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Περίληψη

Σε αυτή τη διπλωματική θα εξεταστούν μέθοδοι επαλήθευσης κατά την εκτέλεση κατα-

νεμημένων συστημάτων. Θα παρουσιαστούν τρεις βασικές φιλοσοφίες λειτουργίας της

επαλήθευσης. Επίσης, θα εξεταστούν οι διαφορετικές γλώσσες έκφρασης ιδιοτήτων

προς επαλήθευση. Ακόμα θα εξεταστούν η ορθότητα και η πληρότητα των μεθόδων

αυτών καθώς και άλλα ζητήματα όπως καθυστέρηση του και η πολυπλοκότητά τους.

Λέξεις Κλειδιά

Επαλήθευση κατά την εκτέλεση, εποπτεία, Λογική γραμμικού χρόνου, λογικές

πραγματικού χρόνου, κατανεμημένα συστήματα, ασύργχρονη επικοινωνία



Abstract

In this report there will be examined runtime verification methods for distributed
systems. There will be presentes three ways of achieving the verification. Further-
more, ther will be examined different logics for expressing the proprties needing
verification. Moreover, there will be checked the soundness and completeness of
these methods and other subject like their complexity.

Keywords
Runtime verification, monitoring, LTL, real-time logics, distributed systems,

asynchronus communication
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

΄Οταν κατασκευάζεται ένα υπολογιστικό σύστημα υπάρχει πάντα η ανάγκη να ε-

ίμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί σωστά. Δηλαδή ότι παράγει τα σωστά αποτελέσματα

αλλά και ότι η συνολική του συμπεριφορά είναι σωστή. Για παράδειγμα ότι κανένα

τμήμα του συστήματος δεν μένει σε μία άπειρη επανάληψη ή ότι πρέπει να τηρείται

ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο συγχρονισμού. Μια αστοχία μπορεί να ισοδυναμεί με

τεράστιο κόστος ή ακόμα και με ανάκλησή του συστήματος. Για αυτό το λόγο έχουν

αναπτυχθεί μέθοδοι ελέγχου της σωστής λειτουργίας του συστήματος. Σε αυτή την

εργασία θα ασχοληθούμε με μία κατηγορία από αυτές τις μεθόδους. Η κατηγορία

αυτή ονομάζεται επαλήθευση κατά την εκτέλεση (runtime verification).
Υπάρχουν πολλοί τρόποι επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας ενός υπολογιστικο-

ύ συστήματος που κάθε ένας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία μεθόδων είναι ο έλεγχος περιπτώσεων (test cases).
Μία άλλη μέθοδος είναι η στατική επαλήθευση, συνήθως μέσω ελέγχου μοντέλου

(model checking). Τέλος είναι η επαλήθευση κατά την εκτέλεση (runtime verification)
με την οποία και θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια.

Ο έλεγχος περιπτώσεων είναι η διαδικασία κατά την οποία τροφοδοτούμε με δεδομένα

το σύστημα και περιμένουμε να μας δώσει αποτέλεσμα και να ελέγξουμε στη συνέχεια

ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό. Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι μπορεί

να ελέγξει μόνο συναρτησιακά συστήματα. Με τον όρο «συναρτησιακό σύστημα»

εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει μία είσοδο και μετά από πεπερασμένο χρόνο επι-

στρέφει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να επαληθεύσουν την

ορθή λειτουργία συστημάτων που δεν επιστρέφουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα και που

η λειτουεγία τους είναι ορθή ενώ δεν τερματίζει. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων

είναι τα λειτουργικά συστήματα ή άλλα συστήματα που είναι ο σκοπός τους να πα-

ρέχουν συνεχώς υπηρεσίες. ΄Ενας ακόμα σημαντικός λόγος που ο έλεγχος περιπτώσε-

ων δεν είναι πάντα κατάλληλος είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν ικανοποιείται

μία ιδιότητα όπως η αποφυγή εμφάνισης deadlock. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να

αναπαραχθούν οι περιπτώσεις που θα είναι προβληματικές ειδικά όταν μιλάμε για κα-

τανεμημένα συστήματα.

Η στατική επαλήθευση είναι διαδικασία με την οποία επαληθεύουμε την ορθή λειτουρ-
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γία του συστήματος, χωρίς να το θέσουμε σε λειτουργία. Μία μεθοδολογία στατικής

επαλήθευσης είναι ο έλεγχος μοντέλου (model checking). Με τον όρο αυτό αναφε-

ρόμαστε στο πρόβλημα: με δεδομένο το μοντέλο ενός συστήματος να αποδείξουμε

αυτόματα και εξαντλητικά ότι ικανοποιεί κάποια ιδιότητα το σύστημα αυτό. Η μέθοδος

αυτή έχει αρκετα μειονεκτήματα. Ενα βασικό είναι ότι δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει

μοντέλο για το σύστημα ή ότι το μοντέλο που έχουμε είναι σωστό. Επίσης, σημαντι-

κό είναι ότι σε αυτή τη μέθοδο εμφανίζεται ένα φαινόμενο που ονομάζεται πρόβλημα

έκρηξης καταστάσεων (state explosion) [CGJ+01] . Ο έλεγχος μοντέλου χρειάζε-

ται κάποιο μοντέλο που συνήθως είναι μία δομή Kripke δηλαδή ένα κατευθυνόμενο

γράφημα. ΄Οταν έχουμε ένα σύστημα τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία δομή

που κάθε κόμβος της είναι μία πιθανή κατάσταση του συστήματος. Το πρόβλημα της

έκρηξης καταστάσεων είναι ότι οι καταστάσεις του συστήματος είναι πάρα πολλές,

υπάρχουν περιπτώσεις μοντέλων που έχουν μέχρι και 1020 διαφορετικές καταστάσεις.

Στην επαλήθευση κατά την εκτέλεση (runtime verification) επαληθεύουμε την ι-

κανοποίηση μίας ή περισσότερων ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενός

υπολογιστικού συστήματος, (online) ή ακόμα και μετά από την εκτέλεση χρησιμο-

ποιώντας κάποιο αρχείο που καταγράφει σημαντικά σημεία (offline)

. ΄Ενα πλεονέκτημα της online επαλήθευσης κατά την εκτέλεση είναι ότι μπο-

ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε πιθανά σφάλματα

πριν αυτά εμφανίστουν, εξαναγκάζοντας το σύστημα στη σωστή λειτουργία. Αυτή η

φιλοσοφία ονομάζεται εξαναγκασμός (enforcement).
Τόσο στον έλεγχο μοντέλου όσο και στην επαλήθευση κατά την εκτέλεση χρησιμο-

ποιείται κάποια γλώσσα για να εκφράσει τις ιδιότητες προς έλεγχο. Συνήθως χρη-

σιμοποιείται κάποια παραλλαγή της χρονικής λογικής γραμμικού χρόνου (Linear −
time Temporal Logic), ή άλλα συστήματα κανόνων όπως Floyd − Hoare logic ή

µHML. Η επιλογή της γλωσσάς που θα χρησιμοποιηθεί τελικά εξαρτάται απο την

εκφραστικότητα της, από την πολυπλοκότητα που θα δώσει στην μέθοδο επαλήθευ-

σης αλλά και από τις υποθέσεις που έχουμε κάνει για το σύστημα (π.χ. σύγχρονο ή

ασύγχρονο, με ή χωρίς αστοχίες).

Επειδή τα περισσότερα συστήματα πλέον είναι κατανεμημένα, θεωρήθηκε ότι θα ήταν

σκόπιμο να εξεταστούν μέθοδοι επαλήθευσης κατανεμημένων συστημάτων αφού σε

τέτοια συστήματα υπάρχει μία εγγενής έλλειψη ντετερμινισμός αφού δεν είναι δεδο-

μένο ότι τα γεγονότα γίνονται πάντα με την ίδια σειρά. ΄Ενα πολύ απλό παράδειγμα είναι

το γεγονός ότι όταν δύο διεργασίες τροποποιούν μία μεταβλητή για να γίνει σωστός

συγχρονισμός κλειδώνουμε το κρίσιμο σημείο του κώδικα. Επιπλέον, θα κάνουμε και

την επαλήθευση κατανεμημένα. Αυτό σημαίνει ότι δε θα υπάρχει ένα μόνο κεντρικό

σημείο που θα επαληθεύει τη συνολική λειτουργία αλλά θα υπάρχουν πολλές οντότη-

τες που κάθε μία θα αναλαμβάνει να επαληθεύει επιμέρους κομμάτια της ιδιότητας.

΄Ενα πλεονέκτημα της κατανεμημένης επαλήθευσης είναι ότι έτσι μπορούμε να δια-

πιστώσουμε ελαττωματικά τμήματα στο σύστημα και να τα επιδιορθώσουμε ή να τα

αντικαταστήσουμε. Επιπλέον κάνοντας κατανεμημένα τη διαδικασία θα περιμέναμε να

γίνεται και πιο γρήγορα όμως πολλές φορές λόγω της ανταλλαγής μηνυμάτων αυτό

δεν επιτυγχάνεται.



Επόπτες - monitors Στην μέθοδο της επαλήθευσης κατά την εκτέλεση χρησι-

μοποιούνται κάποιες οντότητες που ονομάζονται επόπτες. Αν μπορούσαμε να δώσουμε

έναν σαφή ορισμό για την έννοια του επόπτη τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι δέχεται

ως είσοδο μία ροή (stream) δεδομένων και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα. Οι επόπτες

δεν είναι κάτι αυστηρά ορισμένο. Μπορεί να είναι είτε κάποιου τύπου αυτόματα , όπως

Moore ή Buchi αυτόματα [GMS07] [GM04] , μηχανές τροποποίησης λέξεων [BF16],
ή μικρές διεργασίες που τρέχουν όλες τον ίδιο κώδικα και άλλες φορές έχουν τοπική

μνήμη [SVAR04] [BKZ15] και άλλες όχι. Στην ουσία οι επόπτες είναι οι οντότητες

που αναλαμβάνουν την δουλειά της επαλήθευσης και γι΄ αυτό το λόγο η μέθοδος της

επαλήθευσης κατά την εκτέλεση ονομάζεται συχνά και εποπτεία.

΄Οταν προσπαθούμε να κάνουμε κατανεμημένα την διαδικασία της επαλήθευσης είναι

σημαντικό να περιγράψουμε με ποιο τρόπο θα επικοινωνούν οι επόπτες για να κατα-

λήξουν σε αποτέλεσμα. Τρεις πολυ διαδεδομένοι τρόποι επικοινωνίας που απαντόνται

συχνά στη βιβιογραφία είναι:

• Ενορχήστρωση (orchestration): υπάρχει ένας κεντρικός επόπτης που κάνει υ-

πολογισμούς και οι υπόλοιποι στέλνουν μηνύματα για το τμήμα που εποπτεύουν

στον κεντρικό. Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ελαχιστοποιεί συ-

νήθως το πλήθος αλλά και το μέγεθος των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται για

την επαλήθευση που σημαίνει ότι επιφέρει τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στη

λειτουργία του συστήματος. ΄Ενα σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι

αν ο κεντρικός επόπτης καταρρεύσει τότε έχουμε αποτύχει συνολικά στην μέθο-

δο. Αυτό σημαίνει ότι αν μιλάμε για ένα πολύ διαδεδομένο και μεγάλο σύστημα

είναι ευάλωτο σε επιθέσεις μιας και είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει και

να επιτεθεί στον κεντρικό επόπτη. ΄Ενα άλλο μειονέκτημα είναι ότι πολλές

φορές για σωστή εποπτεία χρειάζεται να γνωρίζουμε πληροφορία που είναι το-

πική στο περιβάλλον του κάθε τμήματος. Το να στέλνει ένας επόπτης αυτή

τη πληροφορία μπορεί να θέσει επίσης σε κίνδυνο το σύστημα αλλά και θέματα

εμπιστευτικότητας. Επίσης, πολύ συχνά υπάρχουν τμήματα του συστήματος

που είναι προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε ε-

πομένως μεθόδους που πραγματοποιούν πιο κατανεμημένα τη διαδικασία. Θα

μελετηθεί αναλυτικά η μέθοδος της ενορχήστρωσης στην υποενότητα 4.1 και

στο [BKZ15].

• Μετανάστευση (migration) : Οι επόπτες βάση των γεγονότων που παρατηρούν

τροποποιούν την πρόταση προς επαλήθευση και στη συνέχεια προωθούν το α-

ποτέλεσμα σε κάποιον άλλο επόπτη. ΄Ετσι λοιπόν μοιάζει σε αυτή τη περίπτωση

σαν η πρόταση να μετακινείται από επόπτη σε επόπτη. Επιπλέον το αποτέλεσμα

δεν είναι δεδομένο ότι κάθε φορά θα ανακοινώνεται από το ίδιο τμήμα του συ-

στήματος. ΄Ετσι, αν θεωρήσουμε ότι ο επόπτης είναι η μονάδα που καταλήγει

στο τελικό συμπέρασμα είναι σαν να μετακινείται ο ίδιος ο επόπτης. Για το

παραπάνω φαινόμενο η μέθοδος ονομάστηκε μετανάστευση. ΄Ενα σημαντικό



πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί εύκολα να συνεχιστεί ακόμα

και αν κάποιο τμήμα του συστήματος καταρρεύσει. Επίσης, με τη μέθοδο αυτή

αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

΄Ενα σημαντικό μειονέκτημα που έχει συχνά η μέθοδος της μετανάστευσης ε-

ίναι ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στη συνολική λειτουργία του συστήματος.

Επίσης, όσο περισσότερους επόπτες έχουμε τόσο περισσότερο καθυστερεί το

αποτέλεσμα. Μια εκδοχή της μετανάστευσης θα εξεταστεί στην υποενότητα

3.1 και από το [BF16].

• Χορογραφία (choreography): Δημιουργείται μία δενδρική δομή για την επι-

κοινωνία μεταξύ των εποπτών και ανταλλάσσονται μεμονωμένα μηνύματα μόνο

όταν χρειάζεται. Σε αυτή τη περίπτωση κάθε επόπτης βγάζει ετυμηγορία για

ένα τμήμα της ιδιότητας που μας ενδιαφέρει και την στέλνει στον γονικό του

επόπτη. Ο κεντρικός επόπτης που είναι στη ρίζα ανακοινώνει το τελικό απο-

τέλεσμα (στην ουσία η ενορχήστρωση είναι υποπερίπτωση της χορογραφίας).

Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εμπι-

στευτικότητας που είχε η ενορχήστρωση αφού οι υπολογισμοί γίνονται τοπικά.

Επίσης, εδώ δεν υπάρχει εξάρτηση της καθυστέρησης του αποτελέσματος από

το πλήθος τον εποπτών αλλά από το βάθος της δενδρικής δομής. Παρόλα αυ-

τά υπάρχει ο κίνδυνος να αποτύχει πλήρως η μέθοδος αν ο κεντρικός επόπτης

καταρρεύσει. Επίσης επειδή η δομή είναι δενδρική, μπορεί να χάσουμε πληρο-

φορία ενός επόπτη ακόμα και αν δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, στη περίπτωση

που ο γονικός του κόμβος αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα λόγω κάποιας επίθε-

σης. Θα εξετάσουμε μία τεχνική της χορογραφίας στην υποενότητα 3.2 και πιο

αναλυτικά υπάρχει στο[CF16].

Στο κεφάλαιο 2 θα ασχοληθούμε με τον ορισμό της LTL και κάποιων άλλων βασι-

κών εννοιων που είναι απαραίτητες σχεδόν σε όλη τη διπλωματική. Στο κεφάλαιο 3 θα

ασχοληθούμε με μεθόδους κατανεμημένης επαλήθευσης κατανεμημένων σύγχρονων

συστημάτων χωρίς σφάλματα. Εκεί θα αναλύσουμε δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων.

Συγκεκριμένα στην ενότητα 3.1 θα ασχοληθούμε με τη μέθοδο επαλήθευσης οπου

οι επόπτες επικοινωνούν με τη μέθοδο της μετανάστευσης και στην ενότητα 3.2 με

τη μέθοδο της χορογραφίας. Στο κεφάλαιο 4 θα ασχοληθούμε με επαλήθευση σύγ-

χρονων συστημάτων με αστοχίες. Στην ενότητα 4.1 θα τροποποιήσουμε την μέχρι

τότε ορισμένη σημασιολογία ορίζοντας την λογική MTL (Metric Temporal Logic),
η οποία είναι πιο βολική για την ανίχνευση σφαλμάτων και πιο εκφραστική. Στην

ενότητα 4.2 θα αναλύσουμε ποιες ακριβώς είναι οι υποθέσεις του συστήματος και πως

μπορούμε να διαπιστώσουμε και να αντιμετωπίσουμε, όσο είναι δυνατόν, αστοχίες.

Τέλος, στην ενότητα 4.3 γίνεται επέκταση της σημασιολογίας που αναπτύχθηκε στην

ενότητα 4.1 με την εισαγωγή ενός ειδικού ποσοδείκτη που θα αποκαλούμε ποσοδείκτη

παγώματος (freezing quantifier).

..



Κεφάλαιο 2

Βασικές έννοιες

Θα προσεγγίσουμε την συμπεριφορά ενός συστήματος ως μία ακολουθία γεγο-

νότων που συμβαίνουν σε διαδοχικές χρονικές στιγμές . ΄Ενα γεγονός l είναι ένα

σύνολο «ενεργειών» (actions) που δηλώνονται από κάποιες ατομικές προτάσεις του

συνόλου AP δηλαδή l = {a, b, c} όπου a, b, c ∈ AP . ΄Ολα τα δυνατά γεγονότα δεδο-

μένου ενός συνόλου ενεργειών AP είναι το αλφάβητό μας Σ = 2AP . Θα λέμε ίχνος

ή λέξη μια ακολουθία από γεγονότα w = {a, b, c} · {a} · {c}... Τυπικά:

Ορισμός 1. .

• Ενέργειες AP = a, b, ..

• Γεγονός: l ∈ 2AP

• Αλφάβητο: Σ = 2AP

• ΄Ιχνος: w = Σω

• wi: i−οστή κατάληξη του w, αν w = {a}·{b}·{a, b}·{}··· τότε w3 = {a, b}·{}···

• w(i): το i−οστό γεγονός του ω, αν w = {a}·{b}·{a, b}·{}··· τότε w(3) = {a, b}

Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης θα έχουμε περιορισμένη εικόνα της λειτουργίας

του συστήματος. Για αυτό θα πρέπει να περιγράψουμε πότε η μέχρι την εκάστοτε

χρονική στιγμή λειτουργία ενός συστήματος θα είναι ορθή (ή τουλάχιστον θα θέλουμε

να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα σε πεπερασμένο χρόνο).Από τα παραπάνω προκύπτει

ότι θα γνωρίζουμε μόνο ένα πρόθεμα της συνολικής λειτουργίας ενός συστήματος. Θα

χρειαστεί λοιπόν να ορίσουμε τι είναι αποδεκτό και τι απορριπτέο πρόθεμα. Συνοπτικά

ένα πρόθεμα γίνεται αποδεκτό από μία γλώσσα L αν προσθέτοντας οποιαδήποτε άπειρη

κατάληξη αποτελούμενη από γράμματα του αλφαβήτου το αποτέλεσμα είναι λέξη της

γλώσσας. Αν είναι απορριπτέο ένα πρόθεμα τότε ό,τι και να του προσθέσουμε ως

κατάληξη, δεν ανήκει στη γλώσσα.
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Linear-time Temporal Logic(Λογική Γραμμικού Χρόνου) Είναι α-

παραίτητο να χρησιμοποιούμε μία γλώσσα για τη περιγραφή των ιδιοτήτων που θέλουμε

να ελέγξουμε που είναι κατάλληλη για την περιγραφή φαινομένων χρονικά μεταβαλ-

λόμενων. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε την Λογική Γραμμικού Χρόνου η οποία θα

φανεί γιατί είναι κατάλληλη για αυτό το σκοπό στη συνέχεια. Θα δούμε παρακάτω το

συντακτικό και τη σημασιολογία της LTL

Ορισμός 2 (Συντακτκό της LTL). ΄Εστω p ∈ AP

φ ::=> | ⊥ | p | ¬φ | φ ∨ φ | φ ∧ φ προτασιακοί τελεστές

|Xφ | φUφ | Gφ | Fφ μελλοντικοί τελεστές

| Pφ | φSφ |Hφ | Oφ παρελθοντικοί τελεστές

Ορισμός 3 (Σημασιολογία της LTL). ΄Εστω Σ το αλφάβητό μας, w ∈ Σω
και

i ∈ N:

wi |= p ⇔ p ∈ w(i) , p ∈ AP
wi |= ¬φ ⇔ wi ��|= φ

wi |= φ1 ∨ φ2 ⇔ wi |= φ1 ή wi |= φ2

wi |= Xφ ⇔ wi+1 |= φ

wi |= Pφ ⇔ wi−1 |= φ

wi |= Fφ ⇔ ∃k ∈ [i,∞] : wk |= φ

wi |= Oφ ⇔ ∃k ∈ [0, i] : wk |= φ

wi |= Gφ ⇔ ∀k ∈ [i,∞] : wk |= φ

wi |= Hφ ⇔ ∀k ∈ [0, i] : wk |= φ

wi |= φ1Uφ2 ⇔ ∃k ∈ [i,∞] : wk |= φ2 και ∀l ∈ [i, k]wl |= φ1

wi |= φ1Sφ2 ⇔ ∃k ∈ [0, i] : wk |= φ1 και ∀l ∈ [k, i]wl |= φ2

Οι προτασιακοί τελεστές ορίζονται όπως γνωρίζουμε στη κλασσική προτασιακή

λογική.

Το ίχνος w ουσιαστικά περιγράφει το τι συμβαίνει σε διακριτές χρονικές στιγμές στο

σύστημα.΄Ετσι λοιπόν για τους μελλοντικούς τελεστές αν σε κάποια χρονική στιγμή i
ισχύει το: Xφ (τελεστής ῾ἑπόμενα᾿᾿ δηλαδή next) τότε στο i+ 1 γεγονός του ίχνους

ισχύει το φ. Αν ισχύει το Fφ (τελεστής ῾῾μελλοντικά᾿᾿ δηλαδή in the Future) τότε

σε κάποιο απο τα επόμενα γεγονότα ισχύει το φ. Αν ισχύει το Gφ (τελεστής ῾῾πάντα᾿᾿

δηλαδή Globaly) τότε σε όλα τα επόμενα γεγονότα ισχύει το φ. Θα γίνει ιδιαίτερη

μνεία στον τελεστή φ1Uφ2 (῾῾μέχρι᾿᾿ δηλαδή Until) ο οποίος ισχύει σε κάποια χρονική

στιγμή i αν υπάρχει κάποιο επόμενο γεγονός j ≥ i για το οποίο ισχύει το φ2 και για

όλα τα ενδιάμεσα γεγονότα ισχύει το φ1. Μπορούμε να φανταστούμε τον τελεστή

U σαν ένα while loop όπου το φ1 είναι το σώμα της επανάληψης και το φ2 είναι η



συνθήκη τερματισμού της επανάληψης.

