
κρυπτοκείμενο. Οι σταθερές p1, p2, p3 είναι επίσης αυθαίρετοι agents, η σταθερή k 
αυθαίρετο συμμετρικό κλειδί και η σταθερή r ένας αυθαίρετος τυχαίος αριθμός και 
δηλώνονται στο τεμάχιο INV. Η σταθερή s δηλώνει μια αυθαίρετη τιμή της κατάστασης και η 
s’ τη διάδοχη κατάσταση αυτής και δηλώνονται στο τεμάχιο ISTEP. Ο τελεστής istep1 
δηλώνει μια βασική σχέση προς απόδειξη σε κάθε επαγωγική περίπτωση και ισούται με  
inv1(s, P1, P2, P3, K, R) implies inv1(s’, P1, P2, P3, K, R).  Η προτελευταία 
γραμμή του proof score ελαττώνει την επαγωγική περίπτωση με χρήση του λήμματος inv2. 
Με αντίστοιχο τρόπο αποδεικνύεται και το inv2, χωρίς να απαιτείται επιπλέον λήμμα.  
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 Τέλος, και για τις υπόλοιπες δράσεις του συστήματος το σύστημα της CafeOBJ 
επιστρέφει αληθή τιμή για κάθε περίπτωση που σημαίνει ότι  η ιδιότητα ισχύει για την 
προδιαγραφή του πρωτοκόλλου. 
 
4.3 ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΟΥΙΤΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SPINS 
ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ   
 
4.3.1 Η σουίτα πρωτοκόλλων SPINS 

Τα πρωτόκολλα SPINS υποστηρίζουν τις απαιτήσεις ασφαλείας των δικτύων 
αισθητήρων. Οι περιορισμένοι υπολογιστικοί πόροι των αισθητήρων κάνουν αδύνατη τη 
χρήση ασύμμετρης κρυπτογραφίας σε αυτά, οπότε η βασική πρόκληση των σχεδιαστών 
πρωτοκόλλων ασφαλείας δικτύων αισθητήρων είναι η σχεδίαση τους με χρήση αρχών της 
συμμετρικής κρυπτογραφίας χωρίς εκπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία 
τους. 

Γενικά, οι απαιτήσεις ασφαλείας των δικτύων αισθητήρων περιλαμβάνουν: 
• Εμπιστευτικότητα δεδομένων – Data Confidentiality 
• Γνησιότητα δεδομένων – Data Authentication 
• Φρεσκάδα δεδομένων – Data Freshness 
• Ακεραιότητα δεδομένων – Data Integrity 
Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτήσεων έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί δύο 

πρωτόκολλα: Το πρωτόκολλο SNEP τα αρχικά του οποίου αντιστοιχούν στο Sensor Network 
Encryption Protocol και χρησιμοποιείται για το έλεγχο γνησιότητας μεταξύ δύο μελών και το 
πρωτόκολλο μTESLA το οποίο είναι έκδοση του πρωτοκόλλου ελέγχου γνησιότητας πηγής 
σε συστήματα πολυεκπομπής TESLA, για δίκτυα αισθητήρων. Επιπλέον έχουν υλοποιηθεί 
μια εφαρμογή δρομολόγησης με έλεγχο γνησιότητας με χρήση του μTESLA και ένα 
πρωτόκολλο συμφωνίας κλειδιών δύο μελών που βασίζεται στο SNEP.  

Στη συνέχεια θα αναλυθούν με χρήση της μεθόδου ΠΣΜ/CafeOBJ  το πρωτόκολλο 
SNEP και το πρωτόκολλο συμφωνίας κλειδιών δύο μελών που βασίζεται σε αυτό. Η 
σημειογραφία που ακολουθείται είναι: 

- Α, Β συμβολίζει τους επικοινωνούντες κόμβους, 
- ΝΑ είναι μια τυχαία ακολουθία χαρακτήρων (nonce) που δημιουργήθηκε από τον 

κόμβο, Α, για την επίτευξη της φρεσκάδας δεδομένων, 
- Μ1 | Μ2 συμβολίζει την ένωση των μηνυμάτων Μ1 και Μ2, 
- ΚΑΒ συμβολίζει το μυστικό συμμετρικό κλειδί που μοιράζονται οι κόμβοι Α και Β, 
- { Μ }ΚΑΒ συμβολίζει την κρυπτογράφηση του μηνύματος Μ με το συμμετρικό 

κλειδί Κ των A, B, 
- { Μ } 〈 ΚΑΒ,IV 〉 συμβολίζει την κρυπτογράφηση του μηνύματος Μ με το κλειδί ΚΑΒ 

και το διάνυσμα αρχικοποίησης IV. 
- MAC(KAB, M) συμβολίζει τον κώδικα γνησιότητας μηνύματος (Message 

Authentication Code) του Μ, κρυπτογραφημένο με το κλειδί KAB. 
 
 



                                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ CAFEOBJ 

 

 119

4.3.2 Το πρωτόκολλο SNEP  
4.3.2.1 Περιγραφή   

Το συνολικό πρωτόκολλο SNEP λειτουργεί ως εξής: Όταν ο κόμβος Α επιθυμεί να 
εξακριβώσει την ταυτότητα του κόμβου Β, παράγει μια ακολουθία τυχαίων χαρακτήρων που 
καλείται nonce ΝΑ και την αποστέλλει στον Β. Με τη λήψη του μηνύματος, ο Β αποκτάει την 
ΝΑ και αποστέλλει το διακριτικό του ID κρυπτογραφημένο με το κοινό κλειδί Kencr και το 
μετρητή C ο οποίος είναι το διάνυσμα αρχικοποίησης, και τον κώδικα γνησιότητας 
μηνύματος MAC ο οποίος χρησιμοποιεί για την κρυπτογράφηση το κλειδί Κmac και περιέχει 
την ΝΑ, την τιμή του C, και το  κρυπτογραφημένο ID. Μόλις ο Α παραλάβει το μήνυμα το 
αποκρυπτογραφεί, αποκτάει το  ID του Β και επαληθεύει τον MAC που περιέχει την ΝΑ. Εάν 
η επαλήθευση επιτύχει τότε είναι σίγουρο ότι ο Β είναι ο αληθινός αποστολέας του 
μηνύματος. Σημειώνεται ότι τα κλειδιά Kencr, Κmac προκύπτουν από το κρυφό κλειδί Κ μέσω 
μιας ψευδοτυχαίας συνάρτησης.  Στο σχήμα 4.2 φαίνεται η ακολουθία μηνυμάτων του 
πρωτοκόλλου. 
 

   Μήνυμα 1. A →  B : NA 

Μήνυμα 2. A →  B : { Β } 〈 Κenc, C 〉 , MAC(Kmac, NA | C | { Β } 〈  Κenc, C 〉 ) 
Σχήμα 4.2 Το πρωτόκολλο SNEP 

 
 To SNEP έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 
1. Σημασιολογική Ασφάλεια (Semantic Security): Πρόκειται για μια ισχυρή ιδιότητα η 

οποία έχει την έννοια της αδυναμίας ενός εισβολέα να συμπεράνει το περιεχόμενο ενός 
μηνύματος από το κρυπτοκείμενο του. Με τη χρήση ενός κοινού μετρητή ανάμεσα στον 
αποστολέα και το δέκτη ως διάνυσμα αρχικοποίησης, παρέχεται ο κρυπτογραφικός 
μηχανισμός χωρίς απαιτήσεις ασύμμετρης κρυπτογραφίας που επιτυγχάνει τη 
σημασιολογική ασφάλεια. Οι επικοινωνούντες κόμβοι μοιράζονται ένα μετρητή τον 
οποίο αυξάνουν μετά την αποστολή κάθε μηνύματος, χωρίς να απαιτείται η αποστολή 
της τιμής του μετρητή. Καθώς η τιμή του μετρητή αυξάνεται, το ίδιο μήνυμα 
κρυπτογραφείται διαφορετικά κάθε φόρα. 

2. Προστασία από αντικαταστάσεις (Replay protection): Η τιμή του μετρητή στον MAC 
αποτρέπει την αντικατάσταση παλαιών μηνυμάτων. Εάν ο μετρητής δεν υπήρχε στον 
MAC, θα ήταν εφικτή η αντικατάσταση μηνυμάτων από εισβολείς. 

3. Ισχυρή Φρεσκάδα δεδομένων (Strong freshness): Εάν ο MAC επαληθευθεί με επιτυχία, ο 
κόμβος Α γνωρίζει ότι ο κόμβος Β απάντησε μετά την αποστολή του μηνύματος 1 από 
αυτόν.  

4. Γνησιότητα Δεδομένων (Data Authentication): Για την επίτευξη ελέγχου γνησιότητας 
των δύο κόμβων και ακεραιότητα δεδομένων, το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί τον MAC. 
Εάν ο MAC επαληθευθεί σωστά, ο δέκτης μπορεί να είναι σίγουρος ότι το μήνυμα 
απεστάλη από τον ισχυριζόμενο αποστολέα. 

5. Χαμηλές απαιτήσεις πόρων στην επικοινωνία (Low communication overhead): Η τιμή 
του μετρητή δεν αποστέλλεται σε κάθε μήνυμα. 
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4.3.2.2 Αλγεβρική Προδιαγραφή 
 Ομοίως με την περίπτωση του πρωτοκόλλου της παραγράφου 4.2, θεωρούμε ότι στο 
σύστημα του πρωτοκόλλου SNEP υπάρχουν τόσο αναξιόπιστοι όσο και αξιόπιστοι κόμβοι. 
Οι αξιόπιστοι κόμβοι ακολουθούν πιστά το πρωτόκολλο, ενώ οι αναξιόπιστοι προσπαθούν 
να υποκλέψουν η/και να υποδυθούν αξιόπιστους κόμβους αποστέλλοντας μηνύματα, με 
σκοπό να βλάψουν το σύστημα. Ακολουθώντας και σε αυτή την περίπτωση το μοντέλο του 
γενικού εισβολέα των Dolev και Yao, ένας κακόβουλος κόμβος μπορεί να: 

• υποκλέψει τα μηνύματα που υπάρχουν στο δίκτυο, 
• ανακτήσει οποιαδήποτε ακολουθία τυχαίων αριθμών (nonce), κρυπτοκείμενο ή 

κώδικα γνησιότητας μηνύματος από το πακέτο. Για να αποκρυπτογραφήσει όμως το 
κρυπτοκείμενο η τη MAC θα πρέπει να γνωρίζει το αντίστοιχο κλειδί, και 

• στείλει πλαστά μηνύματα με βάση την κεκτημένη πληροφορία, χωρίς όμως να 
μπορεί να μαντέψει άγνωστες nonces. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι δεδομένων με τους αντίστοιχους 
κατασκευαστές που χρησιμοποιήθηκαν στη μοντελοποίηση του πρωτοκόλλου. 

- Ο τύπος Node υποδηλώνει τους ασύρματους κόμβους που λαμβάνουν μέρος στο 
πρωτόκολλο. Η σταθερή enemy υποδηλώνει τους κακόβουλους κόμβους. 

- Ο τύπος Rand υποδηλώνει τους τυχαίους αριθμούς, οι οποίοι κάνουν τη nonce 
μοναδική. 

- Η Nonce υποδηλώνει τις nonce. Για δύο κόμβους a, b και ένα τυχαίο αριθμό r, η 
παράσταση n(a,b,r) δηλώνει μια nonce που δημιουργήθηκε από τον a για τον b. Οι 
τελεστές creator, forwhom και rand επιστρέφουν το πρώτο, δεύτερο και τρίτο 
όρισμα. 

- Ο τύπος Key υποδηλώνει τα συμμετρικά κλειδιά. Για ένα κόμβο a, το k(a) επιστρέφει 
το κλειδί της ομάδας του a, ενώ ο τελεστής p το όρισμα του k(a). 

- Ο τύπος MacKey υποδηλώνει τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 
του MAC. 

- Ο τύπος Counter συμβολίζει τους μετρητές. 
- Ο τύπος Cipher δηλώνει τα κρυπτοκείμενα. Για ένα συμμετρικό κλειδί k, ένα 

μετρητή c και ένα κόμβο a, το enc(k,c,a) επιστρέφει το κρυπτοκείμενο που προκύπτει 
από την κρυπτογράφηση του a με το κλειδί k και το μετρητή c. Οι τελεστές k, c, και p 
επιστρέφουν το πρώτο, δεύτερο και τρίτο όρισμα της enc. 

- Ο τύπος Mac δηλώνει τον κώδικα γνησιότητας μηνύματος που χρησιμοποιούνται στο 
πρωτόκολλο. Για ένα κλειδί k, μια nonce n, ένα μετρητή c, και κρυπτοκείμενο ci, η 
mac(k,n,c,ci) δηλώνει τον κώδικα γνησιότητας μηνύματος που προκύπτει μετά από 
κρυπτογράφηση των nonce, του μετρητή και του κρυπτοκειμένου με το κλειδί k. Οι 
τελεστές n, k, c και ci επιστρέφουν τα αντίστοιχα ορίσματα του κατασκευαστή του 
mac. 

- Bool είναι ο ενσωματωμένος στο σύστημα της CafeOBJ τύπος για τις αληθοτιμές. 
Οι δύο τελεστές που μοντελοποιούν τα δύο είδη μηνυμάτων του πρωτοκόλλου 

δηλώνονται στην  CafeOBJ ως εξής: 
op m1 : Node Node Node Nonce -> Msg 

 op m2 : Node Node Node Cipher Mac -> Msg 
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 Ο ορατός τύπος Msg συμβολίζει τα μηνύματα. Οι τελεστές crt, src, και dst επιστρέφουν 
τον πραγματικό δημιουργό του μηνύματος, τον φαινομενικό αποστολέα και τον αποδέκτη, 
αντίστοιχα. Επιπλέον, ο τελεστής mi? παίρνει ως όρισμα ένα μήνυμα και επιστρέφει true εάν 
το μήνυμα αυτό είναι ίδιο με το mi και false διαφορετικά. Τέλος, οι τελεστές n, c, m 
επιστρέφουν το τέταρτο όρισμα του πρώτου μηνύματος, και το τέταρτο και πέμπτο όρισμα 
του δεύτερου μηνύματος, αντίστοιχα.  
 Το δίκτυο μοντελοποιείται ως ένα πολυσύνολο μηνυμάτων, και όποτε αποστέλλεται ένα 
μήνυμα, τοποθετείται στο δίκτυο χωρίς να αφαιρείται ποτέ από αυτό. Συνεπώς ένα άδειο 
δίκτυο συνεπάγεται ότι δεν έχει αποσταλεί μήνυμα. 
 Ένας κακόβουλος χρήστης προσπαθεί να αποκτήσει τρία διαφορετικά είδη δεδομένων 
από το δίκτυο: Τις τυχαίες ακολουθίες χαρακτήρων nonces, τα κρυπτοκείμενα και τους 
κώδικες γνησιότητας μηνυμάτων. Οι συλλογές των ποσοτήτων αυτών δηλώνονται στην 
CafeOBJ ως εξής: 
 
op nonces : Network -> ColNonces 

op ciphers : Network -> ColCiphers 

op macs : Network -> ColMacs 

 
Ο ορατός τύπος Network δηλώνει το δίκτυο, και οι ορατοί τύποι ColNonces, ColCiphers 

και ColMacs δηλώνουν τις αντίστοιχες συλλογές ποσοτήτων. Ο ορισμός για τη συλλογή των 
MACs φαίνεται στη συνέχεια: 

 
eq MC \in macs(void) = false . 

ceq MC \in macs(M,NW) = true if m2?(M) and MC = m(M) . 

ceq MC \in macs(M,NW) = MC \in macs(NW)  

                            if not(m2?(M) and MC = m(M)) . 