Ο κάθε μελλοντικός τελεστής έχει και έναν αντίστοιχο παρελθοντικό τελεστή. ΄Ετσι

λοιπόν ο δυικός (απο χρονική άποψη) του X είναι το P (previously) δηλαδή αν σε

κάποια χρονική στιγμή ισχύει το Pφ τότε στο αμέσως προηγούμενό της γεγονός ι-

σχύει το φ.Ο χρονικά δυικός του F είναι το O (once) δηλαδή αν σε κάποια χρονικη

στιγμή ισχύει το Oφ τότε σε κάποιο προηγούμενό της γεγονος ισχύει το φ. Ακόμα, ο

δυϊκός τελεστής του G είναι το H (historicaly) δηλαδή αν σε κάποια χρονική στιγμή

ισχύει το Hφ τότε σε όλα τα προηγούμενα γεγονότα ισχύει το φ. Τέλος, ο δυικός

τελεστής του U είναι το S (since) δηλαδή αν σε κάποια χρονική στιγμή ισχύει το

φ1Sφ2 υπάρχει κάποιο προηγούμενο γεγονός για το οποίο ίσχυσε το φ2 και έκτοτε

ισχύει το φ1.
Σε πολλές περιπτώσεις η σημασιολογία κάποιων τελεστών του συντακτικού της LTL
δεν ορίζεται.Ο λόγος είναι ότι αν και θα χρησιμοποιημοποιούνται όλοι οι τελεστές

του συντακτικού, σημασιολογικά κάποιοι μπορούν να αντικατασταθούν από συνδυα-

σμό άλλων τελεστών. Για παράδειγμα ισχύει ότι ο τελεστής > = p ∨ ¬p και ο

τελεστής ⊥ = ¬>. Αν προσέξουμε τον τρόπο που έχει οριστεί ο τελεστής U . Θα

δούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουμε τους άλλους χρονικούς τελε-

στές, έτσι λοιπόν Fφ = >Uφ και Gφ = ¬F (¬φ). Ομοίως για τους παρελθοντικούς

τελεστές ισχύει ό,τι και για τους μελλοντικούς τελεστές, ότι δηλαδή μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή S για να περιγράψουμε τους υπόλοιπους παρελθοντι-

κούς χρονικούς τελεστές.

΄Οταν θέλουμε να περιγράψουμε πώς επιθυμούμε να λειτουργεί ένα σύστημα, θέλου-

με να δηλώσουμε κάποιες ιδιότητες που είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται. Δύο

κατηγορίες ιδιοτήτων που είναι απαραίτητο να μπορούμε να περιγράψουμε είναι οι ιδι-

ότητες ασφάλειας (safety) και οι ιδιοτητες διαχρονικότητας (liveness). Οι ιδιότητες

ασφάλειας είναι ιδιότητες που δηλώνουν ότι δε θα συμβεί κάτι κακό σε οποιαδήποτε

εκτέλεση του συστήματος. Για παράδειγμα «δεν μπορεί να υπάρχει ένας επιβάτης στο

αεροπλάνο χωρίς ταυτότητα». Οι ιδιότητες ασφάλειας λοιπόν περιγράφονται άρτια από

τον τελεστή G. Οι ιδιότητες διαχρονικότητας είναι ιδιότητες που λένε ότι σίγουρα

κάτι καλό θα συμβεί κάποια στιγμή, ας πούμε «κάποια στιγμή θα βρω τον φίλο μου

στο τηλέφωνο». Οι ιδιότητες διαχρονικότητας περιγράφονται κατάλληλα από το τελε-

στή F .

΄Οπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έτσι όπως έχουν οριστεί τα καλά και τα κακά

προθέματα, είναι προφανές ότι υπάρχουν προθέματα τα οποία δεν είναι ούτε καλά ούτε

κακά. Αν θέλουμε λοιπόν να αναθέσουμε βάσει της LTL σε ένα πρόθεμα μία αληθοτι-

μή που να δηλώνει ότι για μία πρόταση δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό οι αληθοτιμές t
και f δεν αρκούν. ΄Ετσι λοιπόν στις περισσότερες περιπτώσεις εισάγεται και μία τρίτη

αληθοτιμή η οποία θέλει να δηλώσει άγνοια και αυτή είναι το ?. Σε αυτό το σύστημα

τριών αληθοτιμών μπορούμε να ορίσουμε την σχέση μερικής διάταξης ≺ που δηλώνει

το κατά πόσο είναι τελεσίδικη μία αληθοτιμή έτσι λοιπόν ? ≺ t και ? ≺ f ενώ δεν

μπορούν να συγκριθούν οι τελεστές t και f ως προς ≺.

Ορισμός 4. Καλά και Κακά προθέματα. ΄Εστω γλώσσα L ⊆ Σω
. Το σύνολο

των καλών και αντίστοιχα των κακών προθεμάτων για τη γλώσσα L ορίζεται όπως



παρακάτω.

good(L) = {τ ∈ Σ∗| τ · Σw ⊆ L}, bad(L) = {τ ∈ Σ∗| τ · Σw ⊆ Σw \ L}

Παράδειγμα 1. Δεν είναι δεδομένο ότι μία γλώσσα έχει καλά ή κακά προθέματα.

Επίσης, δεν είναι δεδομένο ότι κάποιο πρόθεμα είναι υποχρεωτικά καλό ή κακό:

• L = F a = ῾῾ κάποια στιγμή θα ισχύσει το α᾿᾿ : w = {b}·{a} αποδεκτό πρόθεμα,

w = {b} ούτε καλό ούτε κακό πρόθεμα, δεν έχει κακά προθέματα.

• L = Ga = ῾῾πάντα θα ισχύει το α᾿᾿: δεν έχει καλό πρόθεμα, w = {b} είναι κακό

πρόθεμα, w = {a} δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό πρόθεμα

• L = GF a = ¨πάντα κάποτε θα ισχύει το α’: δεν έχει ούτε καλό ούτε κακό

πρόθεμα.

Από το παραπάνω παράδειγμα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει

περίπτωση κάποιο ίχνος w να μην είναι ούτε καλό ούτε κακό πρόθεμα, αφού μπορει

να υπάρχουν ίχνη w1, w2 ∈ Σω
τέτοια ώστε να ισχύουν ταυτόχρονα w · w1 |= φ και

w ·w2 ��|=φ. Ορίζουμε παρακάτω μία σημασιολογία για πεπερασμένα ίχνη για εποπτεία

LTL προτάσεων την οποία θα αποκαλούμε LTL3.

Ορισμός 5 (Τρίτιμη σημασιολογία για προτάσεις LTL, LTL3). ΄Εστω u ∈ Σ∗ και

η σχέση στην LTL3 |=3: Σ∗ × LTL→ B3 όπου B3 = {>,⊥, ?}

u |=3 φ :=


t αν u ∈ good(φ),
f αν u ∈ bad(φ),
? αλλιώς

Μερικές συναρτήσεις Επειδή θα υπάρξει ανάγκη χρήσης μερικών, συναρ-

τήσεων θα αναφερθούμε σε κάποιους στοιχειώδεις ορισμούς τους.

Ορισμός 6 (σημαντικοί συμβολισμοί για μερικές συναρτήσεις). Μία μερική συ-

νάρτηση δεν ορίζεται σε όλο το πεδίο ορισμού της. ΄Εστω f, g : A ⇀ B μερικές

συναρτήσεις

• def(f) = {a ∈ A|f(α) ορίζεται}

• f = [α1 7→ f(α1), ..., αn 7→ f(αn)], αν def(f) = {α1, ..., αn}.

• f = [] αν def(f) = ∅.

• f v g, αν def(f) ⊆ def(g) και f(α) = g(α) , για όλα τα a ∈ def(f).

• g = f [a 7→ b] αν c ∈ def(f) και c ∈ def(g) τότε f(c) = g(c) αλλιώς g(a) = b.



Διαισθητικά η g = f [α 7→ β] είναι μία αναβάθμιση της f γιατί όπου ορίζεται η

f ισχύει ότι f(c) = g(c) και η g ορίζεται σε ενα επιπλέον στοιχείο που είναι όπου

ισχύει ότι g(a) = b. Επίσης, η δήλωση f v g μας λέει ότι η g είναι πιο αναβαθμισμένη

από την f .

Τέλος, στη συνέχεια θα φανούν πολύ χρήσιμοι κάποιοι κανόνες σημασιολογικης

ισοδυναμίας προτάσεων. Ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθουν αυτοί οι κανόνες

είναι ότι όταν θέλουμε να αποδείξουμε κάποιο θεώρημα η απόδειξη θα γίνεται για την

απλούστερη βάση αυτών των κανόνων πρόταση.

Ορισμός 7 (κανόνες προτασιακής απλοποίησης-Simp). .

> ∨ φ ≡Simp φ ∨ > ≡Simp >
⊥ ∧ φ ≡Simp φ ∧ ⊥ ≡Simp ⊥
> ∧ φ ≡Simp φ ∧ > ≡Simp φ
⊥ ∨ φ ≡Simp φ ∨ ⊥ ≡Simp φ
φ ≡Simp φ σε κάθε άλλη περίπτωση



Κεφάλαιο 3

Εποπτεία με γενικό ρολόι σε

συστήματα χωρίς αστοχίες

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τεχνικές επαλήθευσης κατά την εκτέλε-

ση, στις οποίες έχουμε κάνει τις εξής δύο υποθέσεις:

• ΄Υπαρξη ενός γενικού ρολογιού

• Συνεχής και πλήρως εξασφαλισμένη επικοινωνία συστήματος-εποπτών και επόπτη-

επόπτη

Η ύπαρξη ενός γενικού ρολογιού σημαίνει ότι υπάρχει ένα ρολόι που χρησιμοποιο-

ύν όλα τα μέλη του συστήματος και οι επόπτες, για να συγχρονίσουν την λειτουργία

τους. Συγκεκριμένα μπορούμε να θεωρήσουμε [BF16] ότι όταν σε ένα σύστημα δε

χρειάζεται επικοινωνία μέσω κάποιου πρωτοκόλλου μεταξύ των εποπτών του, θα θεω-

ρήσουμε ότι μπορούν να υπάρξουν αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία

τα επί μέρους μέλη του συστήματος μπορούν να κάνουν όλους τους υπολογισμούς τους

και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και ουσιαστικά ο κύκλος του γενικού ρολογιο-

ύ είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα υποθέτουμε ότι τα προαναφερθέντα

χρονικά διαστήματα είναι αρκετά μικρά ώστε να μην μπορούν να το αντιληφθούν οι

άνθρωποι που το χειρίζονται αλλά ούτε και να επιρεάζει τη συνολική λειτουργία του

συστήματος. Μάλιστα υπάρχουν μελέτες που ασχολούνται με τη δειγματοληψεία αυ-

τών των χρονικών διαστημάτων [Bar13] . ΄Ετσι το γενικό ρολόι θα μετράει πόσα απο

αυτά τα χρονικά διαστήματα χουν περάσει.

΄Ενας άλλος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το γενικό ρολόι [BKZ15] είναι ότι

κάθε φορά που πρέπει να επικοινωνήσουν τα επί μέρους μέλη του συστήματος τότε

ελέγχουν το γενικό ρολόι για να μαρκάρουν ποια χρονική στιγμή παρατηρήθηκε το

εκάστοτε γεγονός ή ανταλλάχθηκε μήνυμα.

Σαφώς η ύπαρξη ενός γενικού ρολογιού, αν και δεν είναι πάντα ρεαλιστικό σενάριο,

ωστόσο σε πολλά συστήματα είναι δυνατό να υπάρχει, όπως όταν όλα τα επί μέρους

τμήματα ενός συστήματος είναι στο ίδιο μηχάνημα. ΄Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι οι αι-

σθητήρες ενός αυτοκινήτου. Επισης, υπάρχουν πρωτόκολλα συγχρονισμού ρολογιών
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τα οποία μπορούν να πετύχουν σε LAN απόκληση ενός ms.

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι όταν δύο υποσυστήματα του γενικού συστήματος προ-

σπαθούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, η επικοινωνία θα επιτυγχάνεται πάντα και

χωρίς κανένα σφάλμα στο μήνυμα που ανταλλάσσεται.

3.1 Μετανάστευση

Σε αυτό το κεφάλαιο οι ιδιότητες που θα ελέγχουμε αποτελούνται από μελλοντι-

κούς τελεστές. Το ζητούμενο είναι, δεδομένης της σημασιολογίας να περιγράψουμε

έναν ικανοποιητικό αλγόριθμο με τον οποίο κάθε επόπτης λειτουργεί για να κατα-

λήξει σε μία ετυμηγορία δεδομένου του τι γνωρίζει την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Συγκεκριμένα θα διατυπώσουμε και στη συνέχεια θα τροποποιήσουμε μία συνάρτηση

τροποποίησης μίας πρότασης βάσει της καινούριας γνώσης που λαμβάνει ο εκάστοτε

επόπτης. Τη μέθοδο αυτή θα τη λέμε συνάρτηση προόδου.

Αυτό που θα κάνει αρχικά η συνάρτηση προόδου είναι ότι θα τροποποιεί την πρότα-

ση προς έλεγχο και θα αναθέτει αληθοτιμές σε όποιο σημείο της πρόστασης μπορεί

να το κάνει βάσει ενός παρατηρούμενου γεγονότος. Στη συνέχεια θα επεκτείνουμε

τη συνάρτηση προοόδου ώστε όταν ένας επόπτης δε μπορεί να παρατηρήσει κάποια

ενέργεια, τότε θα σημειώνει πόσο παλιά πρέπει να κοιτάξει κάποιος άλλος επόπτης για

να δει αν η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε ή όχι. (Θα λέμε το συνολικό αποτέλε-

σμα της συνάρτησης προόδου στόχο ενώ την σημείση της τροποποίηση σαν δέσμευση).

Ορισμός 8. Συνάρτηση προόδου (progression funtion) ΄Εστω φ, φ1, φ2 ∈ LTL,p ∈
AP μία ατομική πρόταση, σ ∈ Σ είναι ένα γεγονός η συνάρτηση προόδου P :
LTL× Σ→ LTL ορίζεται επαγωγικά από τις παρακάτω εκφράσεις

P (>/⊥, σ) = >/⊥

P (p ∈ AP, σ) =

{
> αν p ∈ σ
⊥ αλλιώς

P (¬φ, σ) = ¬P (φ, σ)

P (φ1 ∨ φ2, σ) = P (φ1, σ) ∨ P (φ2, σ)

P (Xφ, σ) = φ

P (Gφ, σ) = P (φ, σ) ∧Gφ

P (Fφ, σ) = P (φ, σ) ∨ Fφ)

P (φ1Uφ2, σ) = P (φ2, σ) ∨ (P (φ1, σ) ∧ φ1Uφ2)

Ο λόγος για τον οποίο η παραπάνω συνάρτηση φέρνει αποτέλεσμα είναι ότι ισχύουν

τα παρακάτω αποτελέσματα:



Λήμμα 1. ΄Εστω φ μία LTL πρόταση ,σ ένα γεγονός και w ένα άπειρο ίχνος θα

έχουμε ότι σ · w |= φ⇔ w |= P (φ, σ)

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή πάνω στο συντεκτικό της πρότασης.

Το παραπάνω λήμμα δηλώνει ότι ένα ιχνος ικανοποιεί μία πρόταση ανν η κατάληξη

όταν αφαιρέσουμε το πρώτο γεγονός του ίχνους ικανοποιεί τη πρόταση που προκύπτει

από τη συνάρτηση προόδου. Το επόμενο λήμμα μας περιγράφει τη σχέση των καλών

και των κακών προθεμάτων με τη συνάρτηση προόδου.

Λήμμα 2. Αν P (φ, σ) ≡Simp > τότε σ ∈ good(φ), ενώ αν P (φ, σ) ≡Simp ⊥ τότε

σ ∈ bad(φ)

Απόδειξη. Σύμφωνα με το Λήμμα 1 θα έχουμε ότι ∀σ ∈ Σ.∀w ∈ Σω.σ · w |= φ ⇔
w |= P (φ, σ). Επομένως, έχουμε ότι ∀σ ∈ Σ.∀w ∈ Σω.σ · w |= φ ⇔ ∀σ ∈ Σ.∀w ∈
Σω.w |= P (φ, σ) και ∀σ ∈ Σ.∀w ∈ Σω.σ · w ��|= φ ⇔ ∀σ ∈ Σ.∀w ∈ Σω.w ��|= P (φ, σ).
Επομένως αν P (φ, σ) ≡Simp > θα έχουμε ότι ∀σ ∈ Σ.∀w ∈ Σω.σ · w |= φ επομένως

σ ∈ good(φ). Ομοίως όταν P (φ, σ) ≡Simp ⊥ θα έχουμε ότι ∀σ ∈ Σ.∀w ∈ Σω.σ ·w��|=φ
επομένως σ ∈ bad(φ). Μπορούμε φυσικά να το αποδείξουμε και επαγωγικά.

Ορισμός 9 (Συνάρτηση προόδου σε ίχνος και σημασιολογία κεντροποιημένης επο-

πτείας). Δεδομένης μίας πρότασης φ ∈ LTL, μιάς ατοικής πρότασης p ∈ AP και

ενός ίχνους u = u(0) · ... · u(t) ∈ Σ+
επεκτείνουμε τη συνάρτηση προόδου:

P (φ, u(0) · ... · u(t)) = P (φ, u) = P (...P (φ, u(0)), ..., u(t)))

Επίσης, P (φ, ε) = φ. Η σημασιολογική σχέση της (κεντροποιημένης) εποπτείας

μέσω της συνάρτησης προόδου είναι, |=C : Σ∗ × LTL→ B3 ορίζεται παρακάτω :

u |=c φ :=


t αν P (φ, u) ≡Simp >,
f αν P (φ, u) ≡Simp ⊥,
? αν u ∈ αλλιώς

Θεώρημα 1. ΄Εστω φ ∈ LTL και u ∈ Σ∗ τότε [u |=C φ] = t/f ⇒ [u |=3 φ] = t/f
και [u |=3 φ] =?⇒ [u |=C φ] =?

Στην απόδειξη του προηγούμενου θεωρήματος θα χρειαστούμε άλλα δύο λήμματα.

Λήμμα 3. Δοθέντων τών προτάσεων φ, φ1, φ2 ∈ LTL και ενός ίχνος u ∈ Σ+
,

η συνάρτηση προόδου μπορεί να επεκταθεί στο ίχνος u εφαρμόζοντας διαδοχικά την

προηγουμένως ορισμένη συνάρτηση προόδου σε κάθε γεγονός του ίχνους u. Επίσης,

έχουμε : ∀φ, φ1, φ2 ∈ LTL.∀u ∈ Σ+



P (>, u) = >
P (⊥, u) = ⊥

P (p ∈ AP, u) =

{
> αν p ∈ u(0)

⊥ αλλιώς

P (¬φ, u) = ¬P (φ, u)

P (φ1 ∧ φ2, u) = P (φ1, u) ∧ P (φ2, u)

P (φ1 ∨ φ2, u) = P (φ1, u) ∨ P (φ2, u)

P (Gφ, u) =

|u|−1∧
i=0

P (φ, ui) ∧Gφ

P (Fφ, u) =

|u|−1∨
i=0

P (φ, ui) ∨ Fφ

P (Xφ, u) =

{
φ αν | u |= 1
P (φ, u1) αλλιώς

P (φ1Uφ2, u) =


P (φ2, u) ∨ P (φ1, u) ∧ φ1Uφ2 αν | u |= 1

∨|u|−1
i=0 (P (φ2, u

i) ∧
∧i−1
j=0 P (φ1, u

j))∨∧|u|−1
i=0 P (φ1, u

i) ∧ φ1Uφ2 αλλιώς

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται με δύο επαγωγές μία δομική επαγωγή πάνω στο φ και

μία στο μήκος του ίχνους u. (που είναι και το πλήθος των διαδοχικών εφαρμογών της

συνάρτησης προόδου).

Λήμμα 4. ΄Εστω φ μία LTL πρόταση, u ∈ Σ∗ ένα πεπερασμένο ίχνος και w ∈ Σw

ένα άπειρο ίχνος , έχουμε ότι u · w |= φ⇔ w |= P (φ, u)

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή πάνω στη συνάρτηση που προκύπτει από

το λήμμα 3.

Τωρα θα προχωρήσουμε στην απόδειξη του θεωρήματος 1

Απόδειξη. Σύμφωνα με το 4 έχουμε ∀u ∈ Σ+.∀w ∈ Σω.u · w |= φ ⇔ w |= P (φ, u).
και ∀u ∈ Σ+.∀w ∈ Σω.u ·w��|=φ⇔ w��|=P (φ, u). Επομένως, όταν P (φ, u) = > έχουμε

ότι ∀u ∈ Σ+.∀w ∈ Σωu · w |= φ δηλαδή u ∈ good(φ). Επίσης, όταν P (φ, u) = ⊥
έχουμε ότι ∀u ∈ Σ+.∀w ∈ Σωu · w ��|= φ δηλαδή u ∈ bad(φ)

Παρατήρηση 1. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το αντίστροφο του θεωρήματος

1 δεν ισχύει. Ας πούμε η ταυτολογία XX> δεν αποτιμάται σε > κατά |=C παρά

μόνο μετα από μία χρονική στιγμή. Και ακόμα και αν σε αυτή την περίπτωση α-

πλά αργεί να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν ταυτολογίες τις οποίες αποτυγχάνει

πλήρως να αποτιμήσει όσο και να το αφήσουμε να τρέξει όπως ας πούμε την ταυτολογία

G(>U(F b ∨G¬b)).



Το πρόβλημα με τη μέθοδο όπως περιγράφηκε παραπάνω είναι ότι γίνεται από

έναν επόπτη, όμως εμείς θέλουμε να κατανείμουμε την διαδικασία της επαλήθευσης

σε πολλούς επόπτες. ΄Ενας βασικός λόγος είναι ότι θέλουμε να τοποθετήσουμε έναν

επόπτη σε κάθε επιμέρους τμήμα του συνολικού συστήματος, ώστε να μπορούμε να

εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος.

΄Ετσι λοιπόν, θεωρούμε ότι ο επόπτης Mi είναι τοποθετημένος στο τμήμα Ci το

οποίο μπορεί να κάνει τις ενέγειες Σi ⊆ Σ .Επομνως, ο κάθε επι μέρους επόπτης

κάνει τροποποίηση της πρότασης φ ∈ LTL, δέχεται ως είσοδο ένα γεγονός σ ∈
Σi και εφαρμόζει κάποιους από τους κανόνες της συνάρτησης προόδου . Επιπλέον

σε κάθε χρονική στιγμή t ,αν έχουμε n επόπτες, ένας επόπτης μπορεί να στείλει

το πολύ ένα μήνυμα σε κάποιον από τους υπόλοιπους και να λάβει το πολύ n − 1
μηνύματα . Το μήνυμα το οποίο θα αποστείλει είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής,

της συνάρτησης προόδου που έτρεξε τη προηγούμενη χρονική στιγμή. Στη ουσία η

συνάρτηση πρόοδου όταν ο επόπτης δε μπορεί να ελέγξει αν πραγματοποιήθηκε μία

ενέργεια που υπάρχει στη πρόταση δημιουργεί μία «δέσμευση» για αυτή την ενέργεια

η οποία υποδεικνύει ποιός οφείλει να την ελέγξει. Για παράδειγμα στον τύπο P p ∨ q
η δέσμευση για το p είναι πιο επείγουσα από τη δέσμευση για το q. Παρακάτω θα

αναλυθεί λεπτομερώς τι σημαίνει δέσμευση και ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τη

σύγκριση της επιτακτκότητας μεταξύ των δεσμεύσεων.

΄Ετσι όπως έχει οριστεί η συνάρτηση προόδου όταν γίνεται τροποποίηση της LTL
πρότασης και πρέπει να την εφαρμόσουμε σε μία πρότασιακή μεταβλητή p ∈ AP ,

τότε αν συμβεί ένα γεγονός σ τέτοιο ώστε p /∈ σ, τότε αυτόματα ο επόπτης βγάζει το

συμπέρασμα ότι P (p, σ) = ⊥ . Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνουμε κατανεμημένα την

εποπτεία ο προηγούμενος συλλογισμός είναι λάθος γιατί μπορεί να συνέβη η ενέργεια

αυτή σε έναν άλλο επόπτη. ΄Ετσι λοιπον πρέπει να τροποποιήσουμε τη συνάρτηση

προόδου προσθέτοντας ως παράμετρο, το σύνολο των προτασιακών μεταβλητών το

οποίο ελέγχει ο εκάστοτε επόπτης APi. ΄Ετσι λοιπόν αλλάζουμε την συνάρτηση

προόδου:

P (p, σ,APi) =


t αν p ∈ σ,
f αν p /∈ σ ∧ p ∈ APi,
Pφ αλλιώς

΄Οπου P είναι ο τελεστής previously. Για συντομία όταν θα έχουμε m εφαρμογές

του P πάνω στην φ ως Pmφ. Θα ορίσουμε βάσει των παραπάνω την επιτακτικότητα

μίας δέσμευσης.

Ορισμός 10. ΄Εστω φ ένας LTL τύπος και Y : LTL → N≥0 μία επαγωγικά ορι-

ζόμενη συνάρτηση η οποία αποδίδει ένα βαθμό επιτακτικότητας σε έναν LTL τύπο

όπως παρακάτω:



Y (φ1 ∨ φ2) = max(Y (φ1), Y (φ2))

Y (φ1 ∧ φ2) = max(Y (φ1), Y (φ2))

Y (Pφ) = Y (φ) + 1

Y (φ) = 0 αλλιώς

Θα λέμε ότι μία πρόταση φ είναι πιο επείγουσα από μία άλλη ψ αν και μόνο αν

Y (φ) > Y (ψ). Θα λέμε ότι μία πρόταση δεν είναι επείγουσα αν Y (φ) = 0.

Η παραπάνω τροποποίηση στους κανόνες προόδου έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα:

αν p ∈ σ τότε τίποτα δεν αλλάζει, αν p /∈ σ και p δεν ανήκει στα γεγονότα που παρα-

κολουθεί τοMi τότε επιστρέφει P p επειδή δεν μπορεί να αποφασίσει αν το p συνέβη ή

όχι. Για αυτό το λόγο μετατρέπει το p σε δέσμευση για αποτίμηση από κάποιο άλλον

επόπτη. Το πρόβλημα με την παραπάνω μέθοδο είναι ότι η ικανοποίηση (satisfaction)
και η παραβίαση (violation) ενός στόχου δεν εντοπίζεται όταν αυτή συμβαίνει, αλλά

αργότερα. Αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει ο κεντρικός παρατηρητής. ΄Ομως

δε μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Αφού θα περιγράψουμε πλήρως την μέθοδο

επαλήθευσης θα δείξουμε και το μέγιστο χρονικό διάστημα που κάνει η μέθοδος να

καταλήξει σε ετυμηγορία.

Παράδειγμα 2. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σύστημα με τρεις επόπτες A,B,C
με APA = {a} , APB = {b} , APC = {c} και θέλουμε να επαληθεύσουμε κατανε-

μημένα ότι ικανοποιείται ο γενικός τύπος φ = F (a ∧ b ∧ c) . Αρχικά θεωρούμε ότι

φ0A = φ0B = φ0C = φ. Επίσης έστω ότι τη χρονική στιγμή 0 συμβαίνει το γεγονός

{a, b} τότε ΠA(σ) = a, ΠB(σ) = b ΠC(σ) = ∅ όπου Πi(σ) είναι η προβολή του γε-

γονότος σ στον επόπτη i τότε η τροποποίηση που κάνει στην φ ο κάθε επόπτης είναι

η παρακάτω:

φ1A = P (φ, {a}, {a}) = P (a, {a}, {a}) ∧ P (b, {a}, {a}) ∧ P (c, {a}, {a}) ∨ φ
= P b ∧ P c ∨ φ

φ1B = P (φ, {b}, {b}) = P (a, {b}, {b}) ∧ P (b, {b}, {b}) ∧ P (c, {b}, {b}) ∨ φ
= P a ∧ P c ∨ φ

P (φ, {}, {c}) = P (a, {}, {b}) ∧ P (b, {}, {b}) ∧ P (c, {}, {b}) ∨ φ
= P a ∧ P b ∧ ⊥ ∨ φ = φ

Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ορίσουμε τις περιπτώσεις της συνάρ-

τησης προόδου για προηγούμενους στόχους : γι΄ αυτό το σκοπό, κάθε επόπτης έχει

αποθηκευμένο ένα φραγμένο πλήθος προηγούμενων γεγονότων. Θα συμβολίζουμε το

γεγονός που συνέβη τη χρονική στιγμή t− k όπου t η τρέχουσα χρονική στιγμή, ως

σ(−k). Σε έναν επόπτη που παρατηρεί το Σi. Ο κανόνας προόδου λοιπόν για έναν

προηγούμενο στόχο Pmφ ορίζεται όπως παρακάτω:



P (Pmφ, σ,APi) =


> αν φ ∈ APi ∩Πi(σ(−m)),

⊥ αν φ ∈ APi \Πi(σ(−m)),

Pm+1φ αλλιώς

Τώρα που έχουμε περιγράψει πολλά από τα βασικά σημεία της μεθόδου θα ήταν

καλό να ορίσουμε πώς προκύπτει κάποιο συμπέρασμα βάσει της εφαρμογής της παρα-

πάνω συνάρτησης προόδου.

Από το παράδειγμα 2 προκύπτει ότι ένας επόπτης δεν μπορεί να βγάλει συνήθως συ-

μπέρασμα για το συνολικό σύστημα. Ενώ ο C ξέρει ότι τη χρονική στιγμή 0 δεν

ικανοποιείται σίγουρα η φ, οι Α και Β δεν μπορούν να ξέρουν αν ικανοποιείται ή όχι.

Θα πρέπει λοιπόν να ανταλλάξουν μηνύματα, που να περιέχουν LTL δεσμεύσεις, για

να μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. ΄Οπως έχουμε πει και πιο πάνω

οι επόπτες είναι οι οντότητες που αποφασίζουν αν ένα πρόθεμα είναι καλό ή κακό.

Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς όπως και στην περίπτωση του τροποποιημένου συστήμα-

τος έτσι και στην αποκεντρωμένη περίπτωση όταν η συνάρτηση προόδου καταλήγει

σε >/⊥ τότε το αντίστοιχο ίχνος να είναι καλό/κακό ή αν πρέπει να συνεχίσουμε.

Πριν περιγραφεί πως το πετυχαίνουμε αυτό με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε,

θα χρειαστεί να γίνει κάποια περιγραφή για τη σημασιολογία, που προκύπτει απο την

αποκεντρωμένη εφαρμογή της συνάρτησης προόδου. Για αυτό χρειαζόμαστε τον πα-

ρακάτω ορισμό.

Ορισμός 11. ΄Εστω C = {C1, C2, ...Cn} είναι το σύνολο των τμημάτων του συ-

στήματος , φ ∈ LTL είναι ο γενικός στόχος και M = {M1, ...,Mn} είναι το σύνολο

των εποπτών. Επιπλέον, έστω u = u1(0)∪ ...∪ un(0) · u1(1)∪ ...∪ un(1) · ... · u1(t)∪
... ∪ un(t) ∈ Σ∗ είναι το ίχνος του συνολικού συστήματος το οποίο προκύπτει από

την παραπάνω σύνθεση των ιχνών που παρατηρούνται από τα επιμέρους τμήματα του

συστήματος τη χρονική στιγμή t ∈ N≥0. Αν για κάποιο τμήμα του συστήματος Ci,
όπου i ≤ n έχει μία δέσμευση φti το Mi αναφέρει P (φti, ui(t), APi) = > (ή ⊥) τότε

u |=M φ = t (ή f). Αλλιώς έχουμε u = φ |=M φ =?

Με το |=M δηλώνουμε την σχέση ικανοποίησης (satisfaction relation) για πε-

περασμένα ίχνη στην κατανεμημένη περίπτωση . Αυτό το κάνουμε για να την δια-

χωρίσουμε από την LTL3, την LTL και τη κεντροποιημένη έκδοση.Οι ορισμοί των

σχέσεων |=3 ,|=C και |=M ναι μεν χρησιμοποιούν το ίδιο σύνολο αλιθοτιμών όμως δεν

είναι ισοδύναμοι. Οι ορισμοι των |=C και |=M είναι ισοδύναμοι στην ειδική περίπτωση

που έχουμε έναν επόπτη .

Αν και έχουμε περιγράψει τη συνάρτηση προόδου και τη σημασιολογία μένει ακόμα

να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι επόπτες για να αποφασίσουν

αν ένα ίχνος είναι καλό ή κακό πρόθεμα. Δε πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε επόπτης βλέπει

μόνο μία προβολή του γενικότερου γεγονότος. Αυτή η προβολή είναι ένα υποσύνολο

από τις τοπικά παρατηρούμενες ενέργειες κωδικοποιημένες ως ατομικές προτάσεις.

Γενικά, τη χρονική στιγμή t , όταν λαμβάνει ένα γεγονός σ ένας επόπτης Mi , θα

τροποποιεί την ήδη υπάρχουσα δέσμευσή του φti σε P (φti, σ, APi). Στη συνέχεια θα



στέλνει το αποτέλεσμα σε έναν άλλο επόπτη Mi 6=j , για τον οποίο θα ισχύει ότι η πιο

επείγουσα δέσμευση , ψ ∈ sus(P (φti, σ, APi)), είναι τέτοια ώστε Prop(ψ) ⊆ (APj)
να ισχύει. Το sus(φ) είναι το σύνολο των επειγόντων υποτύπων (set of urgent
subformulas ) του φ και Prop : LTL → 2AP είναι μία συνάρτηση η οποία μας δίνει

το σύνολο των προτάσεων που εμφανίζονται σε έναν LTL τύπο.

Ορισμός 12. Η συνάρτηση sus : LTL→ 2LTL ορίζεται επαγωγικά όπως παρακάτω

:

sus(φ1 ∨ φ2) = sus(φ1) ∪ sus(φ2)
sus(φ1 ∨ φ2) = sus(φ1) ∪ sus(φ2)
sus(¬φ) = sus(φ)

sus(Pφ) = {Pφ}
sus(φ) = ∅ αλλιώς

Το σύνολο sus(φ) είναι το σύνολο των παρελθοντικών υποτύπων του φ , δηλαδή

οι υποτύποι του φ που ξεκινούν με μελλοντικό χρονικό τελεστή αγνοούνται. Χρησι-

μοποιεί το γεγονός ότι η αποκεντρωμένη συνάρτηση προόδου βάζει τον τελεστή P
μπροστά μόνο από ατομικές προτάσεις .

΄Οπως έχουμε πει νωρίτερα ο επόπτης σε κάθε χρονική στιγμή στέλνει μήνυμα μόνο σε

έναν άλλον επόπτη του συστήματος. Σε περίπτωση ,λοιπόν, που υπάρχουν δύο εξίσου

επείγουσες δεσμεύσεις για δύο διαφορετικούς επόπτες θα πρέπει να αποφασίσει βάση

μίας σειράς προτεραιότητας ανάμεσα στους επόπτες. Χρησιμοποιώντας την σειρα προ-

τεραιότητας μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η καθυστέρηση της αποτίμησης της συ-

μπεριφοράς του συνολικού συστήματος θα είναι φραγμένη, όπως θα δούμε σε θεώρημα

παρακάτω. Για απλότητα , στη συνέχεια θα θεωρούμε ότι η σειρά προτεραιότητας για

ένα σύνολο εποπτών M = {M1, ...,Mn} θα είναι η σειρά των φυσικών αριθμών που

αντιστοιχεί στον κάθε επόπτη. Αυτή η σειρα προτεραιότητας θα κωδικοποιείται απο

τη συνάρτηση Mon : M × 2AP → M . Για έναν επόπτη Mi ∈ M και ένα σύνολο

από ατομικές προτάσεις AP ′ ∈ 2AP , η Mon(Mi, AP
′) επιστρέφει έναν επόπτη Mjmin

ώστε jmin να είναι ο μικρότερος ακέραιος στο [1, n] ,που μία πρότασή του βρίσκεται

στο AP ′. Τυπικά : Mon(Mi, AP
′) = jmin = min{j ∈ [1, n] \ {i} | AP ′ ∪APj 6= ∅}.

΄Οταν ένας επόπτης έστω Mi στείλει το P (φti, σ, APi) θα θέσει το φt+1
i = #. Το

# /∈ AP είναι ειδικό σύμβολο το οποίο χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ότι ο ε-

πόπτης δεν έχει λάβει κανένα μήνυμα και η συνάρτηση προόδου για αυτό το σύμβολο

ορίζεται όπως παρακάτω:

P (#, σ, APi) = #

Επιπλέον ισχύει ότι ∀φ ∈ LTL φ ∧# = φ. Επίσης, όταν ένας επόπτης λαμβάνει

ένα μήνυμα από έναν ή περισσότερους επόπτες παίρνει τη σύζευξη όλων των μηνυ-

μάτων με το ειδικό σύμβολο #. Δηλαδή το σύμβολο # χρησιμοποιείται ως ειδική

πρόταση που όταν ένας επόπτης δε λαμβάνει κάποια επείγουσα δέσμευση τότε το δίνει



Πίνακας 3.1: εποπτεία με μέυοδο μεταναστευσης του F (a ∧ b ∧ c)

αντι μίας δέσμευσης στη συνάρτηση προόδου. Αντιθέτως, όταν έχει λάβει δέσμευση

τότε, ως αποτέλεσμα των κανόνων που ορίσαμε για το σύμβολο, αγνοείται.

Ας δούμε τώρα ολοκληρωμένο τον αλγόριθμο που θα τρέχει σε κάθε επιμέρους

επόπτη

Αλγόριθμος 1 (Τοπικός Αλγόριθμος Μετανάστευσης- ΤΑΜ). ΄Εστω φ η ιδι-

ότητα προς επαλήθευση του γενικού συστήματος και M = {Mi, ..,Mn} . Ο τοπικός

αλγόριθμος , που εκτελείται σε κάθε επόπτηMi , επιστρέφει t (αντίστοιχα f) αν ισχύει

σ |=D φti (αντίστοιχα σ ��|=D φti). ΄Οπου σ ∈ Σi είναι η προβολή ενός γεγονότος στο

παρατηρήσιμο σύνολο ενεργειών στον επόπτη Mi και φti η ενεργή τοπική δέσμευση

του επόπτη.

1. (Επόμενος στόχος) έστω ότι το t ∈N≥0 δηλώνει την τρέχουσα χρονική στιγμή

και φti είναι η τρέχουσα τοπική δέσμευση . Αν t = 0 τότε θέτουμε φti := φ.

2. (Λαμβάνουμε ένα γεγονός) Διάβασε το επόμενο γεγονός σ.

3. (Λαμβάνουμε μηνύματα) ΄Εστω {φj}j∈[1,n],j 6=i είναι το σύνολο των ληφθεισών

δεσμεύσεων τη χρονική στιγμη t απο τους υπόλοιπους επόπτες. Θέτουμε φ :=
φti ∧

∧
j∈[1,n],j 6=i φj .

4. (Εφάρμοσε την συνάρτηση προόδου) Υπολόγισε το P (φti, σ, APi) και αποθήκευ-

σε το στο φt+1
i .

5. (Υπολόγισε και επιστρέψε) Αν φt+1
i = > επίστρεψε t αν φt+1

i = ⊥ επίστρεψε

f .

6. (Επικοινώνησε) Θέσε ψ ∈ sus(φt+1
i ) να είναι η πιο επείγουσα δέσμευση του

φt+1
i . Στείλε το φt+1

i στον επόπτη Mon(Mi, P rop(ψ)).

7. (αντικαταστήσε το στόχο) Αν εστάλη ένα μήνυμα στο βήμα 6 θέτουμε φt+1
i :=

# και επανάλαβε απο το 1.



Παράδειγμα 3. Στον παραπανω πίνακα βλέπουμε ολόκληρη την εκτέλεση του αλγο-

ρίθμου σε ένα ίχνος u = {a, b}·{a, b, c}·{}·{} προσπαθώντας να ελέγξουμε αν ισχύει

το F (a∧b∧c). Θεωρούμε ότι υπάρχει μία σειρά προτεραιότητας ανάμεσα στα τμήματα

του συστήματος η οποία είναι A < B < C. Μετά απο την εφαρμογη της συνάρτησης

προόδου στο παράδειγμα 9 το MB βλέπει ότι υπάρχουν εξίσου επείγουσες δεσμεύσεις

τοσο για το MA όσο και για το MC . Βάσει της σειράς προτεραιότητας τη χρονική

στιγμή t = 1 ο MA θα λάβει το μήνυμα και θα τρέξει το P (φ1B ∧#, σ, APA). Στον

παραπάνω πίνακα είναι σημειωμένες με γκρι χρώμα οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

Αρχικά, τη χρονική στιγμή t = 0 ο MC ξέρει ότι δεν συνέβη το c οπότε ξέρει ότι δε

χρειάζεται να γίνει περαιτέρω αναζήτηση και για αυτό δεν στέλνει κάποιο μήνυμα. Τη

χρονική στιγμή t = 1 έχουμε το {a, b, c} που ικανοποιεί την πρόταση προς έλεγχο.

Επειδή οι επόπτες δεν έχουν πλήρη εικόνα θα χρειαστεί να περάσουν όπως βλέπουμε

δύο χρονικές στιγμές για να το συμπεράνει το σύστημα επαλήθευσης. Στο θεώρημα

2 θα δούμε ένα πάνω όριο για την καθυστέρηση της ετυμηγορίας.

Θεώρημα 2. ΄Εστω για κάποιο p ∈ AP και Pmp είναι μία τοπική δέσμευση

η οποία προκύπτει από την εκτέλεση του παραπάνω αλγορίθμου που εκτελείται σε

κάποιον επόπτη Mi ∈ M . Τότε, οποιαδήποτε χρονική στιγμή t ∈ N≥0, θα ισχύει

ότι m ≤ min(|M |, t+ 1)

Επομένως οι επόπτες το μόνο που χρειάζονται είναι να αποθηκεύουν ένα φραγμένο

τμήμα των προηγούμενων γεγονότων και συγκεκριμένα |M | γεγονότα.

Θα καθυστερήσουμε την απόδειξη του θεωρήματος 2 για να κάνουμε κάποια μο-

ντελοποίηση για τον προηγούμενο αλγόριθμο που θα μας βοηθήσει να κάνουμε την

απόδειξη του θεωρήματος. Αρχικά θα δώσουμε κάποιους αναγκαίους ορισμούς.

• send(i, t, j) ∈ {true, false} είναι ένα κατηγόρημα που μας ενημερώνει αν ο

επόπτης i έστειλε μία πρόταση στον επόπτη j τη χρονική στιγμή t με i 6= j.

• send(i, t) ∈ {true, false} είναι ένα κατηγόρημα που μας ενημερώνει αν ο ε-

πόπτης i έστειλε μία πρόταση σε κάποιον επόπτη τη χρονική στιγμή t.

• kept(i, t) ∈ LTL είναι μία τοπική δέσμευση που κράτησε ο επόπτης i τη χρονική

στιγμή t για το επόμενο γύρο t+ 1.

• received(i, t, j) ∈ LTL είναι η δέσμευση την οποία έχει λάβει ο επόπτη i τη

χρονική στιγμή t από τον επόπτη j.

• received(i, t) ∈ LTL είναι η δέσμευση την οποία έχει λάβει ο επόπτης j τη

χρονική στιγμή t από όλους τους επόπτες.

• inlo(i, t, φ) ∈ LTL είναι η τοπική δέσμευση από τον επόπτη i τη χρονική στιγμή

t κατά την εποπτεία της γενικης ιδιότητας φ πρίν εφαρμόσουμε τη συνάρτηση

προόδου. Δηλαδή αφού εφαρμόσουμε το βήμα 3 του αλγορίθμου.



• lo(i, t, φ) ∈ LTL είναι η τοπική δέσμευση από τον επόπτη i τη χρονική στιγμή

t κατά την εποπτεία της γενικης ιδιότητας φ αφού εφαρμόσουμε τη συνάρτηση

προόδου. Δηλαδή αφού εφαρμόσουμε το βήμα 4 του αλγορίθμου.

• mou(φ) ∈ sus(φ) είναι οι πιο επείγουσες προτάσεις που ανήκουν στο σύνολο

των επείγοντων υποτύπων, για τη πρόταση φ.

• ulo(i, t, φ) = sus(lo(i, t, φ)) είναι το σύνολο των επειγουσών τοπικών δεσμε-

ύσεων του επόπτη i τη χρονική στιγμή t όταν γίνεται εποπτεία στη γενική

ιδιότητα φ.

Βασισμένοι στους προηγούενους ορισμούς και στον αλγόριθμο έχουμε τις παρα-

κάτω σχέσεις.

• send(i, t, j) είναι αληθής αν ο επόπτης Mj είναι ο πρώτος επόπτης που περιέχει

στις πιο επείγουσες δεσμεύσεις του στη τοπική δέσμευση του Mi . Τυπικά:

send(i, t, j) ={
true αν Mj = Mon(Mi, P rop(ulo(i, t, φ))) ∧ ulo(i, t, φ) 6= ∅
false αλλιώς

• send(i, t) είναι αληθές αν ο επόπτης Mi στέλνει την τοπική του δέσμευση σε

κάποιον άλλο επόπτη. Τυπικά : send(i, t) = ∃j ∈ [1, n] \ {i}.send(i, t, j)·

• kept(i, t) ∈ LTL είναι είτε # αν ο επόπτηςMi στείλει την τοπική του δέσμευση

σε κάποιον άλλο επόπτη τη χρονική στιγμή t− 1 είτε η ίδια τοπική που είχε και

τη χρονική στιγμή t− 1 διαφορετικά. Τυπικά:

kept(i, t) =

{
# αν ∃j ∈ [1, n] \ {i}.send(i, t− 1, j)
lo(i, t− 1, φ) αλλιώς

• received(i, t, j) είναι η τοπική δέσμευση του Mj που έχει ληφθεί απο το Mi τη

χρονική στιγμή t αν t ≥ 1 και αν όντως ο Mj έστειλε κάποιο μήνυμα στο Mi.

Τυπικά:

kept(i, t) =

{
lo(i, t− 1, φ) αν ∃j ∈ [1, n] \ {i}.send(j, t− 1, i) ∧ t ≥ 1
# αλλιώς

Μπορείτε να παρηρήσετε την αντεστραμένη συμπεριφορά σε σχέση με την kept.

• received(i, t) είναι η τομή όλων των δεσμεύσεων που λαμβάνει ο επόπτης i από
όλους τους άλλους επόπτες τη χρονική στιγμη t. Τυπικά:

received(i, t) =
∧|M |
j=1,i 6=j received(i, t, j)

• inlo(i, t, φ) είναι:



– τη χρονική στιγμή t ≥ 1 ότι κράτησε ο Mi τη χρονική στιγμή t− 1 και οι

ληφθείσες δεσμεύσεις τη χρονική στιγμή t

– η αρχική δέσμευση δηλαδή η γενική δέσμευση τη χρονική στιγμη 0.