Η σταθερή void δηλώνει το άδειο πολυσύνολο και ο τελεστής _\in_ την ύπαρξη ενός 
στοιχείου σε ένα πολυσύνολο. Οι εξισώσεις αναφέρουν ότι για να είναι διαθέσιμες οι macs 
που εμφανίζονται στο δεύτερο μήνυμα στον εισβολέα 

1. δεν θα πρέπει να είναι άδειο το δίκτυο 
2. θα πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμα m2 στο οποίο να υπάρχει η mac. 
Το Παρατηρήσιμο Σύστημα Μετάβασης που μοντελοποιεί το πρωτόκολλο περιέχει δύο 

παρατηρήσεις και έξι κανόνες μετάβασης (δράσεις). Ο ορισμός τους στην χαρακτηριστική 
του ΠΣΜ φαίνεται στη συνέχεια: 

  -- observations 

     bop nw : Snep -> Network   -- network 

     bop ur : Snep -> URands    -- used random numbers (Rands) 

  -- actions 

     -- send message m1 

     bop sdm1 : Snep Node Node Rand -> Snep 

     -- send message m2 

     bop sdm2 : Snep Node Msg -> Snep 

     -- send fake m1  
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     bop fkm11 : Snep Node Node Rand -> Snep 

     -- send fake m1  

     bop fkm12 : Snep Node Node Nonce -> Snep 

     -- send fake m2 

     bop fkm21 : Snep Node Node Cipher Mac -> Snep 

     -- send fake m2 

     bop fkm22 : Snep Node Node Rand -> Snep 

 Ο κρυμμένος τύπος Snep συμβολίζει το χώρο καταστάσεων. Ο παρατηρητής ur 
επιστρέφει το σύνολο των χρησιμοποιημένων τυχαίων αριθμών και ο nw το δίκτυο. Οι 
δράσεις sdm1 και sdm2 τυποποιούν την αποστολή των μηνυμάτων m1 και m2 από τους 
κόμβους που ακολουθούν το πρωτόκολλο, ενώ οι fkm11, fkm12, fkm21, fkm22 
μοντελοποιούν την αποστολή πλαστών μηνυμάτων από τους κακόβουλους κόμβους. Ο 
ορισμός της fkm21 είναι: 

-- for action fkm21 

op c-fkm21 : Snep Node Node Cipher Mac -> Bool 

eq c-fkm21(S, P1, P2, CI, M) = (CI \in ciphers(nw(S)) and  

M \in macs(nw(S))) . 

ceq nw(fkm21(S, P1, P2, CI, M)) = (m2(enemy, P1, P2, CI, M),nw(S))  

if c-fkm21(S, P1, P2, CI, M) . 

eq ur(fkm21(S, P1, P2, CI, M)) = ur(S) . 

ceq fkm21(S, P1, P2, CI, M) = S if not c-fkm21(S,P1,P2,CI,M) . 

Η αποτελεσματική συνθήκη της δράσης που δηλώνεται μέσω του τελεστή c-fkm21 λέει 
ότι όταν σε μια κατάσταση S υπάρχει ένα κρυπτοκείμενο CI και ένας MAC M στο δίκτυο, 
τότε ένας κακόβουλος κόμβος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να στείλει ένα πλαστό 
μήνυμα m2.  

Ο ορισμός της sdm2 είναι: 
op c-sdm2 : Snep Node Msg -> Bool 

eq c-sdm2(S, P1, M1) = (M1 \in nw(S) and m1?(M1) and P1 = dst(M1)) . 

ceq nw(sdm2(S, P1, M1)) = (m2(P1, P1, src(M1), enc(k(P1), c(P1), P1),    

    mac(kmac(P1), n(M1), c(P1), enc(k(P1), c(P1),P1))), nw(S)) 

         if c-sdm2(S, P1, M1) . 

eq ur(sdm2(S, P1, M1))  = ur(S) . 

ceq sdm2(S, P1, M1)     = S if not c-sdm2(S, P1,M1) . 

Η αποτελεσματική συνθήκη της δράσης (c-sdm2) δείχνει ότι για να αποσταλεί ένα 
μήνυμα m2 από ένα κόμβο που ακολουθεί το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπάρχει στο δίκτυο 
ένα μήνυμα τύπου m1 με αποδέκτη τον κόμβο αυτό. Οι υπόλοιπες εξισώσεις δείχνουν τη 
μεταβολή των παρατηρητών μετά την εφαρμογή της δράσης. 

 
4.3.2.3 Τυπική επαλήθευση 
 Με βάση την προδιαγραφή του πρωτοκόλλου που παρουσιάσθηκε παραπάνω, 
επαληθεύσαμε μια ιδιότητα ασφαλείας που ικανοποιεί αυτή. Η ιδιότητα καλείται Ιδιότητα 
Γνησιότητας και ορίζεται άτυπα ως εξής: 
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Ιδιότητα Γνησιότητας: Οποτεδήποτε ο κόμβος Α παραλάβει ένα έγκυρο μήνυμα m2 από 
τον κόμβο Β, ο Β θα είναι ένας αξιόπιστος κόμβος (δηλ. όχι κακόβουλος). 
 Ο ορισμός της στο αντίστοιχο τεμάχιο INV της CafeOBJ γίνεται ως εξής: 
Για κάθε δυνατή κατάσταση s, κόμβους αισθητήρων n1, n2, n3, κλειδί k, κλειδί mac k’, 
nonce n και μετρητή c, 
invariant((not(k = k(enemy)) and not(k’=kmac(enemy)) and not(c=c(enemy)) and 

not(creator(n) = enemy) and (m2(p1,p2,p3,enc(k,c,p2), mac(k’,n,c,enc(k,c,p2))) \in 

nw(s))) implies not(p2 = enemy)). 

 Το επαγωγικό βήμα για την απόδειξη ορίζεται στο τεμάχιο ISTEP: 
op istep1 : Node Node Node Key MacKey Nonce Counter -> Bool 
eq istep1(P1,P2,P3,K,K',N,C) = inv1(s,P1,P2,P3,K,K',N,C) implies  

   inv1(s',P1,P2,P3,K,K',N,C) . 
όπου η s’ είναι η διάδοχη κατάσταση της s. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται το πλάνο απόδειξης 
για τη μετάβαση fkm22, όπου απαιτούνται πέραν της βασικής, επιπλέον διακρίσεις 
εξισώσεων.  

 
Σχήμα 4.3 Πλάνο απόδειξης για τη μετάβαση fkm22 

 
Στο σχήμα, οι γραμμές αντιστοιχούν σε διακρίσεις περιπτώσεων, τα οβάλ σχήματα 
ενδιάμεσους κόμβους των διακρίσεων περιπτώσεων, και τα τετραγωνικά σχήματα τα 
αποτελέσματα της διάκρισης περιπτώσεων. Για κάθε τετράγωνο γράφεται ένα κομμάτι από 
κώδικα απόδειξης. Έτσι, για το πρώτο από αριστερά τετράγωνο, όπου m2 = m2, η απόδειξη 
είναι:  
 

open ISTEP 

-- arbitrary objects 

  ops q1 q2 : -> Node . 

  op r1 : -> Rand . 

-- assumptions 

  -- c-fkm22(s, p1, p2, r1) = true . 

  eq r1 \in ur(s) = true . 

  eq (m2(p1,p2,p3,enc(k,c,p2),mac(k',n,c,enc(k,c,p2))) =    

m2(enemy,q1,q2,enc(k(q1),c(q1),q1),mac(kmac(q1),n(q1,q2,r1),c(q1),enc(k(q1),

c(q1),q1)))) = false . 
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-- successor state 

eq s' = fkm22(s, q1, q2, r1) . 

-- check if the predicate is true. 

  red istep1(p1,p2,p3,k,k',n,c) . 

close 

 

4.3.3 Το πρωτόκολλο συμφωνίας κλειδιών  
4.3.3.1 Περιγραφή   

Για την έναρξη μιας ασφαλούς σύνδεσης, απαιτείται ένα πρωτόκολλο για την 
εγκατάσταση συμμετρικών κλειδιών. Ένα τέτοιο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το σταθμό 
βάσης ως έμπιστο agent για την εγκατάσταση των κλειδιών και έχει υλοποιηθεί 
αποκλειστικά με χρήση συμμετρικών αλγορίθμων, βασισμένο στο SNEP. 

Έστω ότι ένας κόμβος Α επιθυμεί να ξεκινήσει μια διαδικασία κοινού μυστικού κλειδιού 
SKAB με τον κόμβο B. Λόγω του ότι οι Α και Β δεν μοιράζονται μυστικά κλειδιά, είναι 
απαραίτητη η παρεμβολή μια τρίτης οντότητας την οποία εμπιστεύονται και οι δύο (σταθμός 
βάσης) και με την οποία μοιράζονται τα μυστικά κλειδιά ΚAS και ΚΒS, αντίστοιχα. Τα 
μηνύματα τα οποία ανταλλάσσονται είναι της μορφής που φαίνεται παρακάτω 
 

Μήνυμα 1. Α →  Β : ΝΑ, Α 
Μήνυμα 2.  Β → S : ΝΑ, NB,  Α, B, MAC(KBS, ΝΑ | NB | Α | B)  
Μήνυμα 3.  S →  A : {SKAB}KAS, MAC(KAS, ΝΑ |B | {SKAB}KAS)  
Μήνυμα 4.  S →  B : {SKAB}KBS, MAC(KBS, ΝB | A | {SKAB}KBS) 
 

Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το SNEP με ισχυρή φρεσκάδα δεδομένων. Οι nonces ΝΑ, 
NB προσφέρουν τη φρεσκάδα αυτή τόσο για τον Α όσο και τον Β. Το πρωτόκολλο SNEP 
είναι υπεύθυνο για την εμπιστευτικότητα του κλειδιού της διαδικασίας SKAB, όσο και για την 
αυθεντικότητα του μηνύματος. Η MAC στο δεύτερο μήνυμα βοηθάει στη προστασία του 
σταθμού βάσης από επιθέσεις απάρνησης υπηρεσίας (Denial Of Service Attacks), ούτως 
ώστε ο σταθμό βάσης να αποστέλλει τα δύο μηνύματα στους Α και Β μόνο εάν λάβει μια 
νόμιμη πρόσκληση από αυτούς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αλγεβρική μοντελοποίηση 
του πρωτοκόλλου ως ΠΣΜ. 

 
4.3.3.2 Αλγεβρική Προδιαγραφή 
 Στο πρωτόκολλο διακρίνονται δύο είδη agent, οι ασύρματοι κόμβοι και ο σταθμός 
βάσης, οι οποίοι μοντελοποιούνται ως οι ορατοί τύποι Node και Base αντίστοιχα. Ένας 
κακόβουλος σταθμός βάσης συμβολίζεται από τη σταθερά ibase. Επιπλέον: 

• Ο τύπος Nkey συμβολίζει το κλειδί που μοιράζονται οι δύο κόμβοι. Για δύο κόμβους 
n1 και n2, η συνάρτηση k(n1, n2) επιστρέφει το κοινό κλειδί των n1 και n2. 

• Ο τύπος BNkey δηλώνει το κλειδί που μοιράζεται ο κόμβος με το σταθμό βάσης. Για 
ένα κόμβο n, σταθμό βάσης bs, η συνάρτηση k(n,bs)δηλώνει το κοινό κλειδί τους. 
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• Ο τύπος Cipher δηλώνει τα κρυπτοκείμενα του πρωτοκόλλου. Η κρυπτογράφηση του 
κοινού κλειδιού δύο κόμβων τύπου Nkey (nk) με ένα κλειδί τύπου Bnkey (bk) δίνει το 
κρυπτοκείμενο enc(bk, nk). 

• Ο τύπος Mac1 δηλώνει τους κώδικες MAC του δεύτερου μηνύματος ενώ ο Mac2 του 
τρίτου και τέταρτου. 

Τα μηνύματα του πρωτοκόλλου δηλώνονται στο τεμάχιο MSG και έχουν τύπο Msg.  Η 
προδιαγραφή τους στην CafeOBJ είναι: 

 
op m1 : Node Node Node Nonce       -> Msg   

   op m2 : Node Node Base Nonce Nonce Mac1 -> Msg   

   op m3 : Base Base Node Cipher Mac2  -> Msg 

   op m4 : Base Base Node Cipher Mac2  -> Msg   

 
Ένας εισβολέας προσπαθεί να αποκτήσει τέσσερα είδη μεγεθών από το δίκτυο. Τις 

nonces, τα κρυπτοκείμενα, και τα δύο είδη των κωδικών γνησιότητας μηνύματος. Το ΠΣΜ 
που μοντελοποιεί το πρωτόκολλο περιέχει δύο παρατηρητές, τέσσερις δράσεις που 
τυποποιούν την αποστολή μηνυμάτων από τους αξιόπιστους κόμβους, οι οποίοι ακολουθούν 
το πρωτόκολλο, και δώδεκα κανόνες μετάβασης που αντιστοιχούν στην αποστολή πλαστών 
μηνυμάτων από κακόβουλους κόμβους. Ο κρυμμένος τύπος Protocol μοντελοποιεί το χώρο 
καταστάσεων, ενώ στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το τμήμα της χαρακτηριστικής του 
πρωτοκόλλου που αφορά τις δράσεις. 

  

     -- modelling the reliable nodes   
     bop sdm1 : Protocol Node Node Rand -> Protocol 
     bop sdm2 : Protocol Node Base Rand Msg -> Protocol 
     bop sdm3 : Protocol Base Msg Msg -> Protocol 
     bop sdm4 : Protocol Base Msg Msg -> Protocol 
     -- modelling the enemy nodes    
     bop fkm11 : Protocol Node Node Rand -> Protocol   
     bop fkm12 : Protocol Node Node Nonce -> Protocol 
     bop fkm21 : Protocol Node Base Nonce Nonce Mac1 -> Protocol 
     bop fkm22 : Protocol Node Node Base Rand Rand -> Protocol 
     bop fkm23 : Protocol Node Node Base Nonce Rand -> Protocol 
     bop fkm24 : Protocol Node Node Base Nonce Rand -> Protocol 
     bop fkm31 : Protocol Base Node Cipher Mac2 -> Protocol 
     bop fkm32 : Protocol Base Node Node Rand -> Protocol 
     bop fkm33 : Protocol Base Node Node Nonce -> Protocol 
     bop fkm41 : Protocol Base Node Cipher Mac2 -> Protocol 
     bop fkm42 : Protocol Base Node Node Rand -> Protocol 
     bop fkm43 : Protocol Base Node Node Nonce -> Protocol 

Σχήμα 4.4 Δήλωση των δράσεων του πρωτοκόλλου συμφωνίας κλειδιών 
Ο ορισμός της δράσης sdm4 γίνεται με τις παρακάτω εξισώσεις: 
 
op c-sdm4 : Protocol Base Msg Msg -> Bool 

eq c-sdm4(S,B,M1,M2) = (M1 \in nw(S) and m1?(M1) and M2 \in nw(S) and  

m2?(M2) and B = dst-m2(M2)) . 

ceq nw(sdm4(S, B, M1, M2)) = m4(B,B,src-m1m2(M2),enc(k(src- 
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m1m2(M2),B),k(src-m1m2(M1), dst-m1m3m4(M1))), mac2(k(src-m1m2(M2), 

B),n(M2),src-m1m2(M1),enc(k(src-m1m2(M2),B),k(src-m1m2(M1), dst-

m1m3m4(M1))))),nw(S) if c-sdm4(S,B,M1,M2) . 

ceq ur(sdm4(S,B,M1,M2)) = ur(S) if c-sdm4(S,B,M1,M2) . 

ceq sdm4(S,B,M1,M2) = S if not c-sdm4(S,B,M1,M2) . 

 

Στις δύο πρώτες γραμμές ορίζεται η αποτελεσματική συνθήκη της δράσης η οποία έχει 
την εξής έννοια: Για να τοποθετηθεί ένα μήνυμα m4 στο δίκτυο από το σταθμό βάσης, θα 
πρέπει σε μια κατάσταση του συστήματος να υπάρχει ένα μήνυμα m1 στο δίκτυο και ένα 
μήνυμα m2 το οποίο να έχει ως αποδέκτη τον b. Οι επόμενες δύο εξισώσεις δείχνουν τη 
μεταβολή των παρατηρητών nw και ur μετά την εφαρμογή της δράσης, ενώ η τελευταία 
εξίσωση δείχνει τη διατήρηση της ίδιας κατάστασης στην περίπτωση που η αποτελεσματική 
συνθήκη της δεν είναι ενεργή. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και οι υπόλοιπες δράσεις του 
πρωτοκόλλου.  

 
4.3.3.3 Τυπική επαλήθευση  
 Η ιδιότητα ασφαλείας της προδιαγραφής του πρωτοκόλλου συμφωνίας κλειδιών που 
αποδείχθηκε με χρήση της ταυτόχρονης επαγωγής καλείται ιδιότητα συμφωνίας κλειδιών και 
ορίζεται ως εξής: 
Ιδιότητα Συμφωνίας Κλειδιών: Οποτεδήποτε ένας κόμβος Α (B) λάβει από το σταθμό 
βάσης ένα έγκυρο μήνυμα m3 (m4), τότε το κλειδί της συνόδου που περιέχεται σε αυτό θα 
είναι πάντα έγκυρο. 
 Η ιδιότητα εκφράζεται ως αμετάβλητο κατηγόρημα κατάστασης (invariant) ως εξής: Σε 
κάθε δυνατή κατάσταση του συστήματος s, σταθμούς βάσης b1, b2, κόμβους αισθητήρων 
n1, n2, κλειδιά bk, nk και τυχαίο αριθμό r, 

invariant (not(n(bk) = enemy)) and (not(b(bk) = ibase)) and (m3(b1,b2,n1,enc(bk, nk), 
mac2(bk, n(n1, r), n2, enc(bk, nk))) \in nw(S)) implies not (b2 = ibase) .  

 Ένα ενδιαφέρον proof score το οποίο αναφέρεται στη μετάβαση fkm31(s,bs1,q1,c1, 
mc2) φαίνεται στη συνέχεια: 
 

open ISTEP 

  -- arbitrary objects 

ops q1 q2 : -> Node . 

op mc2 : -> Mac2 . 

op c1 : -> Cipher . 

op bs1 : -> Base . 

-- assumptions 

-- eq c-fkm31(s,bs1,q1,c1,mc2) = true . 

eq (enc(bk,nk) \in ciphers(nw(s))) = true . 

eq (mac2(bk,n(n1,r),n2,enc(bk,nk)) \in macs2(nw(s)) ) = true . 

-- subcase m3 = m3’ 

-- eq (m3(b1,b2,n1,enc(bk,nk),mac2(bk,n(n1,r),n2,enc(bk,nk))) =   

-- (m3(ibase,bs1,q1,c1,mc2))) = true . 
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eq b1 = ibase . 

eq b2 = bs1 . 

eq n1 = q1 . 

eq c1 = enc(bk,nk) . 

eq mc2 = mac2(bk,n(n1,r),n2,enc(bk,nk)) . 

-- sub-subcases 

eq not(n(bk) = enemy) = true . 

eq not(b(bk) = ibase) = true . 

eq bs1 = ibase . 

-- successor state 

eq s' = fkm31(s,bs1,q1,c1,mc2) . 

-- check 

red istep1(b1,b2,n1,n2,bk,nk,r) . 

close 

 

Όπως φαίνεται, το παραπάνω αποδεικτικό κομμάτι αναφέρεται στην υποπερίπτωση όπου: 
 
c-fkm31(s,bs1,q1,c1,mc2) = true ∧  m3 = m3’ ∧  not(n(bk) = enemy) ∧  not(b(bk) = 
ibase) ∧  bs1 = ibase. 
Ομοίως αποδεικνύεται η ιδιότητα και για τις υπόλοιπες δράσεις του πρωτοκόλλου. 
 
4.4 ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΚΠΟΜΠΗΣ TESLA  
 
4.4.1 Περιγραφή 
 Το πρωτόκολλο TESLA (Timed Efficient Stream Loss-Tolerant Authentication) [2], 
παρέχει ασφαλή αυθεντικοποίηση της πηγής σε συστήματα πολυεκπομπής (multicast) ή 
ευρυεκπομπής (broadcast) δεδομένων. Το πρωτόκολλο έχει πέντε διαφορετικά σχήματα 
λειτουργίας. Σε όλα υποτίθεται η ύπαρξη ενός απλού αποστολέα – πηγής, ο οποίος μεταδίδει 
ένα συνεχές ρεύμα δεδομένων στους δέκτες οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα ο ένας με τον άλλο. 
Επιπλέον παραδοχές είναι οι εξής: 

1. Ο πομπός και οι δέκτες είναι «χαλαρά» συγχρονισμένοι. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
χρήση ενός απλού πρωτοκόλλου συγχρονισμού όπως το NTP (Network Time 
Protocol) [8]. 

2. Το πρωτόκολλο ξεκινάει με χρήση ενός συστήματος αυθεντικοποίησης που 
βασίζεται σε ασύμμετρη κρυπτογραφία, όπως τα σχήματα ψηφιακής υπογραφής. 

3. Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί αρχές κρυπτογραφίας, όπως οι κώδικες γνησιότητας 
μηνυμάτων (MAC) και τις ψευδοτυχαίες συναρτήσεις (PRFs). Οι πρώτοι 
υπολογίζονται μέσω μιας συνάρτησης MAC, η οποία παίρνει ως είσοδο ένα μήνυμα 
και ένα μυστικό κλειδί, ενώ οι PRFs παρέχουν δεσμεύσεις (commitments) σε κλειδιά. 
Υποτίθεται ότι τόσο ο αποστολέας όσο και οι δέκτες γνωρίζουν τις ψευδοτυχαίες 
συναρτήσεις και τις συναρτήσεις υπολογισμού των MACs.  
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Το βασικό πλεονέκτημα του TESLA είναι ότι παρέχει ασφάλεια επιπέδου ασύμμετρης 
κρυπτογραφίας με χρήση συμμετρικής. Για την επίτευξη αυτού του χαρακτηριστικού ο 
δέκτης χρησιμοποιεί πληροφορία που περιέχεται σε πρόσφατα πακέτα για να 
αυθεντικοποιήσει παλαιότερα. Με άλλα λόγια, ο χρόνος εισάγει τα χαρακτηριστικά 
ασύμμετρης κρυπτογραφίας, χωρίς όμως τη χρήση της, και έχει ως αποτέλεσμα την 
εξοικονόμηση πόρων. Κάθε πακέτο περιέχει ένα MAC που χρησιμοποιείται από το δέκτη για 
να συμπεράνει τη γνησιότητα των πακέτων. Καθώς ο MAC υπολογίζεται με την εφαρμογή 
μιας συνάρτησης MAC στο περιεχόμενο του πακέτου και ένα κλειδί κρυπτογράφησης, όταν 
ο δέκτης μάθει το κλειδί, είναι σε θέση να υπολογίσει τον σωστό MAC από το περιεχόμενο 
του πακέτου και να τον συγκρίνει με το MAC που εστάλη με το πακέτο. Εάν οι δύο MACs 
ταυτίζονται, ο δέκτης μπορεί να είναι βέβαιος για τη γνησιότητα του πακέτου, με την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ότι κάποιος κακόβουλος χρήστης δεν μπορεί να αποκτήσει το 
σωστό κλειδί. 

Ο δέκτης αποκτά το κλειδί k που απαιτείται για τον υπολογισμό της MAC ενός πακέτου 
από το περιεχόμενο ενός επόμενου πακέτου. Για να επιβεβαιωθεί ότι το πακέτο δεν 
προέρχεται από κάποιον κακόβουλο χρήστη που έχει το κλειδί k, το k απαιτείται να είναι ένα 
«φρέσκο» κλειδί το οποίο φανερώθηκε κάποια χρονική στιγμή μετά τη λήψη του πακέτου. 
Επιπλέον, με την απαίτηση ο πομπός να έχει συμπεριλάβει μια δέσμευση χρήσης του 
κλειδιού k σε ένα προηγούμενο πακέτο, ένας εισβολέας δεν μπορεί να εξαπατήσει τους 
δέκτες απλά επιλέγοντας ένα φρέσκο κλειδί k’, στέλνοντας ένα πλαστό πακέτο και 
αποκαλύπτοντας το k’ σε ένα επόμενο πλαστό πακέτο. Η δέσμευση για το k υπολογίζεται με 
την εφαρμογή μιας ψευδοτυχαίας συνάρτησης γνωστής στο δέκτη, στο k. Έτσι, ο δέκτης 
μπορεί να ελέγξει όταν λάβει το k, ότι αυτό είναι το κλειδί που είχε δεσμευθεί ο πομπός. 

Καθώς τόσο μια ψευδοτυχαία συνάρτηση όσο και μια συνάρτηση υπολογισμού του 
MAC είναι μη αντιστρέψιμες, η ανάκτηση μιας δέσμευσης ή ενός κώδικα γνησιότητας 
μηνύματος από ένα κακόβουλο χρήστη δεν συνεπάγεται τη γνώση του κλειδιού 
κρυπτογράφησης. Μια έκφραση της ορθότητας του πρωτοκόλλου είναι η εξής: Το κλειδί που 
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός MAC ενός πακέτου p από τον αποστολέα δεν 
γίνεται ποτέ γνωστό στον εισβολέα τη στιγμή που παραλαμβάνεται το πακέτο από το δέκτη.  

Κάθε δέσμευση κλειδιού θα πρέπει να είναι μέρος ενός αυθεντικού πακέτου. Συνεπώς, το 
σχήμα αυθεντικοποίησης του TESLA θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το πρώτο πακέτο είναι 
αυθεντικό και γι’ αυτό χρησιμοποιεί τη μέθοδο ψηφιακής υπογραφής για το πακέτο αυτό.  

Το πιο απλό σχήμα για το πρωτόκολλο καλείται Basic TESLA. Σε αυτό το σχήμα, η 
δέσμευση για το κλειδί κρυπτογράφησης του MAC του πακέτου i αποστέλλεται στο πακέτο 
(i-1) ενώ το κλειδί αποκαλύπτεται στο μήνυμα (i+1). Για να μπορέσει ο δέκτης να διακρίνει 
εάν το πακέτο i καταφθάνει πριν την αποστολή του πακέτου (i+1), τα πακέτα αποστέλλονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα διάρκειας Ι. Ένα τυπικό πακέτο του TESLA περιέχει: 

1. το μήνυμα προς αποστολή, 
2. μια δέσμευση για το κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία του MAC του 

επόμενου πακέτου, 
3. το κλειδί που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του MAC του προηγούμενου 

πακέτου, και 
4. τον MAC του τρέχοντος πακέτου. 
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Δυο ξεχωριστά πακέτα είναι το αρχικό, το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και 
χρησιμοποιείται για τη δέσμευση του κλειδιού του δεύτερου πακέτου, και το δεύτερο, το 
οποίο δεν αποκαλύπτει κάποιο κλειδί. Έτσι, όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν μια δέσμευση για 
ένα κλειδί και τα πακέτα πάνω από το δεύτερο αποκαλύπτουν ένα κλειδί. Για να είναι 
σίγουρος ο δέκτης για τη γνησιότητα ενός πακέτου p με αύξων αριθμό i θα πρέπει να 
ικανοποιούνται τα παρακάτω: 

• το πακέτο p να έχει ληφθεί, 
• είτε το p να είναι το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχικό πακέτο, είτε τα 

πακέτα p1 και p2 που αντιστοιχούν στο προηγούμενο και το επόμενο 
πακέτο να έχουν ληφθεί από το δέκτη και να ισχύουν τα εξής: 

i. η εφαρμογή της συνάρτησης MAC στο κλειδί που αποκαλύφθηκε 
στο πακέτο p2 και το περιεχόμενο του πακέτου p (εκτός από τον 
MAC), επιστρέφει μια τιμή ίση με το MAC του πακέτου p, 

ii. το κλειδί που αποκαλύφθηκε στο p2 είναι το κλειδί για το οποίο 
υπήρξε δέσμευση στο πακέτο p1, 

iii. το πακέτο p1 είναι γνήσιο, και 
iv. Ο χρόνος λήψης του πακέτου p είναι μικρότερος από τον νωρίτερο 

πιθανό χρόνο αποστολής του πακέτου p2. Η συνθήκη αυτή 
καλείται και συνθήκη ασφαλείας του πρωτοκόλλου (security 
condition). 

Τα μηνύματα που ανταλλάζονται κατά την εκτέλεση του πρωτοκόλλου είναι τα εξής: 
 

Init Message: R → S: nR 
Reply Message S → R: {f(k1), nR}SK(S) 
Msg1: S → R: d1, f (k2), MAC(k1, d1, f(k2)) 
Msgn: S → R: dn,f(kn+1),kn-1,MAC(kn, dn, f(kn+1), kn-1 ) 

Σχήμα 4.5 Μηνύματα πρωτοκόλλου TESLA 
όπου: 
  
R : ο δέκτης, 
S : ο πομπός, 
nR : μια nonce που δημιουργήθηκε από το δέκτη, 
f ( ): ψευδοτυχαία συνάρτηση για τη δημιουργία δεσμεύσεων, 
ki: το μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση του μηνύματος i. 
SK(S): το μυστικό κλειδί για την ψηφιακή υπογραφή του αρχικού πακέτου, 
di: τα δεδομένα του πακέτου i, 
MAC( ): η συνάρτηση κώδικα γνησιότητας μηνύματος.  
 

4.4.2 Αλγεβρική Προδιαγραφή 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περιγραφή του πρωτοκόλλου Basic TESLA ως Χρονικό 

ΠΣΜ, στην CafeOBJ. Η προδιαγραφή του πρωτοκόλλου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καθώς έχει χρονικά χαρακτηριστικά, γεγονός το οποίο το καθιστά ξεχωριστό σε σχέση με 
αντίστοιχα πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης πηγής. 
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Οι τύποι δεδομένων που ορίσθηκαν ως ορατοί τύποι στην προδιαγραφή φαίνονται στη 
συνέχεια: 

• Ο τύπος Agent υποδηλώνει τους συμμετέχοντες στο πρωτόκολλο. Η σταθερή 
enemy μοντελοποιεί τον κακόβουλο εισβολέα. 

• Ο τύπος SKey υποδηλώνει το μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την 
κρυπτογράφηση του αρχικού πακέτου. 

• Ο τύπος Key υποδηλώνει το κλειδί που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των 
MACs. 

• Ο τύπος Prf υποδηλώνει την ψευδοτυχαία συνάρτηση f. Για ένα κλειδί k, η f(k) 
επιστρέφει τη δέσμευση (commitment) για το κλειδί, ενώ ο τελεστής k επιστρέφει 
το όρισμα του f(k). 

• Ο τύπος Nonce υποδηλώνει τις τυχαίες ακολουθίες χαρακτήρων. Για δύο 
συμμετέχοντες p1, p2 και ένα τυχαίο αριθμό r, η n(p1, p2, r) επιστρέφει τη nonce 
που δημιουργήθηκε από τον p1 για τον έλεγχο της γνησιότητας του p2. 

• Ο τύπος Cipher αντιστοιχεί στο κρυπτοκείμενο που κρυπτογραφείται με το 
ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα. 

• Οι τύποι Mac1,  Mac2, μοντελοποιούν τους κώδικες γνησιότητας μηνυμάτων που 
εμφανίζονται στα m1 και mn, αντίστοιχα.  

Η προδιαγραφή των μηνυμάτων γίνεται στο τεμάχιο MSG όπου ορίζεται ο τύπος Msg. Οι 
τελεστές που αντιστοιχούν στα μηνύματα του πρωτοκόλλου είναι: 

op im : Agent Agent Agent Nonce -> Msg 

op rm : Agent Agent Agent Cipher -> Msg 

op m1 : Agent Agent Agent Prf Mac1 -> Msg 

op mn : Agent Agent Agent  Prf Key Mac2 Nat -> Msg 

 Το μήνυμα  mn εκτός των άλλων έχει και μια παράμετρο φυσικό αριθμό που αντιστοιχεί 
στο δείκτη του μηνύματος με τιμή μεγαλύτερη του ένα. Το δίκτυο μοντελοποιείται ως ένα 
πολυσύνολο μηνυμάτων όπως και στα προηγούμενα. Ένας κακόβουλος χρήστης προσπαθεί 
να ανακτήσει επτά διαφορετικά είδη πληροφορίας από το δίκτυο, όπως τις Nonces, τα 
κρυπτοκείμενα, τις τιμές των ψευδοτυχαίων συναρτήσεων, τους κώδικες γνησιότητας 
μηνυμάτων και τα κλειδιά. Λόγω των χρονικών χαρακτηριστικών του πρωτοκόλλου, έχει 
μοντελοποιηθεί ως Χρονικό ΠΣΜ ΤΕΣΛΑ,ενώ ο χώρος καταστάσεων συμβολίζεται με τον 
κρυμμένο τύπο Tesla. Στη συνέχεια φαίνονται τα σύνολα των παρατηρήσεων και των 
δράσεων. 