Τυπικά:

inlo(i, t, φ) =

{
φ αν t = 0
kept(i, t− 1) ∧ received(i, t) αλλιώς

• lo(i, t, φ) είναι :

– τη χρονική στιγμή t ≥ 1 , το αποτέλεσμα της συνάρτησης προόδου που

κρατήθηκε από τον επόπτη Mi τη χρονική στιγμή t− 1 και οι ληφθείσες

δεσμεύσεις τη χρονική στιγμή t με το τρέχον τοπικό γεγονός ui(t),

– τη χρονική στιγμή t = 0 , το αποτέλεσμα της συνάρτησης προόδου πάνω

στην αρχική δέσμευση μαζί με το τρέχον τοπικό γεγονός ui(0).

Τυπικά:

lo(i, t, φ) =

{
P (φ, ui(0), APi) αν t = 0
P (kept(i, t− 1) ∧ received(i, t), ui(t), APi) αλλιώς

Μετά από τους παραπάνω ορισμούς μπορούμε να ξαναγράψουμε το θεώρημα 2 σε

μία πιο τυπική μορφή έτσι λοιπόν.

∀t ∈ N≥0.∀φ ∈ LTL.∀i ∈ [1, n].∀P dp ∈ ulo(i, t, φ).d ≤ min(n, t+ 1)

Ας ξεκινήσουμε με την παρατήρηση ότι στο βήμα 3 του αλγορίθμου η τοπική

δέσμευση στον επόπτη Mi ορίζεται με τον τύπο φti ∧
∧
j∈[1,m],j 6=i φj . Η φj είναι

η δέσμευση που λαμβάνεται απο τον επόπτη Mj . Η φti είναι η τοπική δέσμευση που

κράτησε ο επόπτης απο τη προηγούμενη χρονική στιγμη ,και η οποία δεν έχει επείγου-

σες δεσμεύσεις. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να αποκτηθεί μεταδίδοντας τις δεσμευσεις

και τροποποιώντας τις . Πιο τυπικά αυτό αποτυπώνεται και αποδεικνύεται απο το

παρακάτω λήμμα.

Λήμμα 5. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο ΤΑΜ, έχουμε:

ulo(i, t, φ) = ∪|M |j=1,j 6=isus(P (received(i, t) , ui(t), APi))

Απόδειξη. Αρχικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πρόταση που κρατιέται από έναν

επόπτη Mi οποιαδήποτε χρονική στιγμη t δεν περιέχει επείγοντες υποτύπους. ΄Οντως

, έχουμε ∀i ∈ [i, n].∀t ∈ N≥0.

sus(kept(i, t)) =

{
sus(#) αν ∃j ∈ [1, n] \ {i}.send(i, t, j),
sus(lo(i, t− 1, φ)) αν sus(lo(i, t− 1, φ)) = ∅



Αυτό συμβαινει ∀i ∈ [1, n].∀t ∈ N≥0sus(kept(i, t)) = ∅. Επομένως,∀i ∈ [1, n].∀t ∈
N≥0.∀φ ∈ LTL .

ulo(i, t, φ)

= sus(P (received(i, t) , ui(t) , APi))

= sus(P (

|M |∧
j=1,i 6=j

received(i, t, j) , ui(t) , APi))

(από τον ορισμό της received(i,t))

= sus(

|M |∧
j=1,i 6=j

P (received(i, t, j) , ui(t) , APi))

(από εφαρμογή της συνάρτησης προόδου)

=

|M |⋃
j=1,i 6=j

sus(P (received(i, t, j) , ui(t) , APi))

(από ορισμό της sus )

΄Ενα άλλο λήμμα που θα χρειαστούμε είναι ότι αν μία παρελθοντική δέσμευση P dp
είναι μέρος του αποτελέσματος μίας πρότασης στην οποία έχει εφαρμοστεί η συνάρτηση

προόδου, τοτε η δέμευση P d−1p είναι μέρος της πρότασης πριν την εφαρμογή. Τυπικά:

Λήμμα 6. Ας υποθέσουμε ότι M = {M1,M2, ...,Mn} όπου κάθε επόπτης Mi έχει

ένα σύνολο από τοπικές ατομικές προτάσεις APi = Πi(AP ) και παρατηρεί το σύνολο

γεγονότων Σi , έχουμε:

∀i ∈ [1, n].∀σ ∈ Σi.∀φ ∈ LTL.∀P dp ∈ sus(P (φ, σ,APi)).d > 1⇒ P d−1p ∈ sus(φ)

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή στη δομή του φ ∈ LTL

΄Ηρθε η ώρα για την απόδειξη του θεωρήματος 2.

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται διακρίνοντας τρείς περιπτώσεις βάσει της τιμής του t.

• Περίπτωση t = 0 πρέπει να αποδείξουμε ότι m ≤ 1 η οποία γίνεται με επαγωγή

στη δομή της φ ∈ LTL

• Περίπτωση t ≥ 1 η απόδειξη γίνεται με απαγωγή σε άτοπο. Ας υποθέσουμε ότι

κάποιο t ∈N και έστω ότι το θεώρημα δεν ισχύει τη χρονική στιγμή t τότε :



∃φ ∈ LTL.∃i ∈ [1, |M |].∃P dp ∈ ulo(i, t, φ).d > min(|M |, t+ 1). (∗)

Σύμφωνα με το λήμμα 5 αφού ulo(i, t, φ) =
⋃|M |
j=1,i 6=j sus(P (

received(i, t, j), ui(t))) , σημαίνει ότι ∃j1 ∈ [1, |M |] \ {i}.P dp ∈
sus(P (received(i, t, j1) , ui(t) , APi)). Χρησιμοποιώντας το λήμμα 6, έχουμε

P d−1p ∈ sus(received(i, t, j1)). Αυτό σημαίνει ότι send(j1, t − 1, i) = true
και Mi = Mon(Mj1 , P rop(ulo(j1, t− 1, φ))). Συμπεραίνουμε ότι i = min{j ∈
[1, |M |] \ {j1} | ∃p ∈ Prop(ulo(j, t − 1, φ)).p ∈ APi}. Επίσης, από P dp ∈
ulo(i, t, φ), έχουμε ότι p /∈ APi′ , με i < i′.
Μπορούμε να εφαρμόσουμε τον ίδιο συλλογισμό στο P d−1p και να βρούμε ότι

i < j1 < i′ και p /∈ Πj1(AP ) . Ακολουθώντας τον ίδιο συλλογισμό χρησιμοποι-

ώντας το λήμμα 6 , μπορούμε να βρούμε ένα σύνολο απο δείκτες {j1, j2, ..., jd}
ώστε:

{j1, ..., jd} ⊇ [1, |M |] ∧ ∀j ∈ {j1, ..., jd}.p /∈ APj ∧ j ∈ [1, |M |]

Επίσης, λόγω της διάταξης ανάμεσα στα μέλη , ξέρουμε ότι ∀k1, k2 ∈ [1, d].k1 <
k2 ⇒ jk1 < jk2

– Αν 0 < t < |M | από (∗) έχουμε d > t + 1 και έτσι έχουμε P d′p ∈
sus(lo(jt, 0, φ)) με d′ > 1 που αντιβαίνει την περίπτωση t = 0.

– Αν t ≥ |M | τότε ∀k1, k2 ∈ [1, d].k1 < k2 ⇒ jk1 < jk2 συνεπάγεται

ότι ∀jk1 , jk2 ∈ {j1, ..., jd}.k1 6= k2 ⇒ jk1 6= jk2 . Επομένως, έχουμε

p /∈
⋃jd
j=j1

APj ⊇ AP που είναι αδύνατο.

Παρακάτω έχουμε τα θεωρήματα που αφορούν την ορθότητα της μεθόδου

Θεώρημα 3. ΄Εστω φ ∈ LTL και u ∈ Σ∗ τότε [u |=M φ = t/f ]⇒ [u |=C φ] = t/f
και [u |=C φ] =?⇒ [u |=M φ] =?

Πριν κάνουμε την απόδειξη θα χρειαστεί η διατύπωση και η απόδειξη κάποιων

αναγκαίων λημμάτων. Το παρακάτω λήμμα επεκτείνει το λήμμα 1 στην αποκεντρωμένη

περίπτωση, δηλαδή δηλώνει ότι η συνάρτηση προόδου μιμείται τη σημασιολογία της

LTL στην αποκεντρωμένη περίπτωση.

Λήμμα 7. ΄Εστω φ μία LTL πρόταση , σ ∈ Σ ένα γεγονός , σi ένα τοπικό γεγονός

που παρατηρείται από έναν επόπτη Mi και w ένα άπειρο ίχνος, έχουμε σ · w |= p ⇔
(σ · w)1 |= P (φ, σi, APi).

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή στην φ ∈ LTL . Μην ξεχνάμε ότι όταν

η φ δεν είναι ατομική πρόταση τότε το ερώτημα είναι το ίδιο με το λήμμα 1. Η μόνη

περίπτωση που χρειάζεται να εξετάσουμε την περίπτωση φ = p ∈ APi.
Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε σ · p |= p ⇔ p ∈ σ αν υποθέσουμε ότι i ∈ [1, n] ,

σύμφωνα με τον ορισμό της συνάρτησης προόδου:



P (p, σ,APi) =


> if p ∈ σ,
⊥ if p /∈ σ ∧ p ∈ APi,
P p αλλιώς

Ας διακρίνουμε τρείς περιπτώσεις:

• ΄Εστω p ∈ σi . Τότε αφενός ξέρουμε ότι p ∈ σ και επομένως σ · w |= p.
Αφετέρου έχουμε ότι P (φ, σi, APi) = T και επομένως (σ ·w)1 |= P (φ, σi, APi)

• ΄Εστω p /∈ σi και p ∈ APi . Τότε p /∈ σ επομένως σ · w ��|= p . Επίσης,

P (p, σi, APi) = ⊥ .

• Αν p /∈ σi και p /∈ APi . Τότε, αν σ·w |= p τότε υπάρχει κάποιος άλλος επόπτης

Mj που ισχύει p ∈ σj και j 6= i επομένως ισχύει (σ ·w)1 |= P p = P (φ, σi, APi).

Το ακόλουθο λήμμα δηλώνει ότι ¨η ικανοποίηση μίας LTL πρότασης’ προκύπτει

απο τον αλγόριθμο εποπτείας.

Λήμμα 8. ∀t ∈ M≥0.∀i ∈ [1, n].∀φ ∈ LTL.∀w ∈ Σω.inlo(i, t, φ) 6= # ⇒ [w |=
φ⇔ wt |= inlo(i, t, φ)].

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται επαγωγικά στο t ∈ N≥0

Πλέον έχουμε ό,τι χρειαζόμασταν για την απόδειξη του θεωρήματος 3.

Απόδειξη. Η ορθότητα του προηγούμενου αλγορίθμου είναι πλέον άμεση συνέπεια

των δύο προηγούμενων λημμάτων. Ας θεωρήσουμε u ∈ Σ∗. ώστε |u| = t. ΄Εχουμε

ότι [u |=D φ] = t, επομένως ∃i ∈ [1, n].lo(i, t, φ) ≡Simp T και επομένως inlo(i, t +
1, φ) ≡Simp >. Που σημαίνει ότι ∀w ∈ Σw.w |= inlo(i, t + 1, φ). Από |u| = t,
προκύπτει ότι ∀w ∈ Σω(u.w)t |= inlo(i, t+ 1, φ). Εφαρμόζοντας το λήμμα 8, έχουμε

∀w ∈ Σω.u · w |= φ, δηλαδή [u |=3 φ] = t.
Ανάλογη είναι απόδειξη για [u |=D φ] = f ⇒ [u |=3 φ] = f

Θεώρημα 4. ΄Εστω φ ∈ LTL και u ∈ Σ∗ , όποτε έχουμε [u |=C φ] = t/f έχουμε

επίσης ότι ∀u′ ∈ Σ∗.|u′| ≥ n ⇒ [u · u′ |=M φ] = t/f όπου n είναι ο αριθμός των

μελών του συστήματος.

3.2 Χορογραφία

Στη προηγούμενη ενότητα μελετήθηκε πως θα μπορούσαμε να κάνουμε επαλήθευ-

ση κατά την εκτέλεση με χρήση της μεθόδου της μετανάστευσης. Υπάρχουν όμως

αρκετά μειονεκτήματα με την παραπάνω μέθοδο. Η καθυστέρηση που θα έχουμε για

να λάβουμε την ετυμηγορία είναι O(n) όπου n είναι το πλήθος των εποπτών του συ-

στήματος. Επίσης, τα μηνύματα που ανταλλάσσονται αυξάνονται με την αύξηση του



πλήθους των εποπτών. Επιπλέον, για να επιτύχουμε ορθή εποπτεία κάναμε την υπόθε-

ση ότι τόσο η συνάρτηση προόδου όσο και η ανταλλαγή μηνυμάτων, γίνονται μεταξύ

δύο διακριτών συνεχόμενων χρονικών στιγμών. Η προηγούμενη υπόθεση όμως δεν

είναι πάντα ρεαλιστικό σενάριο. Αυτά τα μειονεκτήματα οδήγησαν στη προσπάθεια να

βρεθεί κάποια άλλη μέθοδος, που να μην εξαρτάται από το πλήθος των εποπτών.

Η ιδέα λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο στο οποίο κάθε κόμβος θα ελέγχει

έναν υποτύπο της συνολικής πρότασης προς έλεγχο, και θα αναμένει από άλλους κόμ-

βους αποτελέσματα για να βγάλει πλήρες συμπέρασμα. Σε αυτό το τμήμα του κειμένου

θα θεωρούμε ότι ένας επόπτης είναι ένα σύνολο από εποπτικά ¨κελιά ’ (cells). ΄Ενα

εποπτικό ¨κελί ’ περιέχει ένα σύνολο από δείκτες σε άλλα κελιά στο δίκτυο και επι-

κοινωνεί με τα υπόλοιπα μέχρι να καταλήξουν σε μία ετυμηγορία.

Πιο συγκεκριμένα ,όπως και στη μετανάστευση, κάθε επόπτης θα είναι υπεύθυνος για

ένα υποσύνολο των ενεργειών που θα συμβαίνουν στο σύστημα. ΄Ετσι, ο υπολογισμός

της αληθοτιμής της ιδιότητας προς επαλήθευση, θα γίνεται σταδιακά σε κάθε εποπτικό

κελί, όπου κάθένα θα είναι υπεύθυνο να υπολογίσει την αληθοτιμή ενός υποτύπου του

αρχικού τύπου. ΄Οσον αφορά τα κομμάτια του υποτύπου για τα οποία το εποπτικό

κελί δε μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα ,γιατί περιέχει ατομικές προτάσεις που δεν γνω-

ρίζει, αφού τις ελέγχει άλλος επόπτης, θα τα έχει αντικαταστήσει με κατάληλο τρόπο

ώστε να γνωρίζει από πού θα μάθει τη πληροφορία . Επίσης ,όταν το εποπτικό κελί

που ελέγχει αυτή τη πρόταση, μαθαίνει το αποτέλεσμα, το αποστέλει στο κελί που

αναμένει το αποτέλεσμα.

Αρχικά θα πρέπει να τροποποιήσουμε το συντακτικό της LTL ώστε να περιέχει ένα

καινούριο είδος ατομικών προτάσεων για να βοηθήσουν στην κατανομή των προτάσεων

στο δίκτυο. Θα αποκαλούμε αυτές τις προτάσεις, προτάσεις κατανομής. Οι προτάσεις

κατανομής λειτουργούν ως κανονικές ατομικές προτάσεις εκτός από το γεγονός ότι

δεν αποτιμώνται από την παρατήρηση του συστήματος αλλά από την επικοινωνία των

εποπτικών κελιών μέσω του δικτύου.

Ορισμός 13. Οι LTL τύποι με προτάσεις κατανομής επεκτείνουν το συντακτικό

της LTL προσθέτοντας δύο είδη ατομικών προτάσεων.

φ ::= ...|〈x, y〉|〈x, y, t〉 όπου x, y, t ∈ N

Θα δηλώνουμε με LTLCh το σύνολο των τύπων της LTL ενισχυμένων με τις

προτάσεις κατανομής.

Ουσιαστικά το 〈x, y〉 θα χρησιμοποιείται ως ένας δείκτης στο κελί y του επόπτη x,
και θα δηλώνει ότι ¨αυτή η πρόταση θα υπολογιστεί απο το κελί y του επόπτη x¨. Το

είδος της προηγούμενης πρότασης κατανομής χρησιμοποιείται όταν δημιουργείται το

δίκτυο ενώ το 〈x, y, t〉 εμφανίζεται και χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση όταν γίνε-

ται η εποπτεία. Η τριάδα x, y, t αναφέρεται στην τιμή που θα έχει το κύτταρο y του

επόπτη x τη χρονική στιγμή t και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ¨η τιμή αυτής της

πρότασης για τη χρονική στιγμή t θα υπολογιστεί από το κελί y τη χρονική στιγμή

x¨. Ουσιαστικά θα δημιουργείται κάθε φορά μία δενδρική δομή , ή ένα κατευθυνόμενο



ακυκλικό γράφημα (DAG) με μία πηγή. Οι ακμές θα καθορίζονται από αυτές τις προ-

τάσεις κατανομής και οι κόμβοι θα είναι τα εποπτικά κελιά. Το δίκτυο χρησιμποιείται

για να υποδείξει στο σύστημα ποιος επικοινωνεί με ποιόν.

Είναι φανερό ότι οι προτάσεις κατανομής είναι προτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται

από το σύστημα. Επομένως, δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάτι για την ύπαρξή τους ο

τελικός χρήστης , δηλαδή ο άνθρωπος που γράφει τις ιδιότητες.

Δεδομένης μίας LTL πρότασης φ ορίζουμε μία συνάρτηση μέτρησης scori(φ) που

επιστρέφει έναν φυσικό αριθμό που αναπαριστά κατά πόσο είναι κατάλληλο να ανατε-

θεί η εποπτεία αυτής της πρότασης στον επόπτη i . Στην ουσία πρέπει το επόπτικό

κελί που θα είναι στη ρίζα του δέντρου να είναι ο επόπτης για τον οποίο η scor επι-

στρέφει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα . Αυτό συμβαίνει γιατί έτσι ελαχιστοποιούνται τα

μηνύματα που θα ανταλλαγούν αφού ο επόπτης αυτός θα έχει την ¨μεγαλύτερη δυνατή’

εικόνα δεδομένης της ιδιότητας προς έλεγχο. Πριν συνεχίσουμε είναι σημαντικό να

τονίσουμε ότι σε αρκετά σημεία θα χρειαστεί να γίνει μία ομαδοποίηση των τελεστών

σε ατομικούς και δυαδικούς, θα αναπαριστούμε τον τυχαίο ατομικό τελεστή με ∼ και

τον τυχαίο δυαδικό τελεστή με �.

Ορισμός 14 (επιλογή επόπτη). • Η συνάρτηση μέτρησης scori : LTL → N
ορίζεται όπως παρακάτω:

scori(φ)
def
=


∼ ψ → scori(ψ) αν φ =∼ ψ
scori(ψ) + scori(ψ

′) αν φ = ψ � ψ′

1 αν φ ∈ APi
0 αλλιώς

• Η συνάρτηση επιλογής chc : LTL→ N ορίζεται όπως παρακάτω :

chc(φ)
def
= argmaxi(scori(φ))

Από τον παραπάνω ορισμό φαίνεται ότι είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες

από μία σωστές απαντήσεις για την chc , έγκειται όμως στην εκάστοτε υλοποίηση,

το ποια ακριβώς θα επιλεγεί. Επίσης, έχει ληφθεί ως δεδομένο ότι κάθε γεγονός είναι

παρατηρήσιμο μόνο απο ένα συγκεκριμένο τμήμα του συστήματος . Τέλος, αν και

χρησιμοποιείται μια λογική άπληστου αλγορίθμου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και

άλλη λογική για τη λειτουργία της chc.

Στη συνέχεια θα οριστεί τι ακριβώς είναι ένα LTL δίκτυο (τουλάχιστον για αυτή

τη διπλωματική) και πως δημιουργούμε ένα τέτοιο δίκτυο. Δοθείσας μίας λίστας από

τμήματα του συστήματος , ένα εποπτικό δίκτυο είναι μια αντίστοιχη λίστα απο επόπτες

(που αντιστοιχίζει έναν επόπτη με κάθε επιμέρους τμήμα) όπου κάθε επόπτης έχει ένα

σύνολο από εποπτικά κελιά, και κάθε ένα κελί ελέγχει έναν τύπο LTLCh.



Ορισμός 15 (δίκτυο LTL). ΄Ενα LTL δίκτυο είναι μία μερική συνάρτηση N :
N⇀ N⇀ LTLCh το οποίο , δοθέντος του αναγνωριστικού ενός τμήματος, επιστρέφει

μία συνάρτηση η οποία δοθέντος του αναγνωριστικού ενός κελιού επιστρέφει τον τύπο

LTLCh που περιέχει αυτό το κύτταρο.

Θα χρησιμοποιήσουμε το N για να δηλώσουμε το σύνολο των δικτύων και τα

N,N ′, N ′′ για να δηλώσουμε τα δίκτυα. Επίσης, θα χρησιμοποιούμε το Ni για να

δηλώσουμε τον i-οστό επόπτη στο δίκτυο Ν, και το Ni,j για να δηλώσουμε τον τύπο

που ελέγχει το j-οστό κελί στον i-οστό επόπτη στο Ν. Επιπλέον, |Ni| = |dom(Ni)|
αναφέρεται στο πλήθος των κυττάρων που περιέχει ο i-οστός επόπτης. Τέλος, θα

συμβολίζουμε με Ni,∗ μια συντόμευση του Ni,|Ni|.

Για να γίνει εποπτεία μίας LTL πρότασης χρησιμοποιώντας χορογραφία χρειάζεται

η πρόταση να χωριστεί σε κομμάτια και να κατανεμηθεί σε διαφορετικούς επόπτες του

συστήματος. ΄Ετσι ώστε η δουλειά της συνάρτησης προόδου να χωριστεί αντίστοιχα.

Ουσιαστικά για να κατανείμουμε μία πρόταση σε ένα δίκτυο χρειάζονται δύο διαδικα-

σίες: να τροποποιήσουμε την πρόταση ώστε να δείχνει επιμέρους κομμάτια της που

ελέγχονται από άλλους επόπτες του δικτύου, και να εισάγει μία πρόταση με δείκτες

μέσα στο δίκτυο. Η συνάρτηση που θα επιτελέσει την πρώτη λειτουργία στον πα-

ρακάτω ορισμό είναι η distr και εκείνη που θα επιτελέσει τη δεύτερη λειτουργία, η

net. Στην ουσία η distr (μέσω της recurs )καλεί τον εαυτό της αναδρομικά, μέχρι

να εντοπίσει κάποια υποπρόταση που θα έπρεπε να τοποθετηθεί σε κάποιον άλλο ε-

πόπτη (λόγω της συνάρτησης μετρησης). Σε αυτή τη περίπτωση η συνάρτηση net
καλείται άλλη μία φορά ώστε η υπό εξέταση υποπρόταση να εισαχθεί κατάλληλα στο

δίκτυο. Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση chc , οι υποτύποι μίας πρότασης οι οποίοι

«επιλέγουν» έναν διαφορετικό επόπτη απο τον πατέρα τους μπορούν να επισημανθούν

ως κατανεμημένοι χρησιμοποιώντας LTLCh προτάσεις κατανομής και να τοποθετη-

θούν σε ένα άλλο σημείο στο δίκτυο.