- ΟΤΕΣΛΑ {nw : Y → Network, ur : Y → URands, now : Y → Timeval,  
fkl : Y → Timeval, fku : Y → Timeval, sdl : Y → Timeval, sdu : Y → Timeval } 

- Ι ΤΕΣΛΑ  {υinit ∈  Y | nw(υinit) = void, ur (υinit) = empty, now (υinit) = 0, sdl(υinit) = 0, 
sdu (υinit) = 0, fkl(υinit) = 0, fku(υinit) = oo} 

- Τ ΤΕΣΛΑ   {sdima:Agent, b:Agent, r:Rand : Y  → Y,  sdrma:Agent, r:Rand,m:Msg : Y  → Y,  
sdm1 a:Agent, n:Nat : Y  → Y, sdmn a:Agent, n:Nat : Y  → Y ,  
fkim a:Agent, b:Agent, r:Rand : Y  → Y, fkrm1 a:Agent, b:Agent, c:Cipher : Y  → Y,  
fkrm2 a:Agent, b:Agent, r:Rand : Y  → Y, fkrm3 a:Agent, b:Agent, n:Nonce : Y  → Y,  
fkm11 a:Agent, b:Agent, p:Prf,mc1:Mac1 : Y  → Y, fkm12 a:Agent, b:Agent,n:Nat : Y  → Y, 
fkmn1 a:Agent, b:Agent, p:Prf,mc2:Mac2,k:Key,i:Nat : Y  → Y,  
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fkmn2a:Agent, b:Agent, i:Nat : Y  → Y, tickn:Nat : Y  → Y } 
Το Χρονικό ΠΣΜ αποτελείται από δύο διακριτούς παρατηρητές, πέντε χρονικούς 

παρατηρητές και δώδεκα παραμετροποιημένες μεταβάσεις (δράσεις). Οι τέσσερις δράσεις 
αντιστοιχούν στην αποστολή μηνυμάτων από χρήστες που ακολουθούν το πρωτόκολλο και 
οι υπόλοιπες στην αποστολή μηνυμάτων από κακόβουλους χρήστες. Επιπλέον υπάρχει και η 
δράση αύξησης του χρόνου tick. Υποτίθεται ότι κάθε μετάβαση λαμβάνει χώρα εντός ενός 
χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται μεταξύ δύο χρονικών στιγμών (lower & upper 
bounds). Έτσι, οι κακόβουλοι χρήστες μπορούν να στείλουν μήνυμα όποτε επιθυμούν (fkl = 
0, fku = oo), ενώ ο πομπός που ακολουθεί το πρωτόκολλο στέλνει ανά καθορισμένα τακτά 
χρονικά διαστήματα διάρκειας d.  

Οι εξισώσεις ορισμού της δράσης sdim φαίνονται στη συνέχεια: 
-- for action sdim 

op c-sdim : Tesla Agent Agent Rand -> Bool 

eq c-sdim(T, P1, P2, R) = ((now(T) = 0) and not(R \in ur(T))) . 

ceq nw(sdim(T,P1,P2,R)) = (im(P1,P1,P2,n(P1,P2,R)),nw(T)) if  

c-sdim(T,P1,P2,R) . 

ceq ur(sdim(T,P1,P2,R)) = R ur(T) if c-sdim(T,P1,P2,R) . 

eq now(sdim(T,P1,P2,R)) = now(T) . 

ceq sdl(sdim(T,P1,P2,R)) = now(T) if c-sdim(T,P1,P2,R) . 

ceq sdu(sdim(T,P1,P2,R)) = now(T) if c-sdim(T,P1,P2,R) . 

ceq sdim(T, P1, P2, R) = T if not(c-sdim(T, P1, P2, R)) .  

Η δράση αντιστοιχεί στην αποστολή ενός αρχικού μηνύματος (im) από τον πομπό. Πιο 
συγκεκριμένα, ο πομπός P1 λαμβάνει ένα τυχαίο αριθμό R και στέλνει μια nonce n(P1,P2, R) 
στον P2. Οι δύο πρώτες γραμμές αντιστοιχούν στον ορισμό της αποτελεσματικής συνθήκης 
της δράσης η οποία λέει ότι για να εφαρμοσθεί η δράση θα πρέπει ο ρολόι να δείχνει τη 
χρονική στιγμή 0 και ο τυχαίος αριθμός R να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Οι επόμενες δύο 
εξισώσεις αναφέρουν τη μεταβολή της τιμής των διακριτών παρατηρητών σε μια κατάσταση 
όπου έχει εφαρμοσθεί η δράση. Έτσι, το δίκτυο μετά την εφαρμογή της δράσης περιέχει ένα 
μήνυμα im(P1,P1,P2,n(P1,P2,R)),nw(T)), ενώ ο τυχαίος αριθμός R προστίθεται στο σύνολο 
των χρησιμοποιημένων τυχαίων αριθμών. Οι επόμενοι τρεις χρονικοί παρατηρητές αφορούν 
το κεντρικό ρολόι του συστήματος, το χαμηλότερο και το ανώτερο όριο της δράσης, 
αντίστοιχα. Η τελευταία εξίσωση αναφέρει ότι η κατάσταση του συστήματος δεν αλλάζει 
εάν η αποτελεσματική συνθήκη δεν είναι αληθής. 

Για την περίπτωση της δράσης sdmn, η οποία αντιστοιχεί στην αποστολή του n-οστού 
μηνύματος, έχουμε τις εξισώσεις: 

op c-sdmn : Tesla Agent Nat -> Bool 

eq c-sdmn(T, P1, I) = (now(T) = I * d1 and I > 1) .  

ceq nw(sdmn(T, P1, I)) = (mn(P1, P1, P2, f(k(P1, s I)), k(P1, (I rem 

1)), mac2(k(P1, I), f(k(P1, s I)), k(P1, I rem 1)), I),nw(T))    

      if c-sdmn(T, P1, I) . 

eq ur(sdmn(T, P1, I)) = ur(T) . 

eq now(sdmn(T, P1, I)) = now(T) . 

ceq sdl(sdmn(T, P1, I)) = now(T) + d1 if c-sdmn(T, P1, I) . 



                                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ CAFEOBJ 

 

 132

ceq sdu(sdmn(T, P1, I)) = now(T) + d1 if c-sdmn(T, P1, I) . 

ceq sdmn(T, P1, I) = T if not(c-sdmn(T, P1, I)) . 

   Ομοίως οι δύο πρώτες γραμμές ορίζουν την αποτελεσματική συνθήκη η οποία 
αναφέρει ότι η δράση εφαρμόζεται σε μια κατάσταση όπου το ρολόι του συστήματος δείχνει 
Ι*d1 χρονικές μονάδες, όπου I > 1 o αύξων αριθμός του μηνύματος και d1 το χρονικό 
διάστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ δυο διαδοχικών μηνυμάτων. Η εξίσωση όπου 
ορίζεται η μεταβολή του παρατηρητή nw λέει ότι μετά την εφαρμογή της δράσης 
τοποθετείται το μήνυμα mn στο δίκτυο με αποστολέα τον P1, δέκτη τον P2, το οποίο περιέχει 
τη δέσμευση για το κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί στο επόμενο πακέτο (f(k(P1, s I))), το 
κλειδί που χρησιμοποίησε ο P1 για την κρυπτογράφηση του προηγούμενου πακέτου (k(P1, 
(I rem 1))) τον κώδικα γνησιότητας μηνύματος με το τρέχον κλειδί mac2(k(P1, I), 

f(k(P1, s I)), k(P1, I rem 1)) και τον αύξων αριθμό του τρέχοντος μηνύματος I. Το 
τελευταίο γίνεται για λόγους μοντελοποίησης. 

Οι εξισώσεις ορισμού των δράσεων αποστολής πλαστών μηνυμάτων mn είναι: 
-- for action fkmn1 

op c-fkmn1 : Tesla Agent Agent Prf Mac2 Key Nat -> Bool 

eq c-fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I) = (P \in prfs(nw(T)) and MC2 \in macs2(nw(T))  

and K \in keys(nw(T)) and I > 1) . 

ceq nw(fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I)) = mn(enemy,P1,P2,P,K,MC2,I),nw(T) if  

c-fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I) . 

eq ur(fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I)) = ur(T) . 

eq now(fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I)) = now(T) .  

ceq sdl(fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I)) = sdl(T) if c-fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I) . 

ceq sdu(fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I))  = sdu(T) if c-fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I) . 

ceq fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I) = T if not c-fkmn1(T,P1,P2,P,MC2,K,I) . 
 

-- for action fkmn2  

op c-fkmn2 : Tesla Agent Agent Nat -> Bool 

eq c-fkmn2(T,P1,P2,I) = (I > 1) . 

ceq nw(fkmn2(T,P1,P2,I)) = mn(enemy,P1,P2,f(k(P1, s I)), k(P1, (I rem 1)), 

mac2(k(P1, I),f(k(P1, s I)),k(P1, I rem 1)),I),nw(T) if c-fkmn2(T,P1,P2,I) . 

eq ur(fkmn2(T,P1,P2,I)) = ur(T) . 

eq now(fkmn2(T,P1,P2,I)) = now(T) . 

ceq sdl(fkmn2(T,P1,P2,I)) = sdl(T) if c-fkmn2(T,P1,P2,I) . 

ceq sdu(fkmn2(T,P1,P2,I)) = sdu(T) if c-fkmn2(T,P1,P2,I) . 

ceq fkmn2(T,P1,P2,I) = T if not c-fkmn2(T,P1,P2,I) .  

Ο εισβολέας μπορεί να διαμορφώσει και να στείλει μηνύματα της μορφής mn με δύο 
τρόπους. Είτε κάνοντας χρήση των αντίστοιχων ποσοτήτων που έχουν χρησιμοποιηθεί και 
μπορεί να τις αποκτήσει (δράση fkmn1), είτε δημιουργώντας πλαστές ποσότητες (δράση 
fkmn2). Η αποτελεσματική συνθήκη της πρώτης δράσης λέει ότι ο εισβολέας μπορεί να 
στείλει ένα μήνυμα mn(enemy,P1,P2,P,K,MC2,I)όταν η τιμή της ψευδοτυχαίας συνάρτησης P, 
το κλειδί K και η τιμή του κώδικα γνησιότητας μηνύματος MC2 βρίσκονται στο δίκτυο, και ο 
αύξων αριθμός του μηνύματος είναι μεγαλύτερος του ένα. Ο παρατηρητής του δικτύου 
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επιστρέφει τη νέα τιμή του με την προσθήκη του νέου μηνύματος, ενώ η τιμή των 
χρησιμοποιημένων τυχαίων αριθμών δεν μεταβάλλεται. Ομοίως η τιμή χρονικών 
παρατηρητών δεν μεταβάλλεται με την εφαρμογή της δράσης σε μια κατάσταση T. 

Για τη δράση fkmn2, η αποτελεσματική της συνθήκη αντιστοιχεί στην υπάρξει ενός 
δείκτη μηνύματος μεγαλύτερου του ένα. Το αποτέλεσμα εφαρμογής της είναι η τοποθέτηση 
ενός μηνύματος της μορφής mn(enemy,P1,P2,f(k(P1, s I)), k(P1, (I rem 1)), 

mac2(k(P1, I),f(k(P1, s I)),k(P1, I rem 1)),I) στο δίκτυο, ενώ δεν επηρεάζονται οι 
υπόλοιπες παρατηρήσεις. 

 
4.4.3 Τυπική επαλήθευση 
 Κάνοντας χρήση των τεχνικών που έχουν παρουσιασθεί στα προηγούμενα, έχει 
αποδειχθεί μια ιδιότητα ασφαλείας της προδιαγραφής του πρωτοκόλλου. Η ιδιότητα αυτή 
αποτελεί μια έκφραση της ορθότητας του πρωτοκόλλου που παρουσιάσθηκε παραπάνω. Πιο 
συγκεκριμένα η ιδιότητα που αποδείχθηκε είναι: 
Ιδιότητα ορθότητας TESLA. Σε κάθε κατάσταση του πρωτοκόλλου, εάν ένα κλειδί μπορεί 
να αποκτηθεί από ένα κακόβουλο χρήστη, τότε το κλειδί είτε ανήκει σε αυτόν, είτε έχει 
αποκαλυφθεί ως μέρος ενός μηνύματος.  

Η έκφραση της ως αμετάβλητο κατηγόρημα κατάστασης (invariant) στο τεμάχιο INV της 
CafeOBJ είναι: 
inv1(T, K) = K \in keys(nw(T)) implies p(K) = enemy or (s s i(K))*d1 <= now(T) . 

όπου η μεταβλητή T αντιστοιχεί στο χώρο καταστάσεων του πρωτοκόλλου, η μεταβλητή K 
στο κλειδί, i(K) είναι ο δείκτης του κλειδιού, d1 είναι η χρονική καθυστέρηση της δράσης  
αποστολής μηνύματος, ο τελεστής s αυξάνει την τιμή του φυσικού αριθμού κατά ένα, ο 
τελεστής \in επιστρέφει την ύπαρξη ενός στοιχείου σε ένα σύνολο, και ο χρονικός 
παρατηρητής now(T) επιστρέφει την ώρα του συστήματος στην κατάσταση T.   
 Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής κάναμε χρήση της τεχνικής της ταυτόχρονης 
επαγωγής για κάθε δράση του συστήματος. Εκτός από τις επιπλέον αναλύσεις περιπτώσεων 
που απαιτήθηκαν, κάναμε χρήση και του παρακάτω λήμματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
χρησιμοποιήθηκε και η ίδια η ιδιότητα ως λήμμα. 

Η έκφραση του λήμματος στην CafeOBJ είναι: 
inv2 (T,K) = (s s i(K)) * d1 <= now(T) and  K \in keys(nw(T)) implies (p(K) = 

enemy) . 

Παρακάτω εξηγούνται μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα αποδεικτικά scripts (ή proof 
scores). 

Για την περίπτωση της δράσης sdrm, εκτός από τις δύο βασικές περιπτώσεις (c-sdrm = 
true, c-sdrm = false), για την απόδειξη της ιδιότητας απαιτήθηκε επιπλέον ανάλυση υπό-
περιπτώσεων της πρώτης περίπτωσης, που φαίνονται παρακάτω: 

Η πρώτη υποπερίπτωση αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η αποτελεσματική συνθήκη 
είναι αληθής και η αυθαίρετη τιμή του κλειδιού key ανήκει στον εισβολέα. 
 
-- 2. sdrm(t, p1, r, ms) 
-- 2.1 c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
-- 2.1.1  
open ISTEP  
-- arbitrary objects 
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op p1 : -> Agent . 
op r : -> Rand . 
op ms : -> Msg . 
op nw1 : -> Network . 
-- assumptions 
 -- eq c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
eq now(t) = 0 . 
eq nw1 = ms, nw(t) . 
eq im?(ms) = true . 
eq p1 = dst(ms) . 
eq r = rand(n(ms)) . 
-- subcases 
eq p(key) = enemy . 
-- successor state 
eq t' = sdrm(t, p1, r, ms) . 
-- check 
 red istep1(key) . 
close 
 

Η δεύτερη υποπερίπτωση αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η αποτελεσματική συνθήκη 
είναι αληθής, η αυθαίρετη τιμή του κλειδιού key δεν ανήκει στον εισβολέα, και η χρονική 
στιγμή αποστολής ενός μηνύματος rm είναι μεγαλύτερη ή ίση της χρονικής στιγμής χρήσης 
του κλειδιού key συν δύο χρονικές στιγμές: 
 
-- 2. sdrm(t, p1, r, ms) 
-- 2.1 c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
-- 2.1.2 
open ISTEP  
-- arbitrary objects 
op p1 : -> Agent . 
op r : -> Rand . 
op ms : -> Msg . 
op nw1 : -> Network . 
-- assumptions 
 -- eq c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
eq now(t) = 0 . 
eq nw1 = ms, nw(t) . 
eq im?(ms) = true . 
eq p1 = dst(ms) . 
eq r = rand(n(ms)) . 
-- subcases 
eq (p(key) = enemy) = false . 
eq (s s i(key)  * d1 <= now(sdrm(t,dst(ms),rand(n(ms)),ms))) = true . 
-- successor state 
eq t' = sdrm(t, p1, r, ms) . 
-- check 
red istep1(key) . 
close 
 

Η τρίτη υποπερίπτωση αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η αποτελεσματική συνθήκη 
είναι αληθής, η αυθαίρετη τιμή του κλειδιού key δεν ανήκει στον εισβολέα, η χρονική στιγμή 
αποστολής ενός μηνύματος rm είναι μικρότερη της χρονικής στιγμής χρήσης του κλειδιού 
key συν δύο χρονικές στιγμές και το κλειδί key βρίσκεται διαθέσιμο στο δίκτυο: 
 
-- 2. sdrm(t, p1, r, ms) 
-- 2.1 c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
-- 2.1.3 
open ISTEP  
-- arbitrary objects 
op p1 : -> Agent . 
op r : -> Rand . 
op ms : -> Msg . 
op nw1 : -> Network . 
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-- assumptions 
 -- eq c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
eq now(t) = 0 . 
eq nw1 = ms, nw(t) . 
eq im?(ms) = true . 
eq p1 = dst(ms) . 
eq r = rand(n(ms)) . 
-- subcases 
eq (p(key) = enemy) = false . 
eq (s s i(key)  * d1 <= now(sdrm(t,dst(ms),rand(n(ms)),ms))) = false . 
eq (key \in keys(nw(sdrm(t,dst(ms),rand(n(ms)),ms)))) = false . 
-- successor state 
eq t' = sdrm(t, p1, r, ms) . 
-- check 
red istep1(key) . 
close 

Η τελευταία υποπερίπτωση αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η αποτελεσματική 
συνθήκη είναι αληθής, η αυθαίρετη τιμή του κλειδιού key δεν ανήκει στον εισβολέα, η 
χρονική στιγμή αποστολής ενός μηνύματος rm είναι μικρότερη της χρονικής στιγμής χρήσης 
του κλειδιού key συν δύο χρονικές στιγμές και το κλειδί key δεν βρίσκεται διαθέσιμο στο 
δίκτυο. Επειδή σε αυτή την υποπερίπτωση το σύστημα επιστρέφει false, απαιτείται η χρήση 
του λήμματος για την απόδειξη: 
 
-- 2. sdrm(t, p1, r, ms) 
-- 2.1 c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
-- 2.1.4 
open ISTEP  
-- arbitrary objects 
op p1 : -> Agent . 
op i : -> Nat . 
op r : -> Rand . 
op ms : -> Msg . 
op nw1 : -> Network . 
op k : -> Key . 
-- assumptions 
 -- eq c-sdrm(t, p1, r, ms) = true . 
eq now(t) = 0 . 
eq nw1 = ms, nw(t) . 
eq im?(ms) = true . 
eq p1 = dst(ms) . 
eq r = rand(n(ms)) . 
-- subcases 
eq (p(key) = enemy) = false . 
eq (s s i(key)  * d1 <= now(sdrm(t,dst(ms),rand(n(ms)),ms))) = false . 
eq (key \in keys(nw(sdrm(t,dst(ms),rand(n(ms)),ms)))) = true . 
eq key \in keys(nw(t)) = true . 
-- successor state 
eq t' = sdrm(t, p1, r, ms) . 
-- check 
red inv2(t, key) implies istep1(key) . 
close 
 

4.5 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Στο παρών κεφάλαιο της διατριβής εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία ΠΣΜ/CafeOBJ στην 
προδιαγραφή και επαλήθευση ιδιοτήτων πρωτοκόλλων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε 
ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και συστήματα πολυεκπομπής. Είναι η πρώτη φορά όπου 
πρωτόκολλα όπως το SNEP επαληθεύονται με τυπικές τεχνικές, ενώ το πρωτόκολλο TESLA 
έχει επαληθευθεί με τεχνικές ελέγχου μοντέλου [9,10] και απόδειξης θεωρήματος με το 
TAME, μια διεπαφή της PVS [11]. Συγκριτικά με τις δύο αυτές προσεγγίσεις, η μέθοδος των 
proof scores συνδυάζει καλύτερα τη μηχανική εκτέλεση των αναγραφών με το σύστημα της 
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CafeOBJ και την προεργασία των σχεδίων απόδειξης από τους χρήστες, παρέχοντας μια ημί-
αυτόματη αποδεικτική μέθοδο που οδηγεί σε εις βάθος κατανόηση του συστήματος. Είναι 
φανερό ότι μια τέτοια τεχνική αποκτά ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα στα πρωτόκολλα 
ασφαλείας. 
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5 ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΑΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται μια άλγεβρα πρωτοκόλλων [11] με βάση της την 
ιεραρχική σύνθεση συμπεριφοριακών αντικειμένων [1] και την άλγεβρα των τεμαχίων 
λογισμικού [2,3]. Η άλγεβρα αυτή προέκυψε από την ανάγκη για τυπικά επαληθεύσιμη 
σχεδίαση και ανάπτυξη νέων σύνθετων πρωτοκόλλων, με χρήση απλούστερων και 
ευκολότερα διαχειρίσιμων. Καθώς τα κατανεμημένα πρωτόκολλα αποτελούνται από τεμάχια 
τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με σύνθετο τρόπο, και παραδοσιακά αναπτύσσονται 
κάθε φορά από την αρχή χωρίς τη χρήση τυπικών μεθόδων, κάνει την ανάπτυξη τους μια 
επίπονη και ριψοκίνδυνη διαδικασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα προς ανάπτυξη 
πρωτόκολλα επιτελούν κρίσιμες υπηρεσίες. Μια λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνουν οι 
τυπικές τεχνικές αλγεβρικών προδιαγραφών. Στην προσέγγιση που προτείνεται σε αυτό το 
κεφάλαιο χρησιμοποιείται η συμπεριφοριακή προδιαγραφή ως η βάση για τυπική 
συλλογιστική (formal reasoning) και ανάπτυξη πρωτοκόλλων. Πιο συγκεκριμένα, τα 
πρωτόκολλα μοντελοποιούνται ως συμπεριφοριακά αντικείμενα (βλ. Κεφ. 2), με μια 
ελαστική δομή που αποτελείται από τεμάχια προδιαγραφών. Αυτή η αντικειμενοστραφής 
προσέγγιση κάνει εφικτή την αναχρησιμοποίηση (reuse) προδιαγραφών και επαληθεύσεων 
πρωτοκόλλων, το συνδυασμό/σύνθεση πρωτοκόλλων ιεραρχικά για τη δημιουργία νέων 
πολυπλοκότερων, την απόδειξη ιδιοτήτων τους και τον ορισμό τελεστών ανάμεσα στα 
πρωτόκολλα με ένα πλήρως μαθηματικό τρόπο. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της 
προσέγγισης αυτής είναι: 

• έχοντας ως βάση της την εξισωτική προδιαγραφή κάνει ευκολότερη στην 
εκμάθηση και κατανόησή της, 

• η υποστήριξη που παρέχει σε ένα αντικειμενοστραφή τρόπο προδιαγραφής κάνει 
την ανάπτυξη πρωτοκόλλων περισσότερο ξεκάθαρη και ελαστική, 

• είναι συμβατή με ημιαυτόματες τεχνικές απόδειξης θεωρήματος για την 
επαλήθευση των προδιαγραφών, όπως η επαγωγή, 

• οι προδιαγραφές είναι εκτελέσιμες από συστήματα που υποστηρίζουν τη 
συμπεριφοριακή προδιαγραφή όπως η CafeOBJ, και 

• βελτιώνει την αξιοπιστία των πρωτοκόλλων καθώς επιτρέπει την επαλήθευση 
τους στο επίπεδο της σχεδίασης και πριν την υλοποίησή τους.   

Η ανάγκη για χρήση τυπικών τεχνικών στη σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοκόλλων 
έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές. Στην [4], ο συγγραφέας προτείνει μια τεχνική για 
την παράλληλη σύνθεση πρωτοκόλλων όπου επιτρέπεται η από κοινού χρήση μηνυμάτων 
και μεταβλητών από τα πρωτόκολλα. Η εργασία [5] κάνει χρήση της θεωρίας κατηγοριών 
για τον ορισμό διεπαφών για βασικά τεμάχια και σύνθεση. Η έννοια του πρωτοκόλλου-
αντικειμένου (protocol object) ορίζεται στην [6] μαζί με την κλάση βιβλιοθήκης 
πρωτοκόλλων BAST, που ακολουθεί τη στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική (layered 
architecture). Στην [7] παρουσιάζεται μια τεχνική σύνθεσης για σχεδίαση πολύ-λειτουργικών 
πρωτοκόλλων, ενώ στις [8] και [9] δύο διαφορετικές άλγεβρες πρωτοκόλλων έχουν προταθεί 
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οι οποίες έχουν ως στόχο τη σχεδίαση πρωτοκόλλων ασφαλείας. Τέλος, υπάρχουν αρκετές 
προσεγγίσεις οι οποίες εστιάζουν σε θέματα υλοποίησης σύνθετων πρωτοκόλλων από μίκρο-
πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών.  
 
5.2  ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΑΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 Λόγω του ότι τα πρωτόκολλα είναι κατά κύριο λόγο κατανεμημένα συστήματα 
αλληλεπιδρόντων αντικειμένων, η αντικειμενοστραφής προσέγγιση της συμπεριφοριακής 
προδιαγραφής αποτελεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για συλλογιστική πρωτοκόλλων. Κάθε 
πρωτόκολλο προδιαγράφεται ως σύνολο τεμαχίων προδιαγραφών κάθε ένα από τα οποία 
μοντελοποιεί είτε ένα τύπο δεδομένων, είτε ένα συμπεριφοριακό αντικείμενο. Η προσέγγιση 
αυτή ακολουθεί την παράδοση της προδιαγραφής των πρωτοκόλλων ως συστήματα 
μεταβάσεων κατάστασης (state transition systems). Οι ορισμοί της συλλογιστικής 
πρωτοκόλλων δίδονται στη συνέχεια: 
 
Ορισμός 5.1 (Προδιαγραφή Πρωτοκόλλου). Μια προδιαγραφή πρωτοκόλλου είναι ένα 
συμπεριφοριακό αντικείμενο P, όπου: 

• ο κρυμμένος τύπος hP ∈HP συμβολίζει το χώρο καταστάσεων S του πρωτοκόλλου, 
• οι P-δράσεις συμβολίζουν το σύνολο των μεταβάσεων οι οποίες αλλάζουν υπό 

συνθήκες την κατάσταση του πρωτοκόλλου, 
• η αρχική κατάσταση του πρωτοκόλλου ορίζεται ως μια σταθερή s0 ∈S, 
• το σύνολο των τελικών καταστάσεων F ⊆  S είναι όλες οι πιθανές καταστάσεις του 

συμπεριφοριακού αντικειμένου, 
• οι Ρ-παρατηρήσεις επιστρέφουν τις τιμές ποσοτήτων του πρωτοκόλλου σε πιθανές 

καταστάσεις του, 
• οι συμμετέχοντες στο πρωτόκολλο agents προδιαγράφονται είτε ως συμπεριφοριακά 

αντικείμενα είτε ως τύποι δεδομένων.  
 

Ορισμός 5.2 (Ισοδύναμα Πρωτόκολλα). Δύο πρωτόκολλα είναι ισοδύναμα όταν οι 
προδιαγραφές τους είναι ισοδύναμες.  
 
Ορισμός 5.3 (Ισοδυναμία Καταστάσεων Πρωτοκόλλων). Δύο καταστάσεις πρωτοκόλλων 
είναι ισοδύναμες όταν είναι συμπεριφοριακά ισοδύναμες.  
 
Ορισμός 5.4 (Ισοδυναμία Καταστάσεων Πρωτοκόλλων). Δύο καταστάσεις πρωτοκόλλων 
είναι ισοδύναμες όταν είναι συμπεριφοριακά ισοδύναμες.  
 
Ορισμός 5.5 (Εκτέλεση Πρωτοκόλλου). Μια εκτέλεση πρωτοκόλλου είναι μια άπειρη ή 
πεπερασμένη ακολουθία καταστάσεων ,...,...,,0 kj sss που το πρωτόκολλο επιτρέπει.  

 
Ορισμός 5.6 (Πιθανή Κατάσταση). Μια πιθανή κατάσταση πρωτοκόλλου είναι μια 
κατάσταση η οποία εμφανίζεται σε μια εκτέλεσή του.  
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Ορισμός 5.7 (Υπό-εκτέλεση Πρωτοκόλλου). Μια εκτέλεση πρωτοκόλλου Rj είναι 
υποεκτέλεση μιας άλλης εκτέλεσης Ri αν και μόνο αν για κάθε κατάσταση sj της Rj υπάρχει 
μια κατάσταση si της Ri η οποία είναι συμπεριφοριακά ισοδύναμη και έχει την ίδια χρονική 
σειρά σε σχέση με τις υπόλοιπες καταστάσεις στην Ri όπως αντίστοιχα έχει η sj στην Rj .  
 
Ορισμός 5.8 (Ομοιότητα Εκτελέσεων Πρωτοκόλλου). Μια εκτέλεση πρωτοκόλλου Ri 

είναι όμοια με την εκτέλεση πρωτοκόλλου Rj εάν οι δύο εκτελέσεις έχουν ίδιο μήκος και 
κάθε εκτέλεση i της Ri είναι ισοδύναμη με την αντίστοιχη εκτέλεση της Rj.  
 

Από τον ορισμό 5.1 συνεπάγεται ότι ένα πρωτόκολλο συντίθεται τουλάχιστον από τους 
συμμετέχοντες σε αυτό agents. Η τεχνική ιεραρχική σύνθεσης συμπεριφοριακών 
αντικειμένων που παρουσιάσθηκε στο Κεφ. 2 είναι ένα κατάλληλο πλαίσιο για σύνθεση 
συστημάτων από αντικείμενα. Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται η χρήση του για τη σύνθεση 
πρωτοκόλλων από υπό-πρωτόκολλα. Το κύριο πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι 
εκτός από την αναχρησιμοποίηση των προδιαγραφών, η αναχρησιμοποίηση των 
επαληθεύσεων – αποδείξεων. Έτσι, εάν μια ιδιότητα ενός συστατικού πρωτοκόλλου έχει 
επαληθευθεί, είναι δυνατή η αναχρησιμοποίησή της για την απόδειξη αντίστοιχης ιδιότητας 
του σύνθετου και πολυπλοκότερου πρωτοκόλλου.  
 
Ορισμός 5.9 (Υπό-πρωτόκολλο). Τα συστατικά πρωτόκολλα Pi, με i=1,…n με n τον αριθμό 
των συστατικών πρωτοκόλλων που συνθέτουν ένα πρωτόκολλο Pj καλούνται υπό-
πρωτόκολλα αυτού.  
 
Ορισμός 5.10 (Πρωτόκολλο Βασικού Επιπέδου). Ένα πρωτόκολλο που δεν έχει υπό-
πρωτόκολλα, δηλ. δεν συντίθεται από άλλα πρωτόκολλα, καλείται πρωτόκολλο βασικού 
επιπέδου.  
 
Ορισμός 5.11 (Ομάδα Δράσεων Πρωτοκόλλου). Δύο δράσεις ανήκουν στην ίδια ομάδα 
δράσεων πρωτοκόλλου όταν αλλάζουν την κατάσταση του ίδιου συστατικού πρωτοκόλλου 
μέσω ενός τελεστή προβολής.  
 
Στην επόμενη παράγραφο γίνεται μια λεπτομερέστερη ανάλυση της συμπεριφοριακής 
σύνθεσης πρωτοκόλλων. 
 
5.3  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

 
Για τη σύνθεση πρωτοκόλλων χρησιμοποιείται η τεχνική της ιεραρχικής σύνθεσης 

συμπεριφοριακών αντικειμένων που παρουσιάσθηκε στο Κεφ. 2. Επιπλέον, η έννοια της 
συμπεριφοριακής κληρονομικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προδιαγραφή 
συμπεριφοριακών αντικειμένων που επαναχρησιμοποιούν ή/και επεκτείνουν άλλα 
συμπεριφοριακά αντικείμενα. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η προδιαγραφή ενός 
μετρητή ακεραίων με δυνατότητα αποθήκευσης ιστορικών δεδομένων που κληρονομεί το 
αντικείμενο COUNTER επεκτείνοντας το με τον παρατηρητή history ο οποίος επιστρέφει 
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τον αριθμό των δράσεων add που εκτελέσθηκαν. Η προδιαγραφή στην CafeOBJ φαίνεται 
στο σχήμα 5.1. 

 
mod* COUNTER-H { 
pr(COUNTER) 
*[HCounter < Counter]* 
op init : -> HCounter            
bop add : Int HCounter -> HCounter   
bop read : HCounter -> Int 
bop history : HCounter -> Nat         
vars I : Integer 
var C : Hcounter 
eq history(init) = 0 . 
eq history(add(I, C)) = history(C) + 1 . 
} 

Σχήμα 5.1 Αλγεβρική προδιαγραφή μετρητή με ιστορία. 