Η παραγωγή ενός δικτύου LTL ορίζεται όπως παρακάτω χρησιμοποιώντας το NE =
{i 7→ ∅ | 1 ≤ i ≤ n} για να δηλώσουμε το κενό δίκτυο.

Το δίκτυο παράγεται από τρεις αμοιβαία αναδρομικές συναρτήσεις : neti, distri
και recusri :

• Η neti κατασκευάζει ένα LTL δίκτυο και τα υποδίκτυά του.

• Η distri διατρέχει το συντακτικό δέντρο της φ και αν για κάποιον υποτύπο της

δε γνωρίζει ποιός επόπτης είναι ο καταλληλότερος να εποπτεύει τον υποτύπο

καλεί την recusri.

• Η recusri ελέγχει τη καλληλότητα ενός επόπτη να ελέγχει μία πρόταση και αν

είναι ο κατάλληλος τότε ξανακαλεί την distri αλλώς καλεί την neti.

Ορισμός 16 (Παραγωγή ενός LTL δικτύου). Για μία LTL πρόταση φ το πα-

ραγόμενο δίκτυο είναι το netchc(φ)(NE , φ) όπου neti : N × LTL → N ορίζε-

ται χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις distri : N × LTLC → N × LTLC και

recursi : N × LTLC → N × LTLC όπως παρακάτω:



neti(N,φ)
def
= N ′i,∗ 7→ φ′με N ′i,∗, φ

′ = distri(N,φ)

distri(N,φ)
def
=


N ′,∼ ψ′ με N ′, ψ′ = distri(N,ψ) αν φ =∼ ψ
N ′′, ψ′′ � ψ′′′με N ′, ψ′′ = recursi(N,ψ) αν φ = ψ � ψ′

και N ′′, ψ′′′ = recursi(N
′, ψ′)

N,φ αλλιώς

recursi(N,φ)
def
=

{
distri(N,φ) αν i = chc(φ)

netchc(φ)(N,φ), 〈chc(φ), Nchc(φ)〉 αλλιώς

Πιο αναλυτικά :

• Η συνάρτηση neti εφαρμόζεται στο δίκτυο Ν και την πρόταση φ όταν η φ
πρέπει να κατανεμηθεί στο Ν από τον επόπτη i. Η neti καλεί την distri η

οποία υπολογίζει το φ′ , την κατανεμημένη εκδοχή της πρότασης φ στο δίκτυο

Ν. Στη συνέχεια επιστρέφει ως αποτέλεσμα το νέο δίκτυο Ν΄ που περιέχει τη φ′

και τις αναφορές του. Η φ′ στη συνέχεια τοποθετείται στην πρώτη διαθέσιμη

τοποθεσία του επόπτη i στο δίκτυο Ν΄.

• Η distri εφαρμόζεται στο δίκτυο Ν και την πρόταση φ και υπολογίζει την

κατανομή της φ στο Ν ξέροντας ότι η φ θα τοποθετηθεί στον επόπτη i. Η distri
ορίζεται επαγωγικά πάνω στη δομή της φ, δηλαδή διατρέχει το συντακτικό της

δέντρο. Δύο κύριες περιπτώσεις μπορούν να παρατηρηθούν. Αν η φ είναι

ατομική πρόταση επιστρέφει αναλλοίωτη τόσο τη πρόταση όσο και το δίκτυο

εισόδου. Αν φ δεν είναι ατομική πρόταση τότε θα έχει οριστεί με έναν ατομικό

τελεστή πάνω σε έναν υποτύπο ή με έναν δυαδικό τελεστή και δύο υποτύπους.

Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να κληθεί η distri αφού chc(∼ φ) = chc(φ).
Στην δεύτερη περίπτωση μπορεί κάποιος από τους δύο υποτύπους να πρέπει να

επαληθευτεί από δύο διαφορετικούς επόπτες. Για αυτό καλείται η recursi.

• Η recursi εφαρμόζεται σε ένα δίκτυο Ν και μία πρόταση φ αρχικά υπολογίζει

τον πιο κατάλληλο επόπτη για την φ με την βοήθεια της chc . Αν ο επόπτης

i είναι όντως ο καταλληλότερος επόπτης τότε ξανακαλείται η distri . Αλλιώς

, ένας δείκτης 〈j, |Nj |〉 τοποθετείται στον επόπτη i και η φ κατανέμεται στον

επόπτη j.

Παράδειγμα 4 (Παραγωγή ενός LTL δικτού). Θα δούμε δύο παραδείγματα για να

διευκρινίσουμε την παραγωγή του LTL δικτύου.

• Θεωρούμε μία περίπτωση που θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα δίκτυο για την

πρόταση φ = aUb για ένα σύστημα με δύο τμήματα Α και Β (αριθμός 1 και 2

αντίστοιχα) που παρακολουθεί το a και b αντίστοιχα. Αρχίζοντας με την κλήση

της net, η chc(φ) μπορεί να επιστρέψει είτε 1 είτε 2 αναλόγως με την υλοποίηση

της argmax . Σε αυτή τη περίπτωση θα υποθέσουμε ότι θα επιστρέψει 1,

επομένως για τη κατασκευή του δικτύου θα καλέσουμε την distri(NE , φ) . Το

ζητούμενο δίκτυο παράγεται με τα παρακάτω βήματα.



(αʹ) LTL δίκτυο για την aUb

(βʹ) LTL δίκτυο για την

N ′, ψ′′ = recurs1(NE , a) = distr1(NE , a) = {1 7→ ∅, 2 7→ ∅}, a
N ′′, ψ′′′ = recurs1(N, b) = net2(N, b), 〈2, 0〉 = {1 7→ {0 7→ b}, 2 7→ ∅}.〈2, 0〉

distr1(NE , φ) = {1 7→ ∅, 2 7→ {0 7→ b}}, aU〈2, 0〉
net1(NE , φ) = {1 7→ {0 7→ aU〈2, 0〉}, 2 7→ {0 7→ b}}

Ως ένα ποιο περίπλοκο παράδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί και παρακάτω για να δούμε

τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της χορογραφίας. Η πρόταση που θα χρησιμοποιήσουμε

είναι το c ∧ (aU(a ∧ (b ∧ c))) και παράγεται το δίκτυο :

Comp. 0 (a′s) : {0 7→ 〈2, 0〉 ∧ (aU(a ∧ 〈1, 0〉))}
Comp. 1 (b′s) : {0 7→ b ∧ 〈2, 1〉}
Comp. 2 (c′s) : {0 7→ c, 1 7→ c}

Να επισημάνουμε ότι η βασική πρόταση τοποθετείται στο τμήμα 0 αφού έχει δύο a
και δύο c αλλά επιλέγεται το 0 γιατί έχει τον μικρότερο δείκτη. Επίσης, το τμημα 2

εποπτεύει δύο φορές το c.

Ακριβώς επειδή η προηγούμενη συνάρτηση παράγει αντίγραφα της ίδιας πρότασης

μπορούμε να τα συμπτύξουμε αρκεί να τροποποιήσουμε τους δείκτες που δείχνουν στο

αντίστοιχο κελί.

Παράδειγμα 5. Αν συμπτύξουμε τα αντίγραφα λοιπόν στο προηγούμενο παράδειγμα

το δίκτυο θα γίνει:

Comp. 0 (a′s) : {0 7→ 〈2, 0〉 ∧ (aU(a ∧ 〈1, 0〉))}
Comp. 1 (b′s) : {0 7→ b ∧ 〈2, 0〉}

Comp. 2 (c′s) : {0 7→ c}

Στη συνέχεια αφότου δημιουργήσουμε και συμπτύξουμε το δίκτυο θα το δια-

τρέξουμε και όποτε ένα κελί έχει έναν δείκτη 〈x, y〉 στο κελί Nx,y

• θα καταγράφουμε στο κελί Ni,j το γεγονός ότι έχει έναν δείκτη στο κελί Nx,y



Σχήμα 3.2: δίκτυο μετά από σύμπτυξη κελιών

• θα καταγράφουμε στο κελί Nx,y το γεγονός ότι ο επόπτης i έχει έναν δείκτη

σε αυτό το κελί.

Το να γίνεται καταγραφή των δεικτών ανάμεσα στα κελιά βοηθάει την επικοινωνία στον

αλγόριθμο της κατανεμημένης εποπτείας : όταν σε ένα τμήμα x, το κελί y καταλήγει

σε μία αληθοτιμή (t ή f), το τμήμα x γνωρίζει ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει την πλη-

ροφορία με κάποιο άλλο τμήμα. Επίσης, αν κάποια στιγμή κατά την εποπτεία, το τμήμα

i δε χρειάζεται πλέον το αποτέλεσμα του κελιού Nx,y , θα πρέπει να του στείλει ένα

μήνυμα που να το ενημερώνει ότι δε χρειάζεται πλέον. Η παραπάνω πληροφορία μοντε-

λοποιείται από δύο μερικώς αναδρομικές συναρτήσεις. referents : N×N⇀ 2N×N και

referrers : N × N ⇀ 2N×N. Διαισθητικά σε ένα δίκτυο Ν (x, y) ∈ referents(i, j)
σημαίνει ότι το κελί Ni,j εποπτεύει μία πρόταση που έχει ως υποτύπο την πρόταση

κατανομής 〈x, y〉 ως δείκτη στο Nx,y. Σαν επακόλουθο x ∈ referrers(i, j) σημαίνει

ότι το τμήμα x έχει ένα κελί που εποτπεύει μία πρόταση που έχει υποτύπο μία πρόταση

κατανομής 〈i, j〉 που δείχνει στο Ni,j .

Παράδειγμα 6. Στην περίπτωση του προηγούμενου παραδείγματος έχουμε: referents =
{(0, 0) 7→ {(1, 0), (2, 0)}, (1, 0) 7→ {(2, 0)}} και referrers = {(1, 0) 7→ {0}, (2, 0) 7→
{1, 0}}

Κάθε κελί στο δίκτυο μπορεί αυτόματα να επανεμφανίζεται μετά από την εφαρμογή

της συνάρτησης προόδου. Διαισθητικά υπάρχουν δύο περιπτώσεις ένα κελί a = Nx,y

στο δίκτυο να επανεμφανίζεται αυτόματα. Ο πρώτος είναι όταν κάποιο άλλο κελί b
δείχνει στο a και το b είναι ένα κελί που αυτόματα επανεμφανίζεται. Ο δεύτερος ε-

ίναι όταν κάποια πρόταση κατανομής που δείχνει στον a είναι στην εμβέλεια καποιου

χρονικόυ τελεστή (X,U,G,F ). Πράγματι όταν μία πρόταση κατανομής είναι στην

εμβέλεια ενός τέτοιου τελεστή πιθανόν η πρόταση κατανομής να ξαναεμφανιστεί στην

καινούρια πρόταση. Η πληροφορία σχετικά με την αυτόματη επανεμφάνιση είναι απα-

ραίτητη για τον αλγόριθμο που θα διατυπωθεί στη συνέχεια.

Ο υπολογισμός για τα επανεμφανιζόμενα κελιά ορίζεται με την συνάρτηση compute respawn :
N → 2N×N όπου compute respawn(N) είναι το σύνολο των αναγνωριστικών των

κελιών του δικτύου Ν που να επανεμφανίζονται αυτόματα.

Ορισμός 17 (Αυτόματα επανεμφανιζόμενα κελιά). Η συνάρτηση compute respawn :
N → 2N×N ορίζεται όπως παρακάτω:



compute respawn(N) = cr(dNe, false)

΄Οπου compute respawn : LTLC × {true, false} → 2N×N ορίζεται παρακάτω:

cr(¬ψ, b) = cr(ψ, b)

cr(ψ ∨ ψ′, b) = cr(ψ, b) ∪ cr(ψ′, b)
cr(Xψ, b) = cr(ψ, true)

cr(ψUψ′, b) = cr(ψ, true) ∪ cr(ψ′, true)
cr(〈i, j〉, false) = cr(Ni,j , false)

cr(〈i, j〉, true) = {(i, j)} ∪ cr(Ni,j , true)

cr(φ, b) = ∅ αλλιώς

Η συνάρτηση compute respawn εφαρμόζεται σε ένα δίκτυο Ν, καλεί τη συνάρ-

τηση cr στο dNe, το κύριο τύπο του Ν , διατρέχει το δίκτυο και καταγράφει τα κελιά

που χρειάζονται αυτόματη επανεμφάνιση. Η δεύτερη παράμετρος b καταγράφει το γε-

γονός ότι συντακτικά έχει προηγηθεί κάποιος χρονικός τελεστής. Δηλαδή αρχικά

είναι false και μόλις συναντήσουμε ένα χρονικό τελεστή απο εκεί και περα είναι true.
΄Οταν καλείται σε έναν τύπο φ με μία αληθοτιμή b, υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

• ΄Οταν φ είναι σε κάποια μορφή απλού προτασιακού τελεστή (¬,∨) καλείται με

το ίδιο b για την (τις) υποπρόταση (-εις) και παίρνουμε την ένωση του αποτε-

λέσματος.

• Αν φ είναι πρόταση με χρονικό τελεστή τότε κάνουμε ό,τι και πριν, μόνο που

αγνοούμε το b και ως δεύτερη παράμετρο βάζουμε true.

• Αν φ είναι δείκτης σε άλλο κελί τότε αν b = false καλείται η cr στο καινούριο

κελί με το ίδιο b αλλιώς επιπρόσθετα αποθηκεύεται στις αυτόματα επανεμφανι-

ζόμενες προτάσεις.

Παράδειγμα 7 (υπολογισμός επανεμφανιζόμενων κελιών). Εφαρμόζοντας την counter respawn
στο παράδειγμά μας:

cr(〈2, 0〉 ∧ (aU(a ∧ 〈1, 0〉)), false)
= ∅ ∪ cr(aU(a ∧ 〈1, 0〉), false)

= ∅ ∪ cr(a ∧ 〈1, 0〉, true)
= ∅ ∪ ({〈1, 0〉} ∪ cr(b ∧ 〈2, 0〉, true)) = {〈1, 0〉, 〈2, 0〉}

Μέχρι τώρα στο παρόν κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με το να ορίσουμε όλες τις δομές

δεδομένων αλλά και τις απαραίτητες συναρτήσεις για την υλοποίηση του αλγορίθμου

και για την χορογραφημένη εποπτεία μίας LTL πρότασης. ΄Ηρθε η ώρα να περιγράψου-

με πως θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα προηγούμενα ώστε μεμονωμένα κάθε επόπτης

θα λειτουργεί και θα επικοινωνεί με τους υπόλοιπους επόπτες μέχρι να καταλήξουμε

σε μία ετυμηγορία.



Είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές διαφορετικές αποτιμήσεις της ίδιας πρότασης

LTL στο ίδιο τμήμα λόγω της πιθανότητας επανεμφάνισης σε κάθε διαφορετικό στάδιο

της αποτίμησης. Σαν αποτέλεσμα είναι σημαντικό να κρατάμε τις διαφορετικές εκδο-

χές της ίδιας πρότασης στο χρόνο . Επίσης , λόγω της καθυστέρησης επικοινωνίας

είναι πιθανό να καθυστερήσει να φτάσει κάποιο αποτέλεσμα στον γονικό κόμβο του

δικτύου. Γι΄ αυτό το λόγο , επιλέγουμε την τρέχουσα επανάληψη της συνάρτησης προ-

όδου ως σφραγίδα χρονισμού (timestamp) και ταυτόχρονα ως αριθμό ακολουθιας.

Αυτός ο μηχανισμός οργανώνεται από τη ῾῾μνήμη᾿᾿ του κελιού : η μνήμη του κελιού

μοντελοποιείται από μία μερικά αναδρομική συνάρτηση Mi,j : N ⇀ LTLC η οποία

συσχετίζει κάποιες χρονικές στιγμές με μία LTLC πρόταση. Πριν την εποπτεία , το

Mi,j αρχικοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε τη χρονική στιγμή 0 συσχετίζεται με την

πρόταση που παράγεται από τον ορισμό 16 . Θα χρησιμοποιούμε το M t
i,j σαν πα-

ραλλαγή του Mi,j(t) . Επειδή, κάθε πρόταση του δικτύου θα μεταβάλλεται, υπάρχει

η ανάγκη να έχουμε κάποιον δείκτη στο Mi,j(t) με τις προτάσεις κατανομής 〈i, j, t〉
. Τέλος, θα χρησιμοποιούμε το M και θα αναπαριστούμε το σύνολο των πιθανών

δικτύων με μνήμη στα κελιά : M
def
= N⇀ N⇀ N⇀ LTLC .

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των επο-

πτών. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους χρειάζεται κάποιος επόπτης να στείλει

κάποιο μήνυμα. Ο ένας είναι ότι έχει καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα και να πρέπει

να ενημερώσει τον πατέρα του για το αποτέλεσμα. Σε αυτή τη περίπτωση στέλνει

ένα μήνυμα verdict(x, y, v, t) σε ένα τμήμα c για να ενημερώσει το κελί y του τμήμα-

τος x ο υποτύπος που εποπτεύει αποτιμάται με τη τιμή v τη χρονική στιγμή t . Ο

άλλος λόγος είναι ότι όταν ένας επόπτης καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα και θέλει να

ενημερώσει τα παιδιά του δε χρειάζεται τα αποτελέσματά τους. Τότε στέλνει μήνυμα

kill(x, y) σε όλα τα παιδιά του.

΄Η συνάρτηση προόδου σε ένα LTL δίκτυο απαρτίζεται από την συνάρτηση προόδου

κάθε μεμονωμένου τύπου στο αντίστοιχο τμήμα. Η παρακάτω συνάρτηση προόδου

είναι ίδια με την κλασική συνάρτηση προόδου με επέκταση για τη διαχείριση των πε-

ριπτώσεων των προτάσεων κατανομής.



Ορισμός 18 (Συνάρτηση προόδου γα LTLChor).
progt(>/⊥, σ) = >/⊥

progt(p ∈ AP, σ) =

{
> αν p ∈ σ
⊥ αλλιώς

progt(¬φ, σ) = ¬progt(φ, σ)

progt(φ1 ∨ φ2, σ) = progt(φ1, σ) ∨ progt(φ2, σ)

progt(φ1Uφ2, σ) = progt(φ2, σ) ∨ (progt(φ1, σ) ∧ φ1Uφ2)
progt(Gφ, σ) = progt(φ, σ) ∧Gφ

progt(Fφ, σ) = progt(φ, σ) ∨ Fφ

progt(〈i, j〉, σ) = 〈t, j, t〉
progt(〈t, j, t′〉, σ) = 〈t, j, t′〉

progt(Xφ, σ) = φ

Εν συντομία αυτό που προστίθεται είναι η περίπτωση του 〈i, j〉 που πρέπει να με-

τατραπεί σε 〈i, j, t〉 που προσθέτει τη χρονική στιγμή που εφαρμόστηκε στην πρόταση

κατανομής. Επίσης, αν έχει ήδη προστεθεί κάποια χρονική στιγμή δεν την πειράζουμε.

Στη συνέχεια θα διατυπώσουμε τον αλγόριθμο της χορογραφίας.

Ορισμός 19 (Κατανεμημένος χορογραφημένος αλγόριθμος εποπτείας). Ο αλγόριθ-

μος επαναλαμβάνει τα παρακάτω βήματα με τη σειρά μέχρι τον τερματισμό του (δηλαδή

μεχρι να λάβει μήνυμα kill ή μέχρι να καταλήξει σε κάποιο οριστικό αποτέλεσμα). Ας

υποθέσουμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται στο τμήμα i τη χρονική στιγμή t του γενικού

ρολογιού:

1. Περίμενε κάποιο συμβάν, δηλαδή λήψη κάποιου μυνήματος ή κάποιου γεγονότος.

2. Στη περίπτωση που λάβαμε ένα μήνυμα verdict(x, y, ν, t′) αντικαθιστούμε κάθε

εμφάνιση του 〈i, j, t′〉 με το αποτέλεσμα ν σε κάθε κελί. Επανυπολογίζουμε τον

τύπο και κάνουμε τις απαραίτητες απλοποιήσεις.

3. Στη περίπτωση που λάβαμε kill(x, y) :

(αʹ) Αφαίρεσε το x απο τό referrers(i, y).

(βʹ) Αν γίνει referrers = ∅ , αφαίρεσε το κελί (i, y) και στείλε μήνυμα

kill(u, v) σε κάθε (u, v) ∈ referents(i, y) και κάνε το σύνολο referents(i, y) =
∅.

4. Αν λάβαμε ένα μήνυμα verdict το αναφέρει και στέλνει σήματα αποτελέσματος

και τερματισμού στα τμήματα referent (δηλαδή που οι δείκτες τους ανήκουν στο {x}×
N) ∩ referents(i, j)).

5. Στη περίπτωση που ένα γεγονός σ λαμβάνεται.



(αʹ) Για κάθε κελί j το οποίο επανεμφανίζεται αυτόματα και που έχει referrer
(δηλαδή καθε κελί που ανήκει στο σύνολο {j|(i, j) ∈
compute respawn(N) ∧ referrers(i, j) 6= ∅}) δημιούργησε κάποια νέα

καταχώρηση στη μνήμη του κελιού με την αρχική πρόταση αυτού του

κελιού, δηλαδή Mi,j 7→ init(i, j).

(βʹ) Εφάρμοσε τη συνάρτηση προόδου σε κάθε κελί στη μνήμη : για κάθε

χρονική στιγμή t′,M t′
i,j = progt′(M

t′
i,j , σ)

(γʹ) Εφάρμοσε κανόνες απλοποίησης

6. Αν το τμήμα έχει το κεντρικό κελί στις συντεταγμένες (i, y′), και η πρόταση

σε αυτό το κελί αποτιμηθεί σε > ή ⊥, ανάφερε το αποτέλεσμα και στείλε σήματα

τερματισμού και αποτελέσματος στα τμήματα referent (δηλαδή {∃y · (x, y) ∈
referents(i, y′)}) και τερματίζει.

7. Για κάθε κελί j , υπολόγισε το σύνολο referents′(i, j) των κελιών που ανα-

φέρονται στο j.

(αʹ) Για κάθε κελί (x, y) που αναφέρεται πλέον, δηλαδή για κάθε (x, y) ∈
referents′(i, j) \ referents(i, j) : στείλε kill(x, y) στο τμήμα x.

(βʹ) θέτουμε refernts(i, j) σε referents′(i, j)

8. Για κάθε κελί j για κάθε καταχώρηση t′ στο Mi,j που καταλήγει σε κάποια

αληθοτιμή v αν το κελί αναφέρεται σε κάποιο άλλο τμήμα x:

(αʹ) Στείλε ένα μήνυμα verdict(i, j, v, t′) στο x

(βʹ) Αφαίρεσε την καταχώρηση t′ από το Mi,j

Αργότερα στις αποδείξεις η συνάρτηση alg : M ×Σ→M θα χρησιμοποιείται για

να γίνει αναφορά στην εκτέλεση του αλγορίθμου σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. ΄Ετσι, κάθε

τμήμα πρώτα εφαρμόζει την επανεμφάνιση. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η συνάρτηση

προόδου σε μία προβολή του γενικού γεγονότος στο τοπικό σύνολο των ατομικών

προτάσεων.