 Η μεθοδολογία της συμπεριφοριακής κληρονομικότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω 
βήματα: 

1. εισαγωγή τεμαχίου που ορίζει το αντικείμενο που κληρονομείται, 
2. ορισμός ενός νέου κρυμμένου τύπου για τις καταστάσεις του νέου αντικείμενου ως 

υποτύπου του κρυμμένου τύπου που ορίζει το χώρο καταστάσεων του αντικειμένου 
που κληρονομείται, 

3. υπερφόρτωση όλων των δράσεων του κληρονομούμενου αντικειμένου στο νέο 
αντικείμενο, 

4. προσθήκη νέων δράσεων ή/και παρατηρητών στο νέο αντικείμενο, 
5. προσθήκη νέων εξισώσεων ορισμού των νέων τελεστών. 
Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως διαδοχική σύνθεση. Στη 

συνέχεια γίνεται μια ταξινόμηση των προσεγγίσεων που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία 
σε τρεις κατηγορίες και δείχνεται πως αυτές μπορούν να περιγραφούν αποτελεσματικά με τη 
συμπεριφοριακή προδιαγραφή μέσω αντίστοιχων σεναρίων [10]. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαμβάνει τις προσεγγίσεις οι οποίες θεωρούν και χειρίζονται τα πρωτόκολλα ως 
συστήματα [4], και τη σύνθεση τους ως σύνθεση συστημάτων. Η δεύτερη κατηγορία 
διαχειρίζεται τα πρωτόκολλα ως μια ακολουθία-διαδοχή μηνυμάτων ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες σε αυτά (πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης) [8,9]. Τέλος, η τρίτη κατηγορία 
αφορά το συνδυασμό πρωτοκόλλων για τη σύνθεση μιας στοίβας πρωτοκόλλων [5,6]. 
 
5.3.1 Πρωτόκολλα ως συστήματα 
 
Σενάριο 5.1. Έστω το παρακάτω απλό πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων: Ένας πομπός S 
θέλει να μεταφέρει τους φυσικούς αριθμούς 0, 1, 2, ... σε ένα δέκτη R από μια λίστα μέσω 
μιας κυψέλης.  Ο πομπός τοποθετεί ένα αριθμό στην κυψέλη και ο δέκτης τον παραλαμβάνει 
από αυτή, εάν η κυψέλη δεν είναι άδεια. Ο πομπός και ο δέκτης μοιράζονται μια μεταβλητή 
flag η τιμή της οποίας είναι αρχικά false. Ενώ η flag είναι false, ο πομπός τοποθετεί συνεχώς 
τον αριθμό προς αποστολή στην κυψέλη. Ο δέκτης μόλις λάβει τον αριθμό τον αποθηκεύει 
σε μια λίστα και θέτει την τιμή της flag στην τιμή true. Ενώ η τιμή της flag είναι true, ο 
πομπός λαμβάνει τον επόμενο προς αποστολή αριθμό και θέτει την τιμή της flag στην τιμή 
false.  
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 Η προδιαγραφή αυτού του απλού πρωτοκόλλου αποτελείται από προδιαγραφές που 
μοντελοποιούν τους τύπους δεδομένων όπως η λίστα και η κυψέλη, και ένα συμπεριφοριακό 
αντικείμενο. Έστω ότι υπάρχουν δύο προδιαγραφές του πρωτοκόλλου P1 και P2. H πρώτη 
μοντελοποιεί την επικοινωνία μεταξύ του πομπού S με το δέκτη R1, ενώ η δεύτερη την 
επικοινωνία του πομπού S με το δέκτη R2. Η παράλληλη σύνθεση των δύο προδιαγραφών 
έχει ως αποτέλεσμα ένα πρωτόκολλο όπου ο πομπός αποστέλλει δεδομένα σε δύο 
ανεξάρτητους δέκτες, παράλληλα.  

 

 
Σχήμα 5.2 Το απλό πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων. 

 
Τα συστατικά πρωτόκολλα προδιαγράφονται ως συμπεριφοριακά αντικείμενα τα οποία 

εισάγουν και χρησιμοποιούν τις προδιαγραφές των απαιτούμενων τύπων δεδομένων όπως το 
NAT για τους φυσικούς αριθμούς, το CELL για την κυψέλη, και το LIST για τη λίστα. Στο 
επίπεδο του συστατικού πρωτοκόλλου υπάρχουν παρατηρήσεις όπως οι flag, next, και list, 
που επιστρέφουν τις αντίστοιχες τιμές σε μια κατάσταση του πρωτοκόλλου, και δράσεις 
όπως οι send, receive και update που αλλάζουν την κατάσταση του. Για κάθε δράση 
γράφεται ένα σύνολο από εξισώσεις. Για την δράση send είναι: 

ceq cell(send(P)) = c(next(P)) if not flag(P) . 

eq flag(send(P)) = flag(P) . 

eq next(send(P)) = next(P) . 

eq list(send(P)) = list(P) . 

ceq send(P)       = P          if flag(P) . 

όπου η μεταβλητή P συμβολίζει το χώρο καταστάσεων. Η πρώτη εξίσωση σημαίνει ότι ο 
πομπός τοποθετεί τον επόμενο φυσικό αριθμό στην κυψέλη οποτεδήποτε η τιμή της flag 
είναι false. Οι εξισώσεις 2, 3, και 4 δηλώνουν ότι οι τιμές των παρατηρήσεων flag, next, 
και list δεν μεταβάλλονται με την εφαρμογή της δράσης send, ενώ η τελευταία εξίσωση 
σημαίνει ότι η δράση send δεν μεταβάλλει την κατάσταση του πρωτοκόλλου όταν η τιμή της 
flag είναι true. Και για τις υπόλοιπες δράσεις γράφονται αντίστοιχες εξισώσεις. 

Έχοντας προδιαγράψει το πρωτόκολλο όπως παραπάνω, κάνοντας χρήση της 
μετονομασίας (renaming) είναι δυνατό να ληφθούν δύο πανομοιότυπα πρωτόκολλα τα οποία 
στη συνέχεια θα συντεθούν παράλληλα. Η μετονομασία γίνεται ως εξής: 

mod* DTP1 { 

pr(DTP *{hsort Protocol -> Protocol1, 

          op init -> init1})} 

 

mod* DTP2 { 

pr(DTP *{hsort Protocol -> Protocol2, 

          op init -> init2})} 
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 Η παράλληλη σύνθεση των δύο συμπεριφοριακών αντικειμένων έχει ως αποτέλεσμα ένα 
νέο πρωτόκολλο όπου ο πομπός αποστέλλει ανεξάρτητα δεδομένα σε δύο δέκτες. Για κάθε 
κανάλι επικοινωνίας υπάρχει μια διαφορετική κυψέλη, μια διαφορετική μεταβλητή flag και 
λίστα. Γενικά, η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή της παράλληλης σύνθεσης 
συμπεριφοριακών αντικειμένων με χρήση των τελεστών προβολής. Στη συνέχεια φαίνονται 
οι δηλώσεις και οι εξισώσεις ορισμού τους στην CafeOBJ για την περίπτωση του σύνθετου 
πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδομένων. 
 

-- projection operators 

-- declaration 

bop pr1 : 2Protocol -> Protocol1 

bop pr2 : 2Protocol -> Protocol2 

-- equations 

eq pr1(init-prot) = init1 . 

eq pr1(send1(P)) = send(pr1(P)) . 

eq pr1(receive1(P)) = receive(pr1(P)) . 

eq pr1(update1(P)) = update(pr1(P)) . 

eq pr1(send2(P)) = pr1(P) . 

eq pr1(receive2(P)) = pr1(P) . 

eq pr1(update2(P)) = pr1(P) . 

 

 Ο τελεστής προβολής pr1 «προβάλλει» την κατάσταση του πρώτου συστατικού 
πρωτοκόλλου από το σύνθετο, ενώ αντίστοιχα το pr2 «προβάλλει» την κατάσταση του 
δεύτερου συστατικού πρωτοκόλλου από το σύνθετο. Η πρώτη εξίσωση αναφέρει ότι η 
κατάσταση του Protocol1 όταν το σύνθετο πρωτόκολλο βρίσκεται στην αρχική κατάσταση 
(init-prot) είναι επίσης στην αρχική του κατάσταση (init1). Οι τρεις επόμενες εξισώσεις 
δείχνουν τον τρόπο μεταβολής της κατάστασης του συστατικού πρωτοκόλλου στην 
περίπτωση εφαρμογής μιας δράση του σύνθετου πρωτοκόλλου που αναφέρεται στο ίδιο 
συστατικό πρωτόκολλο. Οι τρεις τελευταίες εξισώσεις δείχνουν ότι η κατάσταση ενός 
συστατικού πρωτοκόλλου δεν αλλάζει όταν εφαρμόζεται μια δράση που αναφέρεται σε 
διαφορετικό συστατικό πρωτόκολλο. 
 
Σενάριο 5.2. Έστω τα συστατικά πρωτόκολλα P1 και P2 του σεναρίου 5.1. Η 
συγχρονισμένη σύνθεση τους έχει ως αποτέλεσμα ένα πρωτόκολλο με ένα πομπό που 
στέλνει την ίδια ακολουθία δεδομένων σε δύο δέκτες. Για την αποστολή του επόμενου 
αριθμού, οι μεταβλητές  flag που μοιράζονται από κοινού οι δέκτες πρέπει να έχουν τιμή 
true. Σε αυτή την περίπτωση η συμπεριφορά και οι καταστάσεις των σύνθετων 
πρωτοκόλλων εξαρτώνται από τα συστατικά αντικείμενα. 
 Η χαρακτηριστική της σύνθεσης παρουσιάζεται στη συνέχεια με χρήση της γραφικής 
σημειογραφίας της CafeOBJ. 
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Σχήμα 5.3 Χαρακτηριστική σύνθετου πρωτοκόλλου με συγχρονισμό. 

Οι εξισώσεις ορισμού της δράσης update φαίνονται στη συνέχεια: 
 

eq cell1(update(P)) = cell1(P) . 

ceq flag1(update(P)) = false if (flag1(P) and flag2(P)) . 

ceq next(update(P)) = s(next(P)) if (flag1(P) and flag2(P)) . 

eq list1(update(P)) = list1(P) . 

eq cell2(update(P)) = cell2(P) . 

ceq flag2(update(P)) = false if (flag1(P) and flag2(P)) .  

eq list2(update(P)) = list2(P) . 

ceq update(P)       = P if not (flag1(P) and flag2(P)) . 

  
 Όπως γίνεται φανερό από την τρίτη εξίσωση, ο πομπός λαμβάνει τον επόμενο προς 
αποστολή αριθμό μόνο εάν οι δύο κοινές μεταβλητές flag των δεκτών έχουν τιμή true. Η 
εξίσωση αυτή δείχνει το συγχρονισμό στη σύνθεση.  
   
5.3.2 Πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης 

Στην [9], οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ένα πρωτόκολλο περιγράφεται από τα βήματα 
που ακολουθούνται για να λάβει χώρα μια αλληλεπίδραση. Η επικοινωνία ανάμεσα στους 
agents του πρωτοκόλλου γίνεται μέσω μηνυμάτων που είναι δυνατό να αλλάξουν την 
κατάσταση του πρωτοκόλλου. Ως σενάριο θεωρείται μια παραλλαγή του πρωτοκόλλου 
ηλεκτρονικού εμπορίου NetBill που χρησιμοποιείται από ένα πελάτη για την αγορά ενός 
βιβλίου από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 
Σενάριο 5.3. Ένας πελάτης ζητάει από το βιβλιοπωλείο την τιμή ενός βιβλίου μέσω του 
μηνύματος reqQuote, και μόλις λάβει την απάντηση από το βιβλιοπωλείο (μήνυμα 
sendQuote), δέχεται την προσφορά του (μήνυμα sendAccept). Το βιβλιοπωλείο στη συνέχεια 
αποστέλλει το βιβλίο (μήνυμα sendGoods) και ο πελάτης πληρώνει (μήνυμα sendMoney). 
 
 Το πρωτόκολλο προδιαγράφεται ως το συμπεριφοριακό αντικείμενο PURCHASE1, με 
τον κρυμμένο τύπο Prot1 να συμβολίζει το χώρο καταστάσεων. Οι τύποι δεδομένων 
προδιαγράφονται στα τεμάχια BANK, BOOK, PRICE, CUSTOMER, BOOKSTORE, 
MESSAGE και NETWORK, το οποίο μοντελοποιείται ως ένα πολυσύνολο από μηνύματα. 
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 Οι δράσεις του πρωτοκόλλου αντιστοιχούν στην αποστολή μηνυμάτων σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο, ενώ με εξισώσεις ορίζεται η συμπεριφορά του συστήματος. Η σειρά των 
μηνυμάτων καθορίζεται μέσω συνθηκών.  

Στην περίπτωση που το βιβλιοπωλείο είναι πρόθυμο να επιστρέψει τα χρήματα ενός 
επιστρεφόμενου βιβλίου, το σενάριο είναι όμοιο με το προηγούμενο μέχρι το σημείο της 
μεταφοράς του βιβλίου στον πελάτη, ενώ στη συνέχεια επεκτείνεται με τα μηνύματα 
επιστροφής του βιβλίου (returnGoods) και επιστροφής των χρημάτων (sendRefund).  

Το νέο πρωτόκολλο  PURCHASE2 κληρονομεί τις δράσεις του πρωτοκόλλου 
PURCHASE1 και το επεκτείνει με δύο επιπλέον μηνύματα.  

 
5.3.3 Πρωτόκολλα ως συνδυασμός βασικών δομικών στοιχείων 

  Στην [9], οι συγγραφείς προτείνουν μια προσέγγιση σύνθεσης επαληθεύσεων 
αξιόπιστων κατανεμημένων πρωτοκόλλων. Σε αυτό το πλαίσιο ένα πρωτόκολλο 
προδιαγράφεται ως ένα σύνολο από τεμάχια λογισμικού που δια-λειτουργούν και 
περιγράφουν βασικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου. Καθώς αυτές οι λειτουργίες μπορεί να 
είναι κοινές για ένα αριθμό από διαφορετικά πρωτόκολλα, τα επαληθευμένα δομικά 
στοιχεία-πρωτόκολλα είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν. Η προσέγγιση υποστηρίζει 
κυρίως το συνδυασμό των τεμαχίων για τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου και είναι η 
απλούστερη από τις δύο παραπάνω. Οι τελεστές που χρησιμοποιούνται γι’ αυτού του είδους 
τη σύνθεση είναι ο import (εισαγωγή), και άθροισης/συνδυασμού (sum/combination).  
 
5.4 ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
 Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται οι τελεστές της άλγεβρας πρωτοκόλλων [11]. 
Αυτοί είναι οι τελεστές άθροισης/συνδυασμού (+), εισαγωγής (< ), σύνθεσης (|| για την 
παράλληλη και⊗ για τη συγχρονισμένη),  η σχέση υπό-εκτελέσεων πρωτοκόλλων ( [ ), η  
μετονομασία ( * ), και η σχέση υπό-πρωτοκόλλου ( [| ). Επιπλέον η χρονική κατάταξη των 
καταστάσεων σε μια εκτέλεση πρωτοκόλλου r συμβολίζεται με < r, η συμπεριφοριακή 
ισοδυναμία δυο καταστάσεων του πρωτοκόλλου με ~, και η ισοδυναμία δύο πρωτοκόλλων 
με ≡ .   
 
5.4.1 Άθροισμα πρωτοκόλλων (+) 
 Καθώς τα πρωτόκολλα προδιαγράφονται ως συμπεριφοριακά αντικείμενα, το άθροισμα 
τους αντιστοιχεί στο άθροισμα των αντίστοιχων συμπεριφοριακών θεωριών. Συνεπώς οι 
ιδιότητες του τελεστή είναι: 
 
Πρόταση 5.1 Για τρεις προδιαγραφές πρωτοκόλλων P1, P2, P3 ισχύουν τα παρακάτω: 
 
1. P1 + P2 = P2 + P1. 
2. P1 + (P2 + P3) = (P1 + P2) + P3. 
3. P1 + P1 = P1.    

 
Απόδειξη: Κάθε προδιαγραφή πρωτοκόλλου είναι ένα συμπεριφοριακό αντικείμενο έστω  
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P1 = ((HP1, VP1, FP1, FP1
b), EP1) με τον κρυμμένο τύπο hP1 ∈  HP1 και P2 = ((HP2, VP2, FP2, 

FP2
b), EP2) με κρυμμένο τύπο hP2 ∈  HP2. Καθώς το άθροισμα τους ορίζεται ως η ένωση των 

συνόλων από τα οποία αποτελείται το συμπεριφοριακό αντικείμενο, η απόδειξη των 
παραπάνω προκύπτει από την αντίστοιχη ιδιότητα του τελεστή ένωσης συνόλων.  
 Ο τελεστής άθροισης πρωτοκόλλων χρησιμοποιείται όταν εισάγονται ή 
αναχρησιμοποιούνται παραπάνω από μια προδιαγραφές πρωτοκόλλων. 
 