Παράδειγμα 8 (Κατανεμημένος χορογραφημένος αλγόριθμος εποπτείας). Θα δε-

ίξουμε πως θα εποπτευόταν το προηγούμενο παράδειγμα με ίχνος το {a, c}·{a, b}·{d, c}.
Το δίκτυο κατά την εκτέλεση αρχίζει με τοMi,j και αρχικοποιείται με όλους του τύπους

να τίθενται τη χρονική στιγμή μηδέν όπως παρακάτω:

Comp. 0 (a′s) : {0 7→ 〈2, 0〉 ∧ (aU(a ∧ 〈1, 0〉))}
Comp. 1 (b′s) : {0 7→ b ∧ 〈2, 0〉}

Comp. 2 (c′s) : {0 7→ c}

Αφού, κανένα απο τα τμήματα δε θα έχει λάβει κάποιο μήνυμα στην αρχή της

εκτέλεσης ενεργοποιείται το βήμα 5 του αλγορίθμου ενεργοποιείται λόγω του γεγονότος

{a, c} . Εφαρμόζοντας επανεμφάνιση και συνάρτηση προόδου σε όλα τα τμήματα το

αποτέλεσμα στο δίκτυο είναι το παρακάτω:



(αʹ) LTL δίκτυο μετά την εφαρμογή της

συνάρτησης προόδου σε κάθε κελί

(βʹ) LTL δίκτυο μετά την ανταλλαγή μη-

νυμάτων και την απλοποίηση

Comp. 0 (a′s) : {0 7→ 〈2, 0, 0〉 ∧ (〈1, 0, 0〉 ∨ (true ∧ aU(a ∧ 〈1, 0〉)))}
Comp. 1 (b′s) : {0 7→ false ∧ 〈2, 0, 0〉; 1 7→ 0 ∧ 〈2, 0〉}

Comp. 2 (c′s) : {0 7→ true; 1 7→ c}

Προσοχή: τα καινούρια κομμάτια που εμφανίζονται δεν αποτελούν καινούρια κελιά

αλλά την εσωτερική μνήμη στους επόπτες, γι΄ αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε το «;»
αντί για το κόμμα.

Στη συνέχεια, στο βήμα 7 αναβαθμίζει την δομή δεδομένων referent αλλά δεν α-

ποστέλλεται κανένα σήμα kill αφού όλοι οι τύποι αναφέρονται όπως και πριν. Στη

συνέχεια, στο βήμα 8 , αναγκάζονται το πρώτο αντικείμενο του δεύτερου και του

τρίτου τμήματος να στείλουν τρία μυνήματα : verdict(0, 0, true, 0),
verdit(1, 0, true, 0), verdict(0, 0, false, 0) αφού το 〈2, 0, 0〉 έχει δύο referrers. Αυτά

τα μηνύματα με τη σειρά τους ενεργοποιούν το βήμα 2 στο πρώτο τμήμα που έχει σαν

αποτέλεσμα:

Comp. 0 (a′s) : {0 7→ aU(a ∧ 〈1, 0〉)}
Comp. 1 (b′s) : {1 7→ b ∧ 〈2, 0〉}

Comp. 2 (c′s) : {1 7→ c}

Ορθότητα Χορογραφίας Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την ορθότητα

του αλγορίθμου . Η ιδέα είναι να δείξουμε ότι το δίκτυο είναι σωστά κατασκευα-

σμένο ώστε να ανταποκρίνεται στη δομή του τύπου (Θεώρημα 5). Στη συνέχεια στο

λήμμα 9 απόδεικνύουμε ότι μετά από κάθε βήμα προόδου παραμένει συναφές με τη

πρόταση σαν να είχε εφαρμοστεί η συνάρτηση προόδου κεντρικά πάνω στο ίδιο σύμ-

βολο. Η συνάφεια (consistency) του δικτύου βασίζεται στην τοπική και στη γενική

συνάφεια των βημάτων της συνάρτησης προόδου: η τοπική συνάφεια σημαίνει ότι κάθε

μεμονωμένη εφαρμογή της συνάρτησης προόδου είναι σωστή ενώ η γενική συνάφεια

σημαίνει ότι η επανεμφάνιση και η ανταλλαγή μηνυμάτων θα πρέπει να διατηρεί το

αποτέλεσμα ενός δικτύου ως προς τη παραδοσιακή εποπτεία. Η τοπική και η γενική

συνάφεια αντιστοιχούν στην επαγωγική βάση και το επαγωγικό βήμα της απόδειξης

του λήμματος 9. Στη συνέχεια επεκτείνεται το αποτέλεσμα στο ίχνος της συνάρτησης

προόδου στο λήμμα 10 και στο θεώρημα 5 αποδεικνύεται ότι το πρωτόκολλο ανταλλα-

γής μηνυμάτων λειτουργεί σωστά . Τέλος το πόρισμα –1– δηλώνει την ορθότητα της



χορογραφίας όταν ο αλγόριθμος της χορογραφίας καταλήγει σε t ή f ώστε το ίχνος

να έχει την ίδια αποτίμηση με την LTL3.

Παρατήρηση 2. Υπαρχουν περιπτώσεις που επειδή οι κανόνες απλοποίησης μίας

πρότασης εφαρμόζονται τοπικά η γενική πρόταση δεν θα ειναι τελείως απλοποιημένη εν

αντιθέσει με τις περιπτώσεις τις ενορχήστρωσης και της μετανάστευσης. Επομένως,

όταν συγκρίνουμε την πρόταση που λαμβάνουμε απο την εφαρμογή της συνάρτησης

προόδου στη χορογραφία, δε θα χρησιμοποιούμε την συντακτική ισοδυναμία αλλα τη

σημασιολογική ισοδυναμία οπότε θα χρησιμοποιούμε το '

Για να διευκολύνουμε την απόδειξη της καταλληλότητας της μεθόδου θα ορίσουμε

τη συνάρτηση msg◦, η οποία δεδομένου ενός χορογραφημένου συστήματος και μίας

LTLchor πρότασης , επιστρέφει τη μη κατανεμημένη LTL πρόταση που εποπτεύεται

στο δίκτυο αναπαριστώντας μία πλήρως άμεση επικοινωνία στην οποία όλα τα εποπτικά

κελιά αναγκάζονται να στείλουν την παρούσα κατάσταση στούς γονείς τους. Για

συντομία θα αποκαλούμε αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων εξαναγκασμένη.

Ορισμός 20 (εξανακασμένη αποστολή μηνυμάτων). Θεωρώντας τη μνήμη ενός

δικτύου M και το αντίστοιχο δίκτυο N και τη συνάρτηση msg◦ : LTLchor → LTL
ορίζεται ώς:

msg◦(φ) =



msg◦(M t
x,y) αν φ = 〈x, y, t〉

msg◦(Nx,y) αν φ = 〈x, y〉
msg◦(ψ)�msg◦(ψ′) αν φ = ψ � ψ′

∼ msg◦(ψ) αν φ =∼ ψ
φ αλλιώς

Ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς την απόδειξη της καταλληλότητας της μεθόδου

θα αποδείξουμε ότι αν φτιάξουμε ένα κατανεμημένο δίκτυο για την πρόταση φ και

αναγκάζοντας όλους τους επόπτες να επιστρέφουν τα πάντα στο κεντρικό κελί, θα

έχουμε ως αποτέλεσμα μία πρόταση που είναι σημασιολογικά ισοδύναμη της αρχικής

πρότασης φ .

Θεώρημα 5. ∀φ ∈ LTL ·msg◦(net(φ)) ≡simp φ

Διαισθητικά, η συνάρτηση msg◦ διατρέχει όλη τη πρόταση του κεντρικού κελιού

και για κάθε πρόταση κατανομής που συναντάει, αναγκάζει από το αντίστοιχο κελί να

του στείλει την πιο πρόσφατη αποτίμηση. Στην ουσία αυτό που γίνεται με τη msg◦

είναι ότι λαμβάνει την ακριβή κατάσταση του κάθε εποπτικού κελιού το οποίο είναι

ισοδύναμο με το να κάναμε εποτεία με ενορχήστρωση. Τη συνάρτηση αυτή θα τη

χρησιμοποιήσομυε μονο για την αποδειξή μας. Η ιδέα είναι ότι το αποτέλεσμα επυτιγ-

χάνεται όταν (α) η πρόταση είναι χορογραφημένη στο δίκτυο, (β) μία τέτοια πρόταση

υποβάλλεται σε επεξεργάσία χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο και (γ) όλα τα ενδιάμεσα

αποτελέσματα αποστέλλονται απο τηνmsg◦. Το αποτέλεσμα του αλγορίθμου θα ήταν

το ίδιο αν χρησιμοποιούνταν η συνάρτηση προόδου με γνώση όλων των γεγονότων.



Λήμμα 9. ∀φ ∈ LTL,∀σ ∈ Σ · prog(φ, σ) ' msg◦(alg(net(φ), σ))

Απόδειξη. Η απόδειξη θα γίνει με επαγωγή στη κατανεμημένη δομή ,δηλαδή στις συν-

δέσεις στη μνήμη του δικτύου , του M = alg(net(φ), σ) με αντιστοιχία στο αρχικό

δίκτυο N .

• Επαγωγική βάση: Το δίκτυο του M δεν έχει συνδέσεις

Τονίζεται ότι όταν το M δεν έχει κατανεμηθεί , compute respawn(N) = ∅.
Επίσης, progt συμπεριφέρεται ακριβώς όπως η συνάρτηση προόδου στη μη κα-

τανεμημένη περίπτωση.

• Επαγωγικό βήμα: Η πρόταση του M έχει συνδέσεις κατανο-

μής.

Η επαγωγική υπόθεση είναι ότι υπάρχει μία αντιστοιχεία μεταξύ της κατανεμη-

μένης πρότασης με τις προτάσεις κατανομής και την πρόταση την οποία προ-

σπαθούμε να εποπτεύσουμε. Χρειάζεται μόνο να αποδείξουμε ότι διατηρούν

την αντιστοιχία τους, και ότι οι καινούριες προτάσεις επίσης διατηρούν την α-

ντιστοιχεία.

– Οι υπαρκτές συνδέσεις της μορφής 〈i, j, t〉 αντιστοιχούν στο M t
i,j .

Τονίζουμε ότι το t στο 〈i, j, t〉 και M t
i,j ταυτίζονται και δε τροποποιο-

ύνται μέχρι να μεταδοθούν από το σύστημα επομένως όντως διατηρείται

η αντιστοιχία.

– Οι νέες συνδέσεις της μορφής 〈i, j〉 και αντιστοιχεί σε νέες προτάσεις της

μορφής M t
i,j .

Αν παρατηρήσουμε μία προς μία τις περιπτώσεις της progt, συμπεραίνουμε
ότι υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να εμφανιστούν καινούρια 〈i, j〉 στη πρότα-

ση: είτε επειδή βρίσκεται στην εμβέλεια ενός τελεστή X είτε ενός τελεστή

U . Αντίστοιχα, αν παρατρήσουμε της compute respawn, υπάρχουν μόνο

δύο τρόποι να εισηχθεί ένα νέοM t
i,j στην πρόταση στους ίδιους τελεστές.

– Οι διεγραμμένες συνδέσεις της μορφής 〈i, j, t〉,〈i, j〉 αντιστοιχούν στις

ακυρωμένες προτάσεις M t
i,j .

Στη συνέχεια επεκτείνουμε το παραπάνω αποτέλεσμα στα ίχνη όπως κάναμε και

νωρίτερα μόνο που η συνάρτηση msg◦θα εφαρμόζεται μόνο μετα το πέρας όλων των

βημάτων του ίχνους.

Λήμμα 10. ∀φ ∈ LTL,∀u ∈ Σ · prog(φ, u) ' msg◦(alg(net(φ), u))

Απόδειξη. Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή πάνω στο ίχνος.



• Επαγωγική βάση: κενό ίχνος

prog(φ, ε) ' φ (Μη εφαρμογή της συνάρτησης προόδου)

prog(φ, ε) ' net(φ) (πρόταση 5)

prog(φ, ε) ' alg(net(φ), ε) (Μη εφαρμογή της συνάρτησης alg)

• Επαγωγικό βήμα: ΄Ενα ακόμα στοιχείο στο ίχνος

prog(φ, u · σ) = msg◦(alg(net(φ), u · σ))
Από τον ορισμό του prog και alg, η παραπάνω πρόταση μπορεί να τροποποιηθεί

σε

prog(prog(φ, u), σ) = msg◦(alg(alg(net(φ), u), σ)
το οποίο έπεται από το λήμμα 9.

Η μέθοδος ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω τηςmsg◦ διαφέρει πολή απο το τρόπο που

περιγράψμε ότι θα λειτουργεί η χορογραφία μιας και ο αλγόριθμος στέλνει μήνυμα μόνο

όταν καταλήγει σε κάποια αληθοτιμή και όχι κάθε φορά που αλλάζει η κατάστασή του

κάθε εποπτικού κελιού όπως κάνει η msg◦. Ο λόγος που την ορίσαμε είναι ότι θα μας

βοηθήσει στην απόδειξη της ορθότητας.Θα λέμε την επικοινωνία που πραγματοποιείται

μόνο όταν προκύπτει κάποιο αποτέλεσμα μηνύματα αποτελέσματος.

Ορισμός 21 (Εικοινωνία με μηνύματα αποτελέσματος). Θεωρώντας ένα δίκτυο M
και μίας κατανεμημένης πρότασης, η συνάρτηση msgv : LTLD → LTLD επιστρέφει

την πρόταση LTL έχωντας αντικαταστήσει την πρόταση κατανομής με οποιαδήποτε

διαθέσιμη αληθοτιμή:

msgv(φ) =



>/⊥ αν φ = 〈x, y, t′〉 και msgv(M t′
x,y) = >/⊥

〈x, y, t′〉 αν φ = 〈x, y, t′〉 και msgv(M t′
x,y) 6= >/⊥

∼ (msgv(ψ)) αν φ =∼ ψ
msgv(ψ)�msgv(ψ′) αν φ = ψ � ψ′

φ αλλιώς

Επειδή στην επικοινωνία με αποστολή αποτελεσμάτων, η κεντρική πρόταση θα εχει

κενά που θα πρέπει να γεμισουν στο μελλον, το να αποδείξουμε την καταλληλότητα

του πρωτοκόλλου ανταλλαγής μηνυμάτων είναι πιο δύσκολο.

Ορισμός 22 (Ανάθεση). Μία ανάθεση A ∈ A είναι μία μερική συνάρτηση όπου :

A = {〈i, j〉, 〈i, j, t〉|i, j, t ∈ N} → LTL

Συνάρτηση assign : (LTLD × A ) → LTLD λαμβάνει μία κατανεμημένη πρόταση

και μία ανάθεση που εφαρμόζεται σε μία πρόταση και επιστρέφει μία αναβαθμισμένη



πρόταση:

assign(φ,A) =



A(φ) αν (φ = 〈x, y, t〉 ή φ = 〈x, y〉)και φ ∈ dom(A)

φ αν (φ = 〈x, y, t〉 ή φ = 〈x, y〉)και φ /∈ dom(A)

∼ (assign(ψ,A)) ανφ =∼ ψ
assign(ψ,A)� assign(ψ′, A) ανφ = ψ � ψ′

φ αλλιώς

Για συντομία θα συμβολίζουμε με A(〈x, y, t〉) αντί για assign(〈x, y, t〉, A).

Ορισμός 23 (Περισσότερο ορισμένες προτάσεις). Μία κατανεμημένη LTL πρόταση

φ θα λέμε ότι είναι περισσότερο ορισμένη ή το ίδιο ορισμένη σε σχέση με άλλη μία

πρόταση φ′ και θα το συμβολίζουμε με φ & φ′ ανν ∃A ∈ A ·A(φ′) = φ.

Παράδειγμα 9. ΄Εστω η πρόταση φ = 〈2, 0〉 ∧ (aU(a ∧ 〈1, 0〉)) του προηγούμενου

παραδείγματος και φ′ = > ∧ (a ∧ 〈1, 0〉)) είναι πιο ορισμένη από της φ .

Μία πρόταση φ ∈ LTLchor που είναι πιο ορισμένη από μία μη κατανεμημένη πρότα-

ση φ′ ∈ LTL είναι ισοδύναμή της:

Θεώρημα 6 (περισσότερο ορισμένη πρόταση). ∀φ ∈ LTLchor,∀φ′ ∈ LTL · φ &
φ′ ⇒ φ ' φ′

Απόδειξη.

∀A ∈ A ·A(φ′) = φ′(AΤο Α τροποποιεί μόνο κατανεμημένες προτάσεις)

A(φ′) = φ(ορισμός του &)

φ′ = φ

Ο λόγος που ορίσαμε τη σχέση & είναι ότι είναι χρήσιμη όταν παμε να συγκρίνουμε

δύο πρωτόκολλα μεταξύ τους όπως στο παρακάτω λήμμα:

Λήμμα 11. ∀M ∈M ·msg◦(M) & msgv(M)

Θεώρημα 7 (καταλληλότητα επικοινωνίας με αποστολή αποτελεσμάτων). Αν κατα-

λήγουμε σε ένα αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιούμε επικοινωνία με αποστολή αποτελε-

σμάτων τότε το αποτέλεσμα είναι σωστό:

∀φ ∈ LTL, u ∈ Σ∗ · msgv(alg(net(φ), u)) ∈ {>,⊥} ⇒ msgv(alg(net(φ), u)) '
prog(φ, u)



Κεφάλαιο 4

Εποπτεία σε σύστημα με

γενικό ρολόι και αστοχίες

Μέχρι τώρα είχαμε θεωρήσει ότι το σύστημά μας λειτουργούσε άρτια. Δηλαδή

δεν υπήρχε πιθανότητα να έχει κάποιο πρόβλημα κάποιο εξάρτημά του. Μία υπόθεση

ειναι ότι η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων θα γίνεται απρόσκοπτα. Αυτή

η υπόθεση πολύ συχνά είναι σχεδόν αδύνατη. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε

με συστήματα που έχουν αστοχίες στην επικοινωνία, αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει

τρία πράγματα:

• Κάποια μηνύματα να μην φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους.

• Τα μηνύματα να φτάνουν στον προορισμό τους με λάθος σειρά.

• Τα μηνύματα που φτάνουν να έχουν αλοιωμένο περιεχόμενο.

Εμείς θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο με τις δύο πρώτες περιπτώσεις μιας και

με την τρίτη περίπτωση έχουν ασχοληθεί άλλοι κλάδοι όπως η θεωρία πληροφορείας.

4.1 Τροποποίηση της προηγούμενης σημα-

σιολογίας

Η μέθοδος που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια έχει κάποιες διαφοροποιήσεις στη

σημασιολογία τις οποίες θα πρέπει να επισημάνουμε πριν την αναπτύξουμε. Μία αρ-

χική διαφορά είναι το πώς ορίζονται οι λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτή την

ενότητα τα ίχνη που θα χρησιμοποιήσουμε θα τα αποκαλούμε χρονισμένα ίχνη. Για

ένα αλφάβητο Σ μια χρονισμένη λέξη θα είναι μία πεπερασμένη ή άπειρη ακολουθία

δυάδων Σ × Q+. Θα συμβολίζουμε το μήκος του χρονισμένου ίχνους με |w| και με
(σi, τi) για την δυάδα του χρονικού σημείου i . ΄Ενα χρονισμένο ίχνος είναι ένα ίχνος

όπου:

τi−1 < τi για όλα τα i ∈ N με 0 < i < |w|
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Τα ti είναι ρητοί αριθμοι που χρησιμοποιούνται ως timestamps. Τα timestamps είναι

αυστηρως αύξοντα. Επίσης, θα συμβολίζουμε το σύνολο των άπειρων χρονισμένων

λέξεων πάνω στο αλφάβητο Σ TWω
με (τ0, σ0)(τ1, σ1)....Οι δείκτες των timestapms

ονομάζονται χρονικά σημεία, έτσι για κάποιο τ ∈ Q+ το tp(w, τ) είναι η χρονικη

στιγμή i του χρονισμένου ίχνους w με τi = τ αν υπάρχει αλλιώς δεν ορίζεται.

Στη συνέχεια θα επεκτείνουμε τη μερική διάταξη ≺ πάνω στο 3 στις χρονισμένες

λέξεις πάνω στο αλφάβητο Σ := 3P , όπου P είναι το σύνολο των ατομικών προτάσε-

ων. Με XY
συμβολίζουμε το σύνολο των συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το Y και

σύνολο τιμών X. ΄Εστω, u, u′ ∈ TWω(Σ), :οπου (σi, τi) και (σ′i, τ
′
i) είναι οι δυάδες

στις χρονικές στιγμές i στο u και u′ αντιστοιχα. Ορίζουμε, u ≺ u′ αν | u |=| u′ |,
τi = τ ′i και σi(p) � σ′i(p) για κάθε i με 0 ≤ i < |u| και κάθε p ∈ P .

Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε μία διαφοροποίηση της LTL η οποία ονομάζεταιMTL−
Metric Temporal Logic .

Ορισμός 24 (συντακτικό της MTL). ΄Εστω Ι ένας χρονικό διάστημα:

φ ::= > | ⊥ | p | ¬φ | φ ∨ φ | φUIφ | φSIφ

Ο τελεστής φUIψ σημαίνει «στο χρονικό διάστημα Ι θα ισχύει το φ μέχρι να

ισχύσει το ψ». Ο τελεστής φSIψ είναι ο χρονικά διυκός του UI δηλαδή για το

παρελθόν και σημαίνει «στο χρονικό διάστημα Ι θα ισχύει το φ από τότε που ίσχυσε

το ψ». Παρακάτω είναι η τυπική σημασιολογία.

Ορισμός 25 (Σημασιολογία της MTL). ΄Εστω i ∈ N και w ∈ TWω(Σ) με w ∈
(σ0, τ0)(σ1, τ1...):

wi |= p⇔ p ∈ σi
wi |= ¬p⇔ wi ��|= p

wi |= φ1 ∨ φ2 ⇔ wi |= φ1 or w
i |= φ2

wi |= φ1SIφ2 ⇔ ∃k ∈ N : τi − τk ∈ I and wk |= φ2 and ∀l ∈ [k, i]wl |= φ1
wi |= φ1UIφ2 ⇔ ∃k ∈ N : τk − τi ∈ I and wk |= φ2 and ∀l ∈ [i, k]wl |= φ1

Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιούμε και παρελθοντικό τελεστή εδώ. Δεδομένου του

παραπάνω συντακτικού και σημασιολογίας μπορούν να οριστούν βάση των ήδη υπάρ-

χοντων τελεστών ,και κατ΄ επέκταση να χρησιμοποιηθούν, και οι υπόλοιποι τελεστές

αρκεί να περιγράψουμε πως ορίζονται. ΄Ετσι λοιπόν φ→ ψ := (¬φ∨ψ) , FIφ := tUIφ
, GIφ := ¬FI¬φ. Επίσης, για τους παρελθοντικούς τελεστές ομοίως ορίζονται οι OI

κάποτε (once) και HI ιστορικά (historically ). Τέλος, μπορούμε να ορίσουμε και τους

κλασικούς χρονικούς τελεστές που ορίσαμε στο προηγούμε κεφάλαιο F := F[0,∞).

Επιλέγοτναι συχνά τροποποιήσεις της LTL που χρησιμοποιούν έναν ενισχυμενο τε-

λεστή Until για να κάνουν επαλήθευση είτε στατικά είτε κατα τήν εκτέλεση. ΄Ενα

παράδειγμα αρκετά ενδιαφέρον είναι η DLTL όπως το [GMS07]που χρησιμποιεί τον

τελεστή U r
όπου r είναι μία κανονική έκφραση με αλφάβητο τις δυνατές ενέργειες που



μπορούν να κάνουν τα επι μέρους τμήματα του συστήματος, και ο οποίος μπορεί ε-

πίσης από μόνος του να αντικαταστήει όλους τους υπόλοιπους μελλοντκούς χρονικούς

τελεστές.

4.2 Υποθέσεις συστήματος

΄Οπως έχουμε πει αρκετές φορές είναι σημαντικές οι υποθέσεις που κάνουμε για

το σύστημα κάθε φορά . Δύο τέτοιες πολύ σημαντικές υποθέσεις είναι η ύπαρξη ενός

γενικού ρολογιού αλλά και η ύπαρξη αστοχιών. ΄Εχουν γίνει όμως και άλλες υπο-

θέσεις που θα πρέπει να αναφέρουμε.

1. Το σύστημα είναι στατικό.

Αυτό σημαίνει ότι δε μπορεί ένα καινούριο εξάρτημα να προστεθεί ή να αφαιρεθεί

ένα που ήδη υπάρχει. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί οποιοσδήποτε επόπτης πρέπει

να ξέρει την ύπαρξη των υπολοίπων εξαρτημάτων του συστηματος. Μπορεί

να ξεπεραστεί ο παραπάνω περιορισμός αν προσθέσουμε στον αλγόριθμο που

θα περιγράψουμε στη συνέχεια τμήμα που να κάνει εγγραφή του καινούριου

εξαρτήματος πριν αυτό γίνει ενεργό ή να το διαγράφει πριν γίνει ανενεργό.

2. Η επικοινωνία μεταξύ των εξαρτημάτων είναι ασύγχρονη και αναξιόπιστη. Αυτό

σημαίνει ότι τα μηνύματα μπορεί να μη φτάσουν ποτέ ή να φτάσουν με αλλοιω-

μένη σειρά.

3. ΄Ολα τα εξαρτήματα και οι επόπτες είναι αξιόπιστοι.

Αυτό σημαίνει ότι απαντάνε πάντα ειλικρινά για την εικόνα την οποία έχουν για

τη λειτουργία συστήματος.

4. Η παρατήρηση μίας πρότασης είναι συνεπείς σχετικά με την αληθοτιμή της.

Δηλαδή δε μπορεί ένα εξάρτημα να παρατηρήσει για μία πρόταση p ∈ P να είναι

αληθής και ψευδής την ίδια χρονική στιγμή τ ∈ Q+

5. Τα εξαρτήματα του συστήματος κάνουν άπειρα πολλές παρατηρήσεις αν το

σύστημα λειτουργησει επάπειρον.

Αυτό το κάνουμε γιατί η MTL λειτουργεί σε άπειρα ίχνη.

Σχεδιασμός συστήματος Το σύστημα οργανώνεται σε έναDAG όπου κάθε

επόπτης είναι υπεύθυνος για κάποιον υποτύπο της ιδιότητας προς εξέταση φ. Θα μπο-

ρούσε να χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος για την κατανομή της φ σε επιμέρους επόπτες

όπως στην προηγούμενη ενότητα αλλα θα μπορούσε και να υπάρχει απλά ένας κεντρι-

κός επόπτης με ολόκληρη την πρόταση. Η πηγή του DAG φυσικά θα είναι μοναδική

και θα αντιστοιχεί στην πρόταση φ. Επίσης, ο επόπτης που θα είναι στην πηγή θα

βγάζει ως έξοδο, μηνύματα της μορφής (b, τ) ∈ 2×Q+ που θα σημαίνει ότι τη χρονική

στιγμή τ η πρόταση ήταν αληθής. Προσθέτουμε ένα μονόδρομο κανάλι επικοινωνίας



από κάθε επόπτη στον πατέρα του και ένα μονόδρομο κανάλι από τα εξαρτήματα του

συστήματος στους επόπτες. Η παραπάνω διαδικασία αφορά το εκάστοτε σύστημα και

την εκάστοτε εφαρμογή και είναι άσχετη με τη λειτουργία των εποπτών γι΄ αυτό και

δε θα συζητηθεί περεταίρω.

Για τους σκοπούς της εποπτείας θα ανταλλάσσονται τριών τύπων μηνύματα: report, notify
και alive.

• ΄Ενα εξάρτημα του συστήματος στέλνει ένα μήνυμα report(p, b, τ) όταν παρα-

τηρεί τη χρονική στιγμή τ ∈ Q+ , η τιμή αλήθειας b ∈ 2 να ανατίθεται στην

πρόταση p ∈ P . Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται μόνο στους επόπτες που είναι

υπεύθυνοι για τον υποτύπο ψ του φ και στον οποίο εμφανίζεται το p και για

το οποίο δεν είναι υπεύθυνος κανένας άλλος επόπτης. Ανάλογα, ένας επόπτης

στέλνει ένα μήνυμα report(ψ, b, τ) στον πατέρα του.

• ΄Ενα εξάρτημα του συστήματος C στέλνει ένα μήνυμα notify(C, τ, s) σε όλους

τους επόπτες για να τους ενημερώσει ότι συνέβη κάποια παρατήρηση τη χρονική

στιγμή τ ∈ Q+. Η ανάγκη να αποστέλλονται τέτοια μηνύματα προκύπτει από

το γεγονός ότι η MTL λειτουργεί πάνω σε χρονικές στιγμές. Ο σκοπός που

αποστέλλονται είναι ότι οι επόπτες έχουν ανάγκη να γνωρίζουν όλες τις σημα-

ντικές χρονικές στιγμές. Αυτό το μήνυμα περιέχει και έναν μετρητή s ∈ N που

αντιπροσωπεύει το πλήθος των μηνυμάτων notify που έχει αποστείλει μέχρι

τώρα το C, αυτό το χρειαζόμαστε για να μπορεί ένας επόπτης να διαπιστώσει

ή να επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει όλες τις σημαντικές χρονικές στιγμές.

• ΄Ενα εξάρτημα C του συστήματος μπορεί να στείλει ένα μήνυμα alive(C, τ, s)
όταν δεν έκανε καμία παρατήρηση για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το s είναι το πλήθος των μηνυμάτων της μορφής notify(C, τ ′, s′) με τ ′ < τ
που έχουν αποστελει απο το C.

Ανάγκες Συστήματος ΄ΕστωO είναι το σύνολο μηνυμάτων που αντιστοι-

χούν στις παρατηρήσεις που έχουν γίνει απο τα μέλη του συστήματος και επομένως

, βάσει της υπόθεσης 3 , έχουν αποσταλεί στον επόπτη (αλλά δεν έχουν απαραίτητα

ληφθεί από αυτόν). Χρησιμοποιούμε τη χρονισμένη λέξη w(O) για να μοντελοποι-

ήσουμε τη συμπεριφορά του συστήματος. Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες

συνθήκες:

1. Για κάθε notify(C, τ, σ) ∈ O θα υπάρχει ένα γράμμα (σ, τ) στο w(O).

2. Για κάθε report(p, b, τ) ∈ O υπάρχει ένα γράμμα (σ, τ) με σ(p) = b.

3. Για κάθε γράμμα(σ, τ) στο w(O) , υπάρχει κάποιο notify(C, τ, σ) ∈ O και για

όλα τα p ∈ P , αν σ(p) 6= ? τότε report(p, σ(p), τ) ∈ O.



Να τονίσουμε ότι w(O) είναι μοναδικά ορισμένο από τα μηνύματα notify και report
στο O . Αρχικά, για κάθε τ ∈ Q+, υπάρχει το πολύ ένα γράμμα με timestamp τ
στη χρονισμένη λέξη w(O) . ΄Αρα όλα τα μηνύματα notify και report που περιέχει

το timestamp τ καθορίζουν το γράμμα στην w(O) με αυτό το timestamp. Η θέση

του γράμματος στην w(O) καθορίζεται επίσης από το τ . ΄Ακόμα, από την υπόθεση 4

,αν report(p, b, τ) ∈ O τότε συμπεραίνουμε ότι report(p,¬b, τ) /∈ O.

Δηλώνουμε τις ανάγκες της εποπτικής αυτής προσέγγισης όσον αφορά την ορθότητα

ως προς τη w(O). Τα μηνύματα τα επεξεργάζεται ένας επόπτης M διαδοχικά για την

επιβεβαίωση μίας πρότασης φ και κρατάει τη κατάσταση ανάμεσα στις επαναλήψεις. Η

είσοδος του M σε μία επανάληψη είναι ένα μήνυμα και η έξοδός του είναι ένα σύνολο

V ⊂ 2×Q+ από ετυμηγορίες. θα αναφερόματε στην έξοδο του M μετά την επεξερ-

γασία ενός μηνύματος m με M(m). ΄Εστω m = m0,m1, ..., είναι η ακολουθία των

μηνυμάτων από το O μήκους N = N ∪ {∞}.

• ΄Ενας επόπτης M είναι ορθός (sound) για το φ με m αν για όλα τα τ ∈ Q+ και

b ∈ 2 , αν (b, τ) ∈M(mi) για κάποιο i < N τότε [[w(O) |= φ]]τ = b .

• ΄Ενας επόπτης M είναι πλήρης (complete) για το φ με m αν για όλα τα τ ∈ Q+

και b ∈ 2 , αν [[w(O) |= φ]]τ = b τότε (b, τ) ∈M(mi) για κάποιο i < N .

Παρατήρηση 3. Η πληρότητα μαζί με την ορθότητα δεν είναι εφικτές στη γενική

περίπτωση. ΄Ενας λόγος είναι οι αστοχίες από την υπόθεση 2. Για παράδειγμα αν

χαθούν όλα τα μηνύματα , είναι δυνατό μόνο σε τετριμμένες περιπτώσεις για έναν

επόπτη που ορθά δίνει ετυμηγορία για κάθε παραβίαση της ιδιότητας υπό έλεγχο .

Επομένως , χρειαζόμαστε τη πληρότητα ενός επόπτη μόνο κάτω από την παραδοχή

ότι για κάθε μήνυμα στο O κάποια στιγμή θα ληφθεί από τον επόπτη και ότι δεν

θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ο επόπτης. ΄Ενας άλλος λόγος είναι ότι δεν είναι όλες

οι προτάσεις εποπτεύσιμες. Για παράδειγμα η πρόταση GFφ , που δηλώνει ότι το φ
είναι αληθές απείρως συχνά , μπορεί να ελεγχθεί μόνο στο w(O). Παρόλα αυτά , ένας

επόπτης γνωρίζει μόνο ένα πεπερασμένο μέρος του w(O) την εκάστοτε χρονική στιγμή

, το οποίο είναι , για να προσδιορίσουμε αν μία πρόταση ικανοποιείται ή παραβιάζεται.

Για να απλοποιήσουμε την περίπτωση , θα επικεντρωθούμε στο επόμενο κεφάλαιο σε

φραγμένες προτάσεις δηλαδή σε προτάσεις που όλοι οι χρονικοί τελεστές μελλοντικού

χρόνου αναφέρονται σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα I. Να τονίσουμε ότι αν μία

πρόταση ψ είναι φραγμένη τότε το Gψ περιγράφει μία ιδιότητα ασφάλειας. Πολλές

προϋποθέσεις προθεσμίας έχουν αυτή τη μορφή. Αφού θεωρούμε ετυμηγορίες για όλα

τα τ ∈ Q+ με [[w(O) |= ψ]]τ ∈ 2 ο πιο εξωτερκός χρονικός τελεστής G.

Παράδειγμα 10. Θεωρούμε ένα σύστημα με ένα μόνο μέλος C . ΄Εστω O είναι ένα

άπειρο σύνολο μηνυμάτων που περιέχει τα μηνύματα notify(C, 0.5, 1), report(p,f , 0.5),
notify(C, 2.0, 2) και report(p,f , 2.0). Επιπλέον, δεν έχει ληφθεί κανένα άλλο μήνυ-

μα με timestamp λιγότερο από ή ίσο με 2.0. Να τονίσουμε ότι ο αριθμός ακολοθίας

από το πρώτο μήνυμα τύπου notify που στέλνει ο C είναι 1 αφού ο μετρητής του



αριθμού ακολουθίας αυξάνεται κατά 1 πριν στείλει το μήνυμα ο C. Επίσης, αν υποθε-

σουμε ότι το μύνημα report(p,f , 0.5) χάθηκε , όταν όλα τα μηνύματα έχουν ληφθεί

από τον επόπτη. ΄Ενας ορθός επόπτης για τη πρόταση O[0,1]p μπορεί στη καλύτερη

περίπτωση να βγάλει τις ετυμηγορίες (f , 0.5) και (f , 2.0) για τις χρονικές στιγμές 1

και 2, αντίστοιχα. ΄Ομως απο τη στιγμή που ο επόπτης δε ξέρει την αληθοτιμή του

p για το 0.5, δε μπορεί να συμπεράνει την ετυμηγορία (f , 0.5) και για αυτό είναι μη

πλήρης. Να τονίσουμε ότι ένας επόπτης μπορεί να συμπεράνει την ετυμηγορία (f , 2.0)
επειδή, απο τους αριθμούς ακολουθίας το μήνυμα notify , μπορεί να συμπεράνει ότι

δεν υπάρχει άλλη χρονική στιγμή που να προκύπτει απο το μέλος C στη λέξη w(0)
με timestamp ανάμεσα στο 0.5 και το 2.0.

Υπολογισμός αποτελέσματος ΄Εφτασε η ώρα να περιγράψουμε πως ακρι-

βώς θα λειτουργεί ο αλγόριθμος που θα εκτελείται απο τους επόπτες όταν λαμβάνει

μία ακολουθία μηνυμάτων απο το σύνολο O των μυνημάτων που απεστάλησαν. Για

λόγους απλότητας θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει μόνο ένας επόπτης, αλλά μπορεί εύκο-

λα να τροποποιηθεί ώστε να έχουμε περισσότερους απο έναν επόπτες.

Κύρια επανάληψη

Αλγόριθμος 2. (Monitor(φ,msg))

1. αν msg = notify( , τ, ) Κάλεσε την Newtimepoint(φ, τ)

2. αν msg = report(p, b, τ) κάλεσε την Newtimepoint(φ, τ) και στη συνεχεια

την SetTruthV alue((p, {τ}), b)

3. για κάθε χρονικό διάστημα J που παράγεται λόγω του μηνύματος κάλεσε το

NoTimePoint(φ, J)

Ο 2 είναι ο κύριος αλγόριθμος των εποπτών Monitor , και ενεργοποιείται κάθ

φορά που ο επόπτης αλλάζει μήνυμα. Παίρνει ως είσοδο μία πρόταση φ προς επο-

πτία και ένα μήνυμα msg . Αυτό αναβαθμίζει την κατάσταση του επόπτη , και κατ

επέκταση την ετυμηγορία την οποία και επιστρέφει αν αυτή προκύψει. Οι ετυμηγορίες

υπολογίζονται σε μία επανάληψη του επόπτη και αποθηκεύονται σε μία γενική μετα-

βλητή verdicts η οποία αρχικά τίθεται ίση με το κενό σύνολο.

Διαισθητικά , για κάθε ληφθέν μύνημα ο επόπτης διευρύνει τη γνώση του σχετι-

κά με μία χρονισμένη λέξη w(O). Η μερική γνώση του επόπτη αντιστοιχεί στην

κατάσταση του επόπτη. Η κατάσταση του επόπτη ενημερώνεται απο τις συναρ-

τήσεις NewPoint, SetTruthV alue και NoTimePoint . ΄Οταν λαμβάνεται ένα μήνυ-

μα notify(C, τ, s) η Monitor καλεί την συνάρτηση Newtimepoint , η οποία ενη-

μερώνει τον επόπτη για την ύπαρξη της χρονικής στιγμής με timestamp τ στη λέξη

w(O) . ΄Οταν λαμβάνεται μήνυμα report(p, τ, b) ηMonitor καλεί την SetTuthV alue



η οποία θετει την τιμή αλήθειας της πρότασης p τη χρονική στιγμή με timestamp
τ ίση με b. Επίσης, συμπεραίνει όποτε είναι πιθανό την τιμή αληθείας ενός υπο-

τύπου της πρότασης φ σε κάποια γνωστή χρονική στιγμή. Μη ξεχνάμε ότι πριν την

SetTuthV alue καλείται η Newtimepoint για να είμαστε σίγουροι ότι ο επόπτης έχει

εις γνώση του την αντίστοιχη χρονική στιγμή. Τέλος η Monitor υπολογίζει τα

χρονικα διαστήματα τα οποία έγιναν πλήρη με τη λήψη του μυνήματος. Θα λέμε ότι

ένα χρονικό διάστημα J ⊆ Q+ είναι πλήρες αν έχει λάβει ολα τα μυνήματα notify
με timestamp στο J απο όλα τα εξαρτήματα του συστήματος. Ουσιαστικά αν το

J είναι μη πλήρες τότε ο επόπτης δεν γνωρίζει όλα τα timestamps. Ουσιαστικά οι

SetTuthV alue και NoTimePoint τροποποιουν μία δομή δεδομένων που θα δούμε

στη συνέχεια.

Η δομή δεδομένων Η βασική δομή δεδομένων είναι ένα γράφημα . Οι κόμβοι

είναι ζευγάρια της μορφής (ψ, J) όπου ψ είναι ένας υποτύπος της υπό εποπτεία πρότα-

σης και J ⊆ Q+ είναι ένα χρονικό διάστημα.Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ή ένα

μονοσύνολο {τ} όπου τ είναι το timestamp που εμφανίζεται σε ένα ληφθέν notify
ή report μήνυμα ή ένα μη πλήρες χρονικό διάστημα. Αρχικά, υπάρχει ένας κόμβος

(ψ, [0,∞)) για κάθε υποτύπο ψ της φ . Το χρονικό διάστημα [0,∞) αναπαριστά το

γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε κάποιο timestamp . Κάθε κόμβος σχετίζεται με κάποια

τιμή αληθείας , αρχικά ?. Επιπλέον, κάθε κόμβος περιέχει ένα σύνολο ῾῾φρουρών᾿᾿

(guards) και ένα σύνολο εξερχόμενων δεικτών στους φρουρούς, τους ῾῾πυροκροτη-

τές᾿᾿ (trigers). Θα αποκαλούμε έναν εισερχόμενο δείκτη σε έναν φρουρό προϋπόθεση

(precondition). Αν υπάρχει ένας φρουρός χωρίς προϋποθέσεις τότε ικανοποιείται η

πρόταση στην οπία αντιστοιχεί ο κόμβος του φρουρού, και του αναθέτουμε την α-

ληθοτιμή t. Αν ένας κόμβος δεν έχει κανένα φρουρό τότε αναθέτουμε στο κόμβο

την αληθοτιμή f . Τέλος αν ένας κόμβος έχει φρουρούς οι οποίοι έχουν όλοι κάποια

προϋπόθεση τότε ο κόμβος παραμένει με την αληθοτιμή ? .

Αναβάθμιση κατάστασης Τη πρώτη στιγμή που ένας επόπτης λαμβάνει ένα

μήνυμα notify ή report με κάποιο timestamp τ , μία καινούρια χρονική στιγμή προ-

στίθεται στην w(O) και η δομή δεδομένων αναβαθμίζεται. Να μη ξεχάσουμε ότι το

timestamp τ βρίσκεται αναγκαστικά σε κάποιο μη πλήρες διάστημα J . Κάθε κόμ-

βος (ψ, J) στο γραφημα αντικαθίστανται με τους κόμβους (ψ, {τ}), (ψ, J ∩ [0, τ))
και (ψ, J ∩ (τ,∞)) . Οι συνδέσεις των νέων κόμβων από και πρός τους άλλους

κόμβους δημιουργούνται βάση των συνδέσεων του κόμβου (ψ, J). Οι συνδέσεις χρη-

σιμοποιούνται για να μεταφέρουμε τις τιμές αληθείας απο ένα κόμβο στους υπόλοι-

πους όταν λαμβάνεται κάποιο μήνυμα report. Αυτές οι δύο λειτουργίες χρησιμο-

ποιούνται απο τις συναρτήσεις NewTimePoint και SetTruthV alue αντίστοιχα. Η

NewTimePoint επίπλέον διαγράφει έναν κόμβο (ψ, J) αφότου δημιουργηθούν οι νέοι

κόμβοι που διασπάτε το χρονκό διάστημα J . Η SetTruthV alue διαγραφει τους κόμ-

βους που δεν είναι χρήσιμοι πλέον μετά τον υπολογισμό των αληθοτιμών. Η κλήση



(αʹ) Εφαρμογή της NewTimePoint
(βʹ) Διάδοση της τιμής false στο κόμβο

a ∨ b

Σχήμα 4.1: Λειτουργία πάνω σε προτσιακούς τελεστές

της SetTruthV alue((φ, {τ}), b) για κάποιο timespamp τ και αληθοτιμή β, και προ-

σθέτει την ετυμηγορία (b, τ) στο σύνολο verdicts.
΄Οταν ο επόπτης συμπεραίνει ότι ένα μη μονοσύνολο χρονικό διάστημα J είναι πλήρες

καλείται η διαδικασία NoTimePoint , η οποία διαγράφει τους κόμβους της μορφής

(ψ, J) και αναβαθμίζει τους πυροκροτητές αν είναι αναγκαίο. Επιπλέον, καλεί την

συνάρτηση SetTruthV alue όταν η τιμή αληθείας μπορεί να ανατεθεί σε έναν κόμβο.

Ο επόπτης χρησιμοποιεί τον αριθμό ακολουθίας των notify και alive μηνυμάτων για

να αποφασίσει αν δεν υπάρχουν χρονικές στιγμές με timestamp στο J . Για κάθε

τέτοιο J ο επόπτη πρέπει να έχει λάβει απο κάθε εξάρτημα C ένα μήνυμα μίας απο τις

μορφές: (1) notify(C, τ, s) με τ ≤ infJ και είτε notify(C, τ ′, s+1) ή alive(C, τ ′, s)
με τ ′ ≥ supJ , ή (2) alive(C, τ, s) με τ ≤ infJ και είτε notify(C, .τ ′, s + 1) ή

alive(C, τ ′, s) με τ ′ ≥ supJ . Σε οποιαδήποτε απο τις επόμενες περιπτώσεις θα θεω-

ρούμε χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι ο επόπτης θα έχει λάβει στην αρχή ένα μήνυμα

alive(C,−1.0, 0) για κάθε εξάρτημα C.

Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε πως δημιουργούνται οι κόμβοι και πως υπολογίζονται

οι τιμές αληθείας. Για κάθε νέο δημιουργηθέντα κόμβο (ψ, J) οι φρουροί του και οι

προϋποθέσεις τους εξαρτώνται από τον βασικό τελεστή της ψ. Αρχικά, θα εξετάσου-

με πως εφαρμόζεται η παραπάνω διαδικασία στους μη χρονικούς τελεστές.

΄Ενας κόμβος για τον τύπο ψ = a ∨ b έχει δύο φρουρούς για κάθε μία απο τις δύο

προϋποθέσεις του υποτύπου του. Ανάλογα όταν θέλομε έναν κόμβο ψ = a ∧ b, τότε
αυτός έχει έναν φρουρό με δύο προϋποθέσεις για τους δύο υποτύπους. ΄Ενας κόμβος

για τον τύπο ψ = ¬a έχει ένα φρουρό με μία προϋπόθεση για τον τύπο a.