5.4.2 Εισαγωγή πρωτοκόλλου (< mode) 
 
Ορισμός 5.12 (Εισαγωγή Προδιαγραφής Πρωτοκόλλου). Ορίζεται η μερική διάταξη της 
εισαγωγής πρωτοκόλλου με  τον τελεστή < mode, όπου mode = protecting, extending ή using 
[]. Όταν προδιαγράφεται ένα πρωτόκολλο P1 που αναχρησιμοποιεί την προδιαγραφή του 
πρωτοκόλλου P2 στην κατάσταση protecting, τότε γράφεται P2< pr P1.  
 Μια προδιαγραφή πρωτοκόλλου μπορεί να αναχρησιμοποιεί περισσότερες από μια 
προδιαγραφές πρωτοκόλλου. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται συνδυαστικά και ο 
τελεστής άθροισης. Για παράδειγμα, για τα πρωτόκολλα P1, P2, P3, (P1 + P2) < pr P3, 
δηλαδή το πρωτόκολλο P3 χρησιμοποιεί τις προδιαγραφές των πρωτοκόλλων P1 και P2 ως 
protecting. 
 
Πρόταση 5.2 Για τις προδιαγραφές πρωτοκόλλων P1, P2 και P3 εάν P2< mode P1 και 
P3< mode P2 τότε P3< mode P1.    
 
5.4.3 Σύνθεση πρωτοκόλλων (< mode) 
 Λόγω του ότι τα πρωτόκολλα περιγράφονται ως συμπεριφοριακά αντικείμενα, όπως έχει 
αναφερθεί και στα προηγούμενα, η μέθοδος της ιεραρχικής σύνθεσης αντικειμένων μπορεί 
να εφαρμοσθεί και στη σύνθεση πρωτοκόλλων. Διακρίνονται δύο είδη σύνθεσης, η 
παράλληλη, η οποία είναι και η στοιχειώδης, και η συγχρονισμένη παράλληλη σύνθεση όπου 
είναι εφικτή η επικοινωνία ανάμεσα στα συστατικά αντικείμενα. Στη συνέχεια 
προσαρμόζονται τα αποτελέσματα της [1] στη σύνθεση πρωτοκόλλων. 
 
Ορισμός 5.13 (Παράλληλη Σύνθεση Πρωτοκόλλων). Έστω P1, P2 προδιαγραφές 
πρωτοκόλλων. Η παράσταση P1|| P2 ορίζει την κλάση των πρωτοκόλλων P τα οποία 
προκύπτουν από την παράλληλη σύνθεση των P1 και P2.  
 
Πρόταση 5.3 Για τις προδιαγραφές πρωτοκόλλων P1, P2, για κάθε παράλληλη σύνθεση 
P ∈P1 || P2, ισχύει ότι  α ~A α’ αν και μόνο αν Aπ1(α)  ~A1 Aπ1(α’) και Aπ2(α)  ~A2 Aπ2(α’), 
για κάθε P-άλγεβρα A, στοιχεία α, α’ ∈ΑhB, και Ai η μείωση της Α στη Bi για κάθε 
i∈{1,2}. 
 
 Για όλα τα πρωτόκολλα P1, και P2, όλα τα P, P’ ∈P1 || P2 είναι ισοδύναμα πρωτόκολλα, 
δηλαδή P ≡  P’.  Επιπλέον, η παράλληλη σύνθεση έχει αρκετές αναμενόμενες 
σημασιολογικές ιδιότητες όπως η αντιμεταθετικότητα και η προσεταιριστικότητα, οι οποίες 
εφαρμόζονται και στη σύνθεση πρωτοκόλλων: 
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 Για όλα τα πρωτόκολλα P1, P2, P3, 
• P1 || P2 = P2 || P1, 
• P(12)3 ≡ P1(23) για όλα τα P(12)3 ∈P12 || P3 και P1 || P23, όπου PIJ είναι 

οποιαδήποτε σύνθεση PI || PJ.  
 

Η Συγχρονισμένη Παράλληλη Σύνθεση Πρωτοκόλλων αποτελεί την πιο γενική μορφή 
της σύνθεσης πρωτοκόλλων. Υποστηρίζει δυναμικές συνθέσεις και συγχρονισμό, ενώ επίσης 
επιτρέπεται ένα είδος επικοινωνίας ανάμεσα στα συστατικά πρωτόκολλα ή αντικείμενα. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται ένα αποτέλεσμα σχετικό με τη διατήρηση ιδιοτήτων των 
συστατικών πρωτοκόλλων στο σύνθετο. 

 
Θεώρημα 5.1 Έστω P1 και P2 πρωτόκολλα και P12 η παράλληλη σύνθεση τους. Εάν I είναι 
μια ιδιότητα που εκφράζεται ως αμετάβλητο κατηγόρημα κατάστασης (invariant) του P1 
(P2), και αναφέρεται αποκλειστικά στις παρατηρήσεις του πρωτοκόλλου P1(P2), τότε η I 
διατηρείται και στο P12. 
Απόδειξη. Καθώς το Ρ12 είναι η παράλληλη σύνθεση των Ρ1 και Ρ2, για κάθε εκτέλεση του 
P12 υπάρχει αντίστοιχη εκτέλεση του Ρ1 (Ρ2). Επιπλέον, λόγω του ότι η Ι αναφέρεται μόνο 
στις παρατηρήσεις του Ρ1 (Ρ2), η εκτέλεση του πρωτοκόλλου επηρεάζει την κατάσταση 
κάθε πρωτοκόλλου ανεξάρτητα. Συνεπώς, εάν η ιδιότητα ισχύει για το συστατικό 
πρωτόκολλο, διατηρείται και στο σύνθετο. 
 
Ορισμός 5.14 (Συγχρονισμένη Παράλληλη Σύνθεση Πρωτοκόλλων). Έστω P1, P2 
προδιαγραφές πρωτοκόλλων. Η παράσταση P1 ⊗  P2 ορίζει την κλάση των πρωτοκόλλων P 
τα οποία προκύπτουν από τη συγχρονισμένη παράλληλη σύνθεση των P1 και P2.  

 
Θεώρημα 5.2 Για κάθε πρωτόκολλα P1 και P2, για κάθε συγχρονισμένη σύνθεση P∈P1 
⊗ P2, έχουμε α ~A α’ αν και μόνο αν (∀ Wi) Aπi (α,Wi)  ~Ai Aπi(α’, Wi) για i∈{1,2} για 
κάθε P-άλγεβρα A, στοιχεία α, α’ ∈ΑhB, και Ai  η μείωση της  A στη Bi για κάθε 
i∈{1,2}. 

Σημειώνεται ότι εάν ένα πρωτόκολλο P συντίθεται από τα πρωτόκολλα P1 και P2, τότε 
επίσης (P1 + P2) < P. 

 
5.4.4 Υπό-εκτέλεση πρωτοκόλλων ( [ ) 

Έστω ri, rj εκτελέσεις πρωτοκόλλων. Η σχέση rj [  ri συμβολίζει ότι η ri είναι υπό-
εκτέλεση της rj. Επίσης ισχύει: 
rj [  ri ⇔ ∀ si ∈  ri, ∃  sj∈  rj : sj ~ si  και ∀ si’ ∈  ri, ∃  sj’∈  rj : sj’ ~ si’⇒ (si < ri si’ ⇒  sj < ri sj’). 
Είναι φανερό ότι οι μακροσκελείς εκτελέσεις εμπεριέχουν τις μικρότερες, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν τις συμπεριφοριακά ισοδύναμες καταστάσεις στην ίδια σειρά.  Οι 
υπό-εκτελέσεις έχουν επίσης τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• Ανακλαστικότητα: Κάθε εκτέλεση πρωτοκόλλου είναι υπό-εκτέλεση του εαυτού 
της. 

• Μεταβατικότητα: Εάν rj [  ri και rk [  rj τότε rk [  ri. 
 
Ορισμός 5.15 (Σχέση Περιεκτικότητας Πρωτοκόλλων). Ένα πρωτόκολλο Pj εμπεριέχει 
ένα πρωτόκολλο Pi αν και μόνο αν, κάθε εκτέλεση του Pi είναι υποεκτέλεση του Pj. Το 
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σύνολο των εκτελέσεων πρωτοκόλλου που επιτρέπει ένα πρωτόκολλο συμβολίζονται με  
{Pi} και {Pj} αντίστοιχα.  Γράφουμε ∀ rj ∈  {Pj} ∃  ri ∈  {Pi}:  rj [  ri. 
 
 Οι εκτελέσεις τις οποίες επιτρέπει ένα πρωτόκολλο ορίζονται στις εξισώσεις της 
προδιαγραφής του. 
 
Ορισμός 5.16 (Ομοιότητα Πρωτοκόλλων). Δύο πρωτόκολλα P1 και P2 είναι όμοια, αν και 
μόνο αν, για κάθε εκτέλεση του ενός πρωτοκόλλου υπάρχει τουλάχιστον μια όμοια εκτέλεση 
του άλλου, και αντίστροφα. 
 
Πρόταση 5.4 Η σύνθεση δύο πρωτοκόλλων P1 και P2 δημιουργεί ένα πρωτόκολλο του 
οποίου οι εκτελέσεις μπορούν να είναι υπό-εκτελέσεις κάποιας εκτέλεσης από το {P1} και 
κάποιας εκτέλεσης από το {P2}. 
 
5.4.5 Υπό-Πρωτόκολλο ( [| ) 
 
Ορισμός 5.17 (Υπό-Πρωτόκολλο). Ένα πρωτόκολλο P είναι υπό-πρωτόκολλο του Q, και 
γράφεται P [| Q, αν και μόνο αν το Q είναι σύνθετο πρωτόκολλο και το P είναι συστατικό 
του.  
 Όπως είναι φανερό, ο τελεστής [| έχει άμεση σχέση με τους τελεστές σύνθεσης || και ⊗ . 
Για τα πρωτόκολλα P1, P2, και P, εάν P = P1 || P2 ή P = P1 ⊗  P2, τότε P1 [| P και P2 [| P. 
 
Θεώρημα 5.3 Ένα σύνθετο πρωτόκολλο εμπεριέχει τα συστατικά του. 
Απόδειξη. Ένα σύνθετο πρωτόκολλο αποτελείται από δράσεις που αντιστοιχούν στις 
δράσεις των συστατικών του (ομάδες δράσεων). Καθώς κάθε εκτέλεση πρωτοκόλλου είναι 
μια ακολουθία καταστάσεων και κάθε κατάσταση εξαρτάται από την εφαρμογή των 
δράσεων, κάθε εκτέλεση συστατικού πρωτοκόλλου αντιστοιχεί σε μια εκτέλεση 
πρωτοκόλλου του σύνθετου πρωτοκόλλου. Από τον ορισμό 5.15 το σύνθετο πρωτόκολλο 
περιέχει τα συστατικά του. Επίσης από τον ορισμό 5.16, ένα σύνθετο πρωτόκολλο είναι 
όμοιο με τα συστατικά του. 
   
5.4.6 Μετονομασία πρωτοκόλλου ( [| ) 
 Ο τελεστής μετονομασίας ενός πρωτοκόλλου καθίσταται απαραίτητος κατά την 
αναχρησιμοποίηση των προδιαγραφών πρωτοκόλλων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις 
επιθυμούμε την αποφυγή ομώνυμων μεταβλητών σε προδιαγραφές πρωτοκόλλων που 
πρόκειται να συνδυασθούν ή/και συντεθούν. Χρησιμοποιείται ο τελεστής * για την πράξη 
μετονομασίας ενός τεμαχίου προδιαγραφών. Μια σύμβαση που υιοθετείται είναι η εξής: Εάν 
έχουμε μια προδιαγραφή πρωτοκόλλου P και επιθυμούμε να τη μετονομάσουμε σε P1 
γράφουμε φ*P, όπου φ ένας μορφισμός χαρακτηριστικής.  
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5.5 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιασθεί η επικύρωση και η επαλήθευση μιας ιδιότητας 
της προδιαγραφής του πρωτοκόλλου του σεναρίου 5.2. 

 
5.5.1 Επικύρωση πρωτοκόλλου 
 Η επικύρωση μιας προδιαγραφής ενός πρωτοκόλλου μπορεί να πραγματοποιηθεί 
δείχνοντας ότι ένας δοσμένος όρος μπορεί να ελαττωθεί με χρήση της λογικής της 
αναγραφής όρων σε έναν άλλο, αναμενόμενο όρο. Με άλλα λόγια, οι τελεστές παρατήρησης 
επιστρέφουν τις τιμές συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του πρωτοκόλλου σε πιθανές 
καταστάσεις μιας εκτέλεσης του. Για παράδειγμα, μια εκτέλεση του πρωτοκόλλου 
μεταφοράς δεδομένων αποτελείται από τις εξής καταστάσεις: 
 

S0 = init,  
S1 = send (S0),  
S2 = receive (S1), 
S3=update (S2),  
S4=send (S3),  
S5=receive (S4),  
S6= send (S5), 
 
Με χρήση των τελεστών παρατήρησης και του συστήματος αναγραφής όρων της 

CafeOBJ, είναι δυνατός ο έλεγχος των τιμών χαρακτηριστικών ποσοτήτων του πρωτοκόλλου 
ως εξής: 

open DTP 

 op p1 : -> Protocol . 

 eq p1 = send(receive(send(update(receive(send(init)))))) . 

 red next(p1) . 

 red list(p1) . 

 red flag(p1) . 

close 

και το σύστημα της CafeOBJ επιστρέφει τα παρακάτω: 
-- opening module DTP.. done._* 

-- reduce in %DTP : next(s1) 

s(0) : Nat 

(0.000 sec for parse, 1355 rewrites (0.016 sec), 2331 matches) 

-- reduce in %DTP : list(s1) 

s(0) (0 nil) : List 

(0.000 sec for parse, 1431 rewrites (0.031 sec), 2467 matches) 

-- reduce in %DTP: flag (s1) 

true : Bool 

(0.000 sec for parse, 1375 rewrites(0.031 sec), 2367 matches) 

 τα οποία είναι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  
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5.5.2 Επαλήθευση ιδιότητας πρωτοκόλλου 
 Η ιδιότητα ασφαλείας του πρωτοκόλλου εκφράζεται ως αμετάβλητο κατηγόρημα 
κατάστασης όπως παρακάτω: 
 Ιδιότητα Ασφαλείας: Σε κάθε δυνατή κατάσταση του πρωτοκόλλου, ο δέκτης έχει λάβει 
τους αριθμούς που αναμένεται να λάβει από τον πομπό με την ίδια σειρά που αυτός τους 
απέστειλε. 

Η ιδιότητα τυποποιείται σε σημειογραφία CafeOBJ ως εξής: 
invariant ((flag(s) implies mk(next(s)) = list(s)) and  

(not flag(s) implies mk(next(s)) = (next(s) list(s))))   

όπου s η μεταβλητή κατάστασης του συστήματος. 
Το τεμάχιο προδιαγραφών στο οποίο δηλώνεται η ιδιότητα καλείται INV και είναι: 
mod INV { 

  pr(DTP) 

-- declare invariants to prove 

  op inv1 : Protocol -> Bool 

 -- CafeOBJ variables 

  var P : Protocol 

-- define invariants to prove 

  eq inv1(P) = ((flag(P) implies mk(next(P)) = list(P)) and 

                  (not flag(P) implies mk(next(P)) = (next(P) list(P)))) . 

} 

Η ιδιότητα αποδεικνύεται ότι ισχύει σε κάθε αρχική κατάσταση του συστήματος με το 
παρακάτω script. 

 open INV 

  red inv1(init) . 

close 

 Στη συνέχεια αφού πρώτα γραφεί το τεμάχιο ορισμού του βήματος επαγωγής ISTEP, 
γράφεται ένα proof score για κάθε περίπτωση δράσης. Για τη δράση receive, υπάρχουν οι 
δύο βασικές περιπτώσεις όπου η αποτελεσματική της συνθήκη είναι true ή false, και δύο 
υπό-περιπτώσεις για την πρώτη περίπτωση, ως εξής: 
 

open ISTEP 
-- arbitrary objects 
-- assumptions 
  -- eq c-receive(p) = true . 
  eq flag(p) = false . 
  eq empty?(cell(p)) = false . 
-- 
  eq mk(next(p)) = (next(p) list(p)) . 
-- successor state 
  eq p ' = receive(p) . 
-- check if the predicate is true. 
  red inv2(p) implies istep1 . 
close 

open ISTEP     
-- arbitrary objects 
-- assumptions 
  -- eq c-receive(p) = true . 
  eq flag(p) = false . 
  eq empty?(cell(p)) = false . 
-- 
  eq (mk(next(p)) = (next(p) list(p))) = 
false . 
-- successor state 
  eq p' = receive(p) . 
-- check if the predicate is true. 
  red istep1 . 
close 

 Σχήμα 5.4 Proof scores για τη δράση receive. 

 
 Όπως γίνεται φανερό, για την απόδειξη της ιδιότητας στην περίπτωση της δράσης receive 
χρησιμοποιήθηκε ως λήμμα ένα επιπλέον αμετάβλητο κατηγόρημα κατάστασης. 
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 Με την παραπάνω μέθοδο αποδεικνύονται ιδιότητες και για την περίπτωση του σύνθετου 
πρωτοκόλλου 2Protocol. Από το θεώρημα 5.1, εφόσον το 2Protocol προκύπτει ως η 
παράλληλη σύνθεση των δύο ίδιων πρωτοκόλλων, η ιδιότητα θα ισχύει σε αυτό. 
 Η αντίστοιχη ιδιότητα για την περίπτωση της συγχρονισμένης σύνθεσης των 
πρωτοκόλλων εκφράζεται ως αμετάβλητο κατηγόρημα κατάστασης ως εξής: 

invariant (((flag1(s) and flag2(s)) implies (mk(next(s)) = list1(s)) and  

mk(next(s)) = list2(s))) and (not (flag1(s) and flag2(s)) implies   

mk(next(s)) = (next(s) list1(s))) and  mk(next(s)) = (next(s) 

list2(s)))) 

και απαιτούνται δύο επιπλέον αμετάβλητα κατηγορήματα κατάστασης για την απόδειξη 
της μέσω ταυτόχρονης επαγωγής σε κάθε δράση του συστήματος. 
 
5.5.3 Έκφραση στην άλγεβρα πρωτοκόλλων 
 Η προδιαγραφή του σύνθετου πρωτοκόλλου είναι δυνατό να εκφρασθεί μέσω της 
άλγεβρας πρωτοκόλλων. Το πρωτόκολλο βασικού επιπέδου (DTP), εισάγει τα υπόλοιπα 
τεμάχια προδιαγραφών και γράφεται: (NAT + CELL + LIST) < pr DTP. Με τη μετονομασία 
του DTP προκύπτουν δύο πανομοιότυπα πρωτόκολλα DTP1, DTP2 τα οποία κληρονομούν τις 
ιδιότητες του DTP. Ο τρόπος γραφής στην άλγεβρα πρωτοκόλλων είναι: φ1 = {Protocol -> 
Protocol1, init -> init1} και φ2 = {Protocol -> Protocol2, init -> init2}, οπότε DTP1 = 
φ1* DTP, DTP2 = φ2* DTP. Η παράλληλη σύνθεση των δύο πρωτοκόλλων DTP1 || DTP2 δίνει 
το πρωτόκολλο 2DTP. Λόγω της DTP1 = φ1* DTP και (NAT + CELL + LIST) < pr DTP ⇒ (NAT 

+ CELL + LIST) < pr DTP1. Το ίδιο ισχύει και για το DTP2. Επιπλέον, λόγω και του ορισμού 
5.9, τα DTP1, DTP2 είναι υπό-πρωτόκολλα του DTP, δηλαδή DTP1 [| DTP, DTP2 [| DTP. Οι 
εκτελέσεις πρωτοκόλλου του DTP συμβολίζονται με {DTP} και η χρονική διάταξη των 
καταστάσεων που απαρτίζουν μια εκτέλεση s0 <{DTP} s1 <{DTP} s2 <{DTP} s3 <{DTP} s4 <{DTP} s5 
<{DTP} s6 <{DTP} s7. Στο σημείο αυτό ορίζεται η σχέση μετάβασης <si,a,si+1>, η οποία 
συμβολίζει τη διάδοχη κατάσταση (si+1) της si μετά την εφαρμογή της δράσης a. Στην 
περίπτωση της συγχρονισμένης σύνθεσης (DTP1⊗ DTP2) έχουμε το χώρο καταστάσεων που 
συμβολίζεται από τον τύπο 2Protocol.  
 Έστω δύο εκτελέσεις του πρωτοκόλλου DTP, R1DTP = <s0 s1 s2 > και R2DTP = <s0 s1 s2 s3 s4 >. 
Είναι φανερό ότι η R2DTP είναι υπό-εκτέλεση της R1DTP, οπότε R2DTP [ R1DTP. Για να εξετασθεί η 
ορθότητα μιας εκτέλεσης είναι δυνατή η προσομοίωση της με το σύστημα της CafeOBJ. Για 
παράδειγμα, μια εκτέλεση που ξεκινάει από αρχική κατάσταση διαφορετική της s0 = init 
δεν είναι έγκυρη. Η σχέση υπό-εκτέλεσης είναι πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
πρωτοκόλλων ασφαλείας. Για παράδειγμα, μπορεί να προσαρμοσθεί μια προδιαγραφή 
πρωτοκόλλου ούτως ώστε το πρωτόκολλο να υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες διαθέσιμες 
στους πελάτες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. 
   
5.6 ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάσθηκε μια άλγεβρα πρωτοκόλλων με βάση της τους 
τελεστές της σύνθεσης συμπεριφοριακών αντικειμένων και την άλγεβρα τεμαχίου 
προδιαγραφών. Όπως έγινε φανερό, το πλαίσιο συμπεριφοριακής προδιαγραφής είναι 
κατάλληλο για μοντελοποίηση πρωτοκόλλων και επαλήθευση ιδιοτήτων τους. Επίσης, η 



                                                                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

 151

μέθοδος της ιεραρχικής σύνθεσης συμπεριφοριακών αντικειμένων είναι μια τεχνική η οποία 
έχει άμεση εφαρμογή στη σύνθεση προδιαγραφών σύνθετων πρωτοκόλλων από υπό-
πρωτόκολλα. Η επαναχρησιμοποίηση προδιαγραφών πρωτοκόλλων μπορεί να φανεί 
εξαιρετικά χρήσιμη στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων, καθώς είναι δυνατό να δημιουργηθούν 
βιβλιοθήκες πρωτοκόλλων βασικού επιπέδου τα οποία έχουν επαληθευθεί. 
 Το προτεινόμενο πλαίσιο υλοποιείται με τη γλώσσα/σύστημα προδιαγραφών CafeOBJ η 
οποία υποστηρίζει πλήρως τεχνικές συμπεριφοριακών προδιαγραφών και επαλήθευσης.  
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6 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
6.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 Η παρούσα διατριβή επικεντρώθηκε στην τυπική μοντελοποίηση κινητών συστημάτων 
επικοινωνιών και υπολογισμού, την τυπική επαλήθευση επιθυμητών ιδιοτήτων τους, και την 
αντικειμενοστραφή ανάπτυξη προδιαγραφών πρωτοκόλλων με τεχνικές συμπεριφοριακών 
αλγεβρικών προδιαγραφών. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν αρχικά τα χαρακτηριστικά 
διαφόρων τυπικών μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί είτε με σκοπό την ανάλυση αποκλειστικά 
κινητών συστημάτων, είτε γενικότερα συστημάτων υπολογισμού. Όπως έγινε αντιληπτό από 
τη μελέτη αυτή, η πλειοψηφία των τυπικών μεθόδων προδιαγραφής και επαλήθευσης 
κινητών συστημάτων βασίζεται στην τεχνική ελέγχου μοντέλου, η οποία έχει το 
πλεονέκτημα του αυτοματισμού, αλλά για την εφαρμογή της απαιτείται ο χώρος 
καταστάσεων του συστήματος να είναι πεπερασμένος. Επιπλέον διαπιστώθηκε η έλλειψη 
τυπικών μοντέλων με εφαρμογή στα κινητά συστήματα που να έχουν ως βάση τους τη 
συμπεριφοριακή εξισωτική αλγεβρική προδιαγραφή, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο 
αλγεβρικής προδιαγραφής με εξισώσεις, ευκολότερα κατανοητό από μηχανικούς και 
επιστήμονες, με εκτελέσιμα χαρακτηριστικά και μεθοδολογίες απόδειξης θεωρήματος 
βασισμένες στην επαγωγή. Οι παραπάνω τεχνικές αποδείξεων δεν αυτοματοποιούνται 
πλήρως αλλά μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και όταν το σύστημα έχει άπειρο αριθμό 
καταστάσεων. 
 Μια τυπική μέθοδος / τεχνική η οποία κάνει χρήση των παραπάνω προτύπων είναι η 
ΠΣΜ/CafeOBJ, όπου ένα σύστημα περιγράφεται με εξισώσεις ως Παρατηρήσιμο Σύστημα 
Μετάβασης (ΠΣΜ), ένα είδος συστήματος μετάβασης, στην αλγεβρική γλώσσα 
προδιαγραφών CafeOBJ, η οποία υποστηρίζει πλήρως τη συμπεριφοριακή αλγεβρική 
προδιαγραφή με ειδικούς τελεστές και τύπους. Στη συνέχεια είναι δυνατή η απόδειξη 
ιδιοτήτων της προδιαγραφής του συστήματος με χρήση ταυτόχρονης επαγωγής και 
ανάλυσης περιπτώσεων. Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία στη μοντελοποίηση 
κατανεμημένων συστημάτων και στην παρούσα διατριβή έχει επεκταθεί ούτως ώστε να είναι 
δυνατή η ανάλυση και επαλήθευση κινητών συστημάτων. Αποτέλεσμα της επέκτασης αυτής 
αποτελεί το πλαίσιο MobileOBJ στο οποίο τα κινητά συστήματα προδιαγράφονται και 
επαληθεύονται ως Κινητά ΠΣΜ. 
 Στη συνέχεια, τα προτεινόμενα Κινητά ΠΣΜ εμπλουτίζονται ούτως ώστε να μπορούν να 
περιγράψουν χρονικά και υβριδικά χαρακτηριστικά των κινητών συστημάτων, όπως η 
ταχύτητα και η απόσταση. Για να επιτευχθεί αυτό, τα Κινητά ΠΣΜ ενοποιούνται με τα 
Χρονικά ΠΣΜ και τα Υβριδικά ΠΣΜ, που έχουν αναπτυχθεί από ερευνητές της κοινότητας 
OBJ. Η πρακτικότητα και εφαρμογή της μεθόδου παρουσιάζεται με μελέτες περιπτώσεων 
πρωτοκόλλων και διαδικασιών από το χώρο των κινητών επικοινωνιών και υπολογισμού 
όπως η προδιαγραφή και επαλήθευση χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος κινητών 
επικοινωνιών, της διαδικασίας καταχώρησης ενός κινητού κόμβου του πρωτοκόλλου 
Κινητού IP και μιας απλής διαπομπής συστήματος GSM. 
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 Λόγω των επιπλέον κινδύνων ασφαλείας των κινητών συστημάτων, παρουσιάζεται η 
εφαρμογή της μεθόδου στη μοντελοποίηση και επαλήθευση πρωτοκόλλων ασφαλείας που 
χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και πολυεκπομπής. Η κρισιμότητα 
εξάλλου των πρωτοκόλλων αυτών, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή τυπικών μεθόδων κατά 
την ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμού τους.  
 Τέλος, προτείνεται μια άλγεβρα πρωτοκόλλων για την αντικειμενοστραφή, τυπική 
ανάπτυξη και επαλήθευση σύνθετων πρωτοκόλλων από μικρότερα, ευκολότερα διαχειρίσιμα 
πρωτόκολλα, με βάση της τη συμπεριφοριακή προδιαγραφή και την άλγεβρα τεμαχίων 
προδιαγραφών. Η υλοποίηση της γίνεται στην CafeOBJ, ενώ αποδεικνύεται η διατήρηση 
ιδιοτήτων των συστατικών πρωτοκόλλων στα σύνθετα. 
 
6.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
 Τα πρωτότυπα αποτελέσματα και η τεχνική συνεισφορά της διατριβής στην προαγωγή 
της επιστήμης φαίνονται στη συνέχεια: 

• Η προδιαγραφή, σχεδίαση και επαλήθευση κινητών συστημάτων, τα οποία 
παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και διαφορές σε σχέση με τα παραδοσιακά 
κατανεμημένα συστήματα, με χρήση τεχνικών συμπεριφοριακής αλγεβρικής 
προδιαγραφής. Πιο συγκεκριμένα: 

- Προτάθηκαν τα Κινητά Παρατηρήσιμα Συστήματα Μετάβασης για την 
τυπική περιγραφή των κινητών συστημάτων. 

- Τα Κινητά ΠΣΜ ενοποιήθηκαν με τα Χρονικά και Υβριδικά ΠΣΜ για 
την περιγραφή επιπλέον χαρακτηριστικών των κινητών συστημάτων. 

- Παρουσιάσθηκαν μελέτες περιπτώσεων πρωτοκόλλων από το χώρο των 
κινητών συστημάτων. 

• Η τυπική προδιαγραφή και επαλήθευση ιδιοτήτων των πρωτοκόλλων ασφαλείας 
SPINS για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 

• Η άλγεβρα πρωτοκόλλων με βάση της τη συμπεριφοριακή προδιαγραφή και 
ιδιαίτερα η σύνθεση πρωτοκόλλων και επαληθεύσεων πρωτοκόλλων.  

 
6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής έχουν ήδη αποτελέσει το έναυσμα για 
περαιτέρω έρευνα μέσα από διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν και διδακτορικές 
διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ξεκινούν. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια 
διπλωματικών εργασιών έχει διερευνηθεί η εφαρμογή των τεχνικών της διατριβής σε: 

• μοντελοποίηση συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων για κινητές 
συσκευές, 

• ανάλυση απαιτήσεων υπηρεσιών όπως m-learning και m-commerce, 
• εφαρμογή άλγεβρας πρωτοκόλλων στη σύνθεση του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης 

NSLPK και διερεύνηση συνδυασμού της με τη Θεωρία Strand Space 
• μελέτη περιπτώσεων πρωτοκόλλων ασφαλείας κινητών επικοινωνιών και διαδικασίας 

από τη στοίβα του Bluetooth. 
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Στο μέλλον, είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση των τεχνικών επαλήθευσης 
προδιαγραφών και απόδειξης ιδιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατό: 

• να ενσωματωθούν τεχνικές απόδειξης ιδιοτήτων ζωντάνιας (liveness) των κινητών 
συστημάτων στο πλαίσιο MobileOBJ,  

• να συνδυασθεί με τη Mobile Maude για την αυτοματοποιημένη απόδειξη μέσω 
ελέγχου μοντέλου και της μεθόδου Bounded OTS/Maude, 

• να διερευνηθεί περαιτέρω η περισσότερο αυτοματοποιημένη τεχνική απόδειξης 
συμπεριφοριακών προδιαγραφών coinduction στην επαλήθευση κινητών 
συστημάτων.    

Όσον αφορά θέματα σημασιολογίας των κινητών συστημάτων, μια ενδιαφέρουσα έρευνα 
αφορά την έκφραση τους ως δομές Kripke και στη συνέχεια εφαρμογή της Θεωρίας των 
Θεσμών, ενώ τέλος θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια γλώσσα κινητών πρακτόρων (Mobile 
Agent Language) με βάση της την CafeOBJ. 

Το κομμάτι της διατριβής που αφορά την άλγεβρα πρωτοκόλλων παρουσιάζει και αυτό 
με τη σειρά του μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του είναι οι 
εξής: 

• ανάπτυξη βιβλιοθηκών προδιαγραφών πρωτογενών πρωτοκόλλων που έχουν 
επαληθευμένες ιδιότητες για χρήση τους στη δημιουργία σύνθετων πρωτοκόλλων, 

• σύνθεση πρωτοκόλλων ασφαλείας σε συνδυασμό με τη θεωρία Strand Space, 
• ανάπτυξη προδιαγραφών νέων πρωτοκόλλων με χρήση της άλγεβρας και υλοποίηση 

με μια γλώσσα χαμηλότερου επιπέδου (C++, Java). 
Όπως είναι φανερό, η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια νέα, πολλά υποσχόμενη  

μεθοδολογία τυπικής ανάπτυξης πρωτοκόλλων.   
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