Οι δύο πρώτες περιπτώσεις φαίνονται στην αριστερή μεριά του βέλους 7→ στις

εικόνες 4.1(α) και (β) αντίστοιχα. Τα τετράγωνα συμβολίζουν τους κόμβους όπου ο

τύπος του κόμβου αναπαρίσταται στις γραμμές και το χρονικό διάστημα στις στήλες

, οι φρουροί στις κουκίδες καιοι πυροκροτητές στα βέλη. Το 4.1(α) κάνει σαφές πώς

ενημερώνεται η δομή δεδομένων όταν προστίθεται μία χρονική στιγμή. Στην περίπτω-

ση των προτασιανών τελεστών αυτό επιυγχάνεται με την αντιγραφή όλης της δομης

στο διάστημα όπου αντιστοιχεί η χρονική στιγμη. Με τους χρονικούς τελεστές τα

πράγματα είναι πιο περίπλοκα γιατί δεν αρκεί απλά η αντιγραφή γιατί πρέπει να συνδε-

θεί και με επόμενα ή προηγούμενα χρονικά διαστήματα. Γι΄ αυτό το λόγο προσωρινά



Σχήμα 4.2: Εξέληξη της δομής διαδοχικά μετά τα m1 = notify(C, 2.0, 2) ,
m2 = report(p, f, 2.0) , m3 = notify(C, 0.5, 1)

θα εξηγήσουμε πώς τροποποιείται η δομή όταν λαμβάνομε ένα report και μετά θα

εξηγήσουμε και τους χρονικόυς τελεστές.

΄Οταν λαμβάνεται λοιπόν ένα μήνυμα report(ψ, b, τ) τότε τίθεται η τιμή του αντίστοι-

χου κόμβου ίση με b και ενημερώνονται αντίστοιχα οι επόμενοί του κόμβοι. Η δια-

δικασία που θα περιγράψουμε στη συνέχεια ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της

περίπτωσης ο τελικός κόμβος να είναι της μορφής (¬a, J), όπου γινεται η συμπληρω-

ματική διαδκασία. ΄Ετσι λοιπόν αν η πρόταση ενός κόμβου γίνει t τότε διαγράφουμε

τους πυροκροτητές που ξεκινούν από αυτόν τον κόμβο ενώ αν είναι f τότε διαγράφου-

με όλους τους φρουρούς στους οποίους καταλήγει κάποιος πυροκροτητής. Αν ένας

φρουρός μετα τη διαγραφή δεν έχει καμία προϋπόθεση τότε ο αντίστοιχος κόμβος

γίνεται και αυτός t, αν κάποιος κόμβος μετά από την παραπάνω διαδικασία δεν έχει

κανέναν φρουρό τότε γίνεται f . Στη περίπτωση που ένας κόμβος είναι της μορφής

(¬a) τότε αν ένας φρουρος του δεν έχει καμία προϋπόθεση τότε γίνεται παίρνει τη

τιμή f ενώ αν δεν έχει κανένα φρουρό γίνεται t.

Χρονικοί τελεστές Πριν περιγράψουμε την γενική περίπτωση της διαχείρησης

της πρότασης ψ της μορφής aUIb και aSIb θεωρούμε ένα πιο απλό παράδειγμα όπου

ψ = �I p. Στη περίπτωση αυτή , ένα κόμβος (�I p, J) έχει ένα φρουρό για κάθε

κόμβο (ψ,K) για τον οποίο υπάρχουν τ ∈ J και κ ∈ K ώστε τ − κ ∈ I .

Παράδειγμα 11. θεωρούμε τη πρόταση ψ = �[0,1] p από το προηγούμενο παράδειγ-

μα και ένα σύνολο O το οποίο περιέχει ένα μήνυμα m1 := notify(C, 2.0, 2),m2 :=
report(p, f, 2.0) και m3 := notify(C, 0.5, 1) . Υποθέτουμε ότι ο επόπτης λαμβάνει τα

προηγούμενα μυνηματα με την ίδια σειρά.Η παραπάνω εικόνα προσδιορίζει πως η δομή

δεδομένων τροποποιείται κάθε φορά που λαμβάνει κάθε μήνυμα. Η αναβάθμιση για τα

δύο πρώτα μηνύματα γίνεται κατανοητή απο την προηγούμενη περιγραφή ΄Οταν λαμ-

βανεται το μύνημα m3 για την αναβάθμιση της δομης γίνονται τα παρακάτω βήματα.

Αρχικά το χρονικό διάστημα [0, 2.0) διασπάται στα τρία στο timestamp 0.5 , έτσι

δημιουργούνται τα χρονιά διαστήματα [0, 0.5), {0.5} και (0.5, 2.0) και αντιγράφονται

οι αντίστοιχες δομές. Στη συνέχεια αναβαθμιζονται οι προϋποθέσεις των άλλων κόμ-

βων κατάλληλα. Τέλος διαγράφονται οι κόμβοι στα χρονικά διαστήματα [0, 0.5) και

(0.5, 2.0) γιατί είναι πλήρεις δηλαδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν timestamps μεταξύ

του 0.5 και του 2.0. Διαγράφοντας αυτούς τους κόμβους ο κόμβος (φ, {2.0}) δεν έχει

πλέον φρουρούς.Αυτό συμβαίνει γιατί πριν διαγραφούν οι κόμβοι είχε μόνο μία προ-



ϋπόθεση απο τον κόμβο (p, (0.5, 2.0)), ο οποίος διαγράφεται και μαζί του διαγράφεται

και ο φρουρός του (φ, {2.0}). ΄Ετσι μένει χωρίς φρουρούς και ο κόμβος γίνεται f και

έτσι καταλήγουμε στο 3(d).

Θεωρούμε τώρα τη γενική περίπτωση όπου η πρόταση ψ είναι της μορφής aSIb ,

η περίπτωση aUIb είναι δυική. Ο κόμβος (ψ, J) έχει ένα φρουρό για κάθε (β,K) με

αληθοτιμή t ή ? και με (J 	K) ∩ I 6= ∅, όπου J 	K := {τ − κ|τ ∈ J και κ ∈ K}
. Επίσης, για καθε κόμβο (β,K) και όλους τους κόμβους (α,H) , με H μεταξύ των

K και J , έχουμε ότι στο (α,H) δεν έχει ανατεθεί η αληθοτιμή f . Θα αποκαλο-

ύμε τον κόμβο (β,K) ένα κόμβο-άγκυρα για το κόμβο (ψ, J) και ένα κόμβο (α,H)
κόμβο-συνέχειας για τον κόμβο άγκυρα (β,K). ΄Ενας κόμβος (α,H) πρέπει να είναι

αυστηρά μετά από ένα κόμβο (β,K) αν το K είναι ένα μονοσύνολο , αλλά μπορούμε

να έχουμε K = H αλλιώς. Σημαντικό επίσης, είναι ότι ένας κόμβος μπορεί να είναι

ένας κόμβος συνέχειας για πολλαπλούς κόμβους-άγκυρες. ΄Ενας φρουρός έχει έναν

πυροκροτητή από τον κόμβο-άγκυρά του αν η αληθοτιμή που του έχει ανατεθεί είναι

?. Επιπλέον, ο φρουρός έχει ένα πυροκροτητή από τον πρώτο κόμβο συνέχειας μετά

που ο κόμβος-άγκυρα που του έχει ανατεθεί η αληθοτιμή ?. Αν σε αυτόν τον κόμβο

συνέχειας έχει ανατεθεί η αληθοτιμή t κάποια επόμενη χρονική στιγμή, μετακινούμε

τον πυροκροτητή στο δεύτερο όμοιο κόμβο και στη συνέχεια τον διαγράφουμε αν

ένας τέτοιος κόμβος δεν υπάρχει. Εναλλακτικά , μπορούμε να αναπτύξουμε το ψ σε

διαζεύξεις από συζεύξεις και να χρησιμοποιούμε τους φρουρούς όπως περιγράψαμε

προηγουμένως για τα ∧ και ∨. ΄Ομως, κάθε φρουρός θα έχει πολλαπλούς κόμβους

συνέχειας ως προϋποθέσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα επιπλέον επιβάρυνση.

Θα χωρίσουμε το χρονικό διάστημα J στη χρονική στιγμη τ , δημιουργούμε νέους

κόμβους (ψ, J ′) με J ′ ∈ {J∩ [0, τ), {τ}, J∩(τ,∞)} , μαζί με τους φρουρούς του κόμ-

βου . Για αυτό , χρησιμοποιούμε τους φρουρούς του κόμβου (ψ, J). Ο διαχωρισμός

αντιπροσωπεύει την αναλλοίωτη (invariant), που έχει δηλωθεί στη προηγούμενη πα-

ράγραφο σχετικά με τους φρουρούς των κόμβων. Αυτή η αναλλοίωτη είναι το κλειδί

στην απόδειξη της ορθότητας του αλγορίθμου. Θα προσδιορίσουμε τη κατασκευή για

συγκεκριμένες περιπτώσεις που δηλώνεται στην αριστερή μεριά της εικόνας 5. Υπάρ-

χουν δύο φρουροί για το (αSIβ, J), κάθε ένας με δύο προϋποθέσεις. Ο κόμβος έχει

έναν κόμβο-άγκυρα (β,K) και έναν κόμβο συνέχειας (α,H). Ο δεύτερος φρουρός

έχει έναν κόμβο-άγκυρα (β, J) και έναν κόμβο συνέχειας (α, J). Οι πυροκροτητές

για τον πρώτο φρουρό σχεδιάζονται με εννιαίες γραμμές ενώ οι πυροκροτητές για το

δεύτερο φρουρό με διακεκομένες γραμμές. Υποθέτουμε ότι τα J,K και H είναι ανα

δύο ξένα μεταξύ τους. ΄Επίσης, υποθέτουμε ότι 0 ∈ I και ότι οι προποθέσεις των



μετρικών τελεστών για τους νέους κόμβους και για τις άγκυρες.

Αρχικοποίηση Η κατάσταση των εποπτών αρχικοποιείται από μία διαδικασία

Initialize, η οποία παίρνει την φ ως παράμετρο. Θεωρούμε ότι καλείται πριν ληφθεί

οποιοδήποτε μήνυμα από τη διεργασίαMonitor. Αρχικά, οι κόμβοι της δομής του γρα-

φήματος είναι της μορφής (ψ, [0,∞)), όπου ψ υποτύπος της φ, με τους αντίστοιχους

φρουρούς και πυροκροτητές. Η αληθοτιμή ενός κόμβου (ψ, [0,∞)) τίθεται ίση με ? ,

εκτός απο τους κόμβους της μορφής (>, [0,∞)) . Αυτό μπορεί να συμβεί αν θέλουμε

να εκφράσουμε το GI ή το FI . Για αυτό το λόγο πρέπει κατα την αρχικοποποίηση

να κάνουμε κλήση της SetTruthV alue.

Θεώρημα 8. ΄Εστω ότι m = m0,m1, ... είναι η ακολουθία μηνυμάτων στο O που

λαμβάνονται από τον επόπτη:

1. Ο επόπτης είναι ορθός για το φ στο m.

2. Ο επόπτης είναι πλήρης για το φ στοm, αν όλοι οι μελλοντικοί χρονικοί τελεστές

στο phi είνια φραγμένοι , και για κάθε m ∈ O , υπάρχει κάποιο i ∈ N με

mi = m.

Παρατήρηση 4. ΄Οταν μία διεργασία «καταρρέει» (crashes) η κατάστασή του χάνε-

ται. Πρέπει να την επαναφέρουμε σε μία ασφαλή κατάσταση για το σύστημα. Για να

επανεκκινήσει το μέλος του συστήματος, πρέπει να επαναφέρουμε τον αριθμό ακολου-

θίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης για να αποθη-

κεύσουμε αυτόν τον αρθμό. Στη περίπτωση που το μέλος του συτήματος καταρρεύσει

όταν αποθηκυέει τον αριθμό , μπορούμε να αυξήσουμε τον αποθηκευμένο αριθμό κατά

ένα. ΄Ομως , οι ετυμηγορίες που υπολογίζονται παραμένουν ορθές.

Για την επαναφορά του επόπτη που κατέρρευσε πρέπει να τον αρχικοποιήσουμε πάλι.

Συγκεκριμένα οι κόμβοι του γραφήματος είναι της μορφής (ψ, [0,∞)), όπου ψ υπο-

τύπος του φ. ΄Ενας επόπτης που έχει επανέλθει αντιστοιχεί σε έναν επόπτη που δεν

έχει λάβει κανένα μήνυμα. Αυτό είναι ασφαλές από τη άποψη ότι ο επόπτης που έχει

επανέλθει πρέπει να δίνει μόνο ορθές ετυμηγορίες . ΄Οταν ο επόπτης επίσης λαμβάνει

καταγραφές μηνυμάτων από την μνήμη , μπορεί να τα ξαναεπεξεργαστεί για να γεμίσει

πιθανά κενά.

Η ακρίβεια των Timestamps Οι ετυμηγορίες των εποπτών υπολογίζονται

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που ο επόπτης λαμβάνει από το μέρος του συ-

στήματος. Αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να μην αντιστοιχούν με την πραγματική συ-

μπεριφορά του συστήματος. Πρακτικά το timestamp ενός μηνύματος report(p, b, τ)
μπορεί να είναι ανακριβές επειδή το τ έρχεται απο το ρολόι του μέλους του συστήμα-

τος το οποίο μπορεί να έχει αποκλίνει απο τον πραγματικό χρόνο του συστήματος.

Θεωρούμε αρχικά τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από τις υποθέσεις του συστήματος ότι

τα timestamp είναι ακριβή και απο το σύνολο Q+ . Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση



, w(O) � w , όπου w(O) ∈ TWω(Σ) είναι η παρατηρούμενη συμπεριφορά του συ-

στήματος και w ∈ TWω(Γ) αναπαριστά τη πραγματική συμπεριφορά του συστήματος.

Να τονίσουμε ότι το w , περιέχει όλες τις αλιθοτιμές όλων των ατομικών προτάσεων

σε όλες τις χρονικές στιγμές στις οποίες ανατίθενται κάποια αληθοτιμή σε κάποια

απο τις προτάσεις, κάτι που μπορεί να μη συμβαίνει στη περίπτωση του w(O), αφού

δεν υπάρχει μέλος του συστήματος που να παρατηρεί αν μία πρόταση είναι αληθής ή

ψευδής σε κάποια χρονική στιγμή. Προκύπτει από το παρακάτω λήμμα 12 ότι οι ετυ-

μηγορίες υπολογίζονται από την καταγεγραμμένη συμπεριφορά του συστήματος w(O)
είναι επίσης ορθές για τη συμπεριφορά του συστήματος.

Λήμμα 12. ΄Εστω φ μία MTL πρόταση και u, u′ ∈ TWω(Σ) και τ ∈ Q+ , αν

u � u′ τότε [[u |= φ]]τ � [[u′ |= φ]]τ .

Αν και είναι πολύ ισχυρή υπόθεση η ακρίβεια των timestamp δεν συμβαίνει αυ-

τό στη πραγματικότητα γιατί τα ρολόγια είναι ανακριβή. Επίσης, κάθε μέλος του

συστήματος συνήθως χρησιμοποιεί το δικό του τοπικό ρολόι για να μαρκάρει τις πα-

ρατηρήσεις του και αυτά τα ρολόγια μπορεί να διαφέρουν λόγω αποκλίσεων. Παρόλα

αυτά μπορούμε να φτάσουμε πολύ κοντά στην επιθυμητή συμπεριφορά. ΄Ενας τροπος

είναι μέσω ρολόγιών ακριβείας που υπο σταθερές συνθήκες (όπως η θερμοκρασία)

μπορούν να πετύχουν την επιθυμητή ακρίβεια και για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήμα-

τα οι αποκλίσεις τους είναι πολύ μικρές [CF99]. Μια άλλη προοπτική είναι μέσω

πρωτοκόλλων συγχρονισμού όπως το Network T ime Protocol (NTP ) [Mil91] ,

έχει αποδειχθεί ότι σε τοπικά δίκτυο LAN μπορούν να διατηρήσουν τις αποκλίσεις

στο ένα milisecond. Επίσης, αν ξέρουμε ότι η απόκλιση είναι φραγμένη, μπορούμε

να χρησιμοποιήσουμε τον παρελθοντικό τελεστή της MTL προς όφελός μας. Για

παράδειγμα, αν θέλουμε να εκφράσουμε ότι ένα αίτημα πρέπει να έχει απαντηθεί σε

100 ms και ξέρουμε ότι η μέγιστη απόκλιση μεταξύ δύο ρολογιών μπορεί να είναι

το πολύ ένα millisecond τότε μπορούμε να το εκφράσουμε με την MTL πρόταση

Greq → O[0,1)F[0,100]ack.

4.3 Εποπτεία ιδιοτήτων με ποσοδείκτη και

αστοχίες

Οι διεργασίες συνήθως επεξεργάζονται μεταβλητές, όμως ,μέχρι στιγμής ,οι μέθο-

δοι που έχουμε αναπτύξει αναφέρονται σε προτασιακές λογικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν

με κάποιο τρόπο να εισάγουμε ποσοδείκτες και μεταβλητές στη λογική μας . ΄Εχουν

προταθεί πολλοί τρόποι για να συμβεί αυτό που άλλοι αναφέρονται σε σύγχρονα συ-

στήματα [BKZ17] και άλλοι σε ασύγχρονα [SVAR04]. Στη πρόταση του [SVAR04]αν
και έχουμε υπόθεση ασύγχρονου συστήματος, η σημασιολογία που προκύπτει μπορεί

για την ίδια εκτέλεση του συστήματος να βγάλει διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με

τη σειρά που έχουν ανταλλαγεί τα μηνύματα των εποπτών ακόμα και αν γίνεται μαρ-

κάρισμα των μηνυμάτων Επίσης η εκφραστικότητα της παραγόμενης γλώσσας είναι



πολύ περιορισμένη. Στο [BKZ17] χρησιμοποιείται μία πολύ πιο εκφραστική επέκταση

που θα τη λέμε MTL↓ την οποία και θα αναλύσουμε στη συνεχεια.

Συντακτικό της MTL↓ ΄Εστω P ένα πεπερασμένο σύνολο κατηγορημάτων ,

όπου ι(p) δηλώνει την πολλαπλότητα του κατηγορήματος p ∈ P . Επίσης , έστω

V ένα σύνολο από μεταβλητές και R ένα πεπερασμένο σύνολο από καταχωρητές.

Το συντακτικό της λογικής πραγματικού χρόνου MTL↓ δίνεται από τη παρακάτω

γραμματική:

φ ::= > | p(x1, ..., xι(p)) | ↓r x.φ | ¬φ | φ ∧ φ | φUIφ

όπου p ∈ P , x, x1, x2, ..., xι(p) ∈ V , r ∈ R και I ένα χρονικό διάστημα. Το ↓ είναι

μια πιο αδυναμη εκδοχή του υπαρξιακού ποσοδείκτη και θα το αποκαλούμε ποσοδείκτη

παγώματος. Από ό,τι παρατηρούμε περιοριζόμαστε για λόγους συντομίας στους μελ-

λοντικούς τελεστές. Μία πρόταση τη λέμε κλειστή αν κάθε εμφάνιση μίας μεταβλητής

είναι δεσμευμένη από έναν τελεστή παγώματος. Μία πρόταση θα τη λέμε χρονική αν

ο τελεστής που αντιστοιχεί στη ρίζα του συντακτικού δέντρου της πρότασης είναι

το UI . Θα δηλώνουμε με Sub(φ) το σύνολο των υποτύπων του φ. Θα χρησιμοποι-

ήσουμε και τους υπόλοιπους χρονικούς τελεστές όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια

αφού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα UI ,¬ και ∧ για να τους ορίσουμε. Επίσης

, δεδομένης της προτεραιότητας των πράξεων αγνοούμε τις παρενθέσεις. Επίσης, για

λόγους απλότητας θα αφαιρούμε τον εκθέτη r από τη πρόταση ↓r x.φ όταν είναι αδι-

άφορος ή ασαφές απο την περιγραφή.

Παράδειγμα 12. Πριν ορίσουμε τη σημασιολογία , θα δοθεί ένα παράδειγμα για

να γίνει πιο ξεκάθαρο τι είναι ο τελεστής παγώματος. Ο ακόλουθος τύπος τυποποιεί

την πολιτική ότι όποτε ένας καταναλωτής κάνει μία συναλλαγή που υπερβαίνει το όριο

(π.χ 2.000) τότε ο καταναλωτής πρέπει να μην πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή για

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα .

G ↓cid c. ↓tid t. ↓sum a.trans(c, t, a) ∨ a ≥ 2000→ G(0,3] ↓tid t′. ↓sum
a′.¬trans(C, t′, a′)

Υποθέτουμε ότι το σύμβολο trans ερμηνεύεται ως μία σχέση μονοσύνολο ή ως κενό

σύνολο οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για παράδειγμα , η ερμηνεία του {(Alice, 42, 99)}
της trans τη χρονική στιγμη τ περιγράφει την ενέργεια της Alice να πραγματοποι-

ήσει μία συναλλαγή με αναγνωριστικό 42 και με ποσό $99 τη χρονική στιγμή τ .
΄Οπου η ερμηνεία του κενού συνόλου είναι ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή.

Επιπλέον υποθέτουμε ότι όταν το κατηγόρημα trans είναι μη κενό σύνολο οι καταχω-

ρητές cid, tid και sum αποθηκεύουν τον πελάτη της συναλλαγής, το αναγνωριστικό

της συναλλαγής και το ποσό της συναλλαγής αντίστοιχα. Στη περίπτωση του κενου

συνόλου , οι καταχωρητες αποθηκεύουν μία ειδική τιμή που αντιπροσωπεύει την α-

προσδιοριστία.



Οι μεταβλητές c, t, a, t′ και a′ είναι ¨παγωμένες’ για να αντιπροσωπεύουν τις τιμές

των καταχωρητών. Για παράδειγμα , το c είναι παγωμένο στη τιμή που έχει αποθη-

κευτεί στον καταχωρητή cid για μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο χρόνο και

χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει μεταγενέστερες συναλλαγές από αυτό τον πελάτη.

Παρατηρούμε επίσης, ότι οι μεταβλητές t και t′ είναι παγωμένες σε τιμές αποθηκευ-

μένες στους τελεστές tid σε διαφορετικές στιγμές. Ο τελεστής παγώματος μπορεί να

θεωρηθεί ως μία αδύναμη μορφή του παραδοσιακού καθολικού προσοδείκτη πρώτης

τάξης.

Σημασιολογία Τα μοντέλα της MTL↓ με την τρίτιμη σημασιολογία χρησιμο-

ποιούν μία καινουρια δομή που ονομάζεται παρατήρηση observation αντί για χρονι-

σμένα ίχνη. ΄Ενα τέτοιο μοντέλο αναπαριστά τη μερική γνώση του επόπτη σχετικά

με τη συμπεριφορά του συστήματος σε δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό έρχεται σε

αντίθεση με το μοντέλο της κλασικής σημασιολογίας για την MTL , όπου ένα χρον-

σιμένο ίχνος που γνωρίζει την πλήρη συμπεριφορά του συστήματος σε άπειρο χρονο

εποπτείας.

Ορισμός 26 (Παρατηρήσεις). ΄Εστω D το πεδίο ορισμού των δεδομένων , ένα μη

κενό σύνολο από τιμές με ? /∈ D . Οι παρατηρήσεις είναι πεπερασμένα χρονι-

σμένα ίχνη με γράμματα της μορφής (I,Σ, ρ), όπου I είναι ένα χρονικό διάστημα,

σ : P ⇀ 2
⋃
ι∈ND

ι
Ο και ρ : R ⇀ D . Ορίζουμε τις παρατηρήσεις επαγωγικά :

• Η λέξη ([0,∞), [], []) μήκους 1 είναι μία παρατήρηση.

• Αν w είναι μία παρατήρηση, τότε η λέξη που λαμβάνεται από την εφαρμογή ενός

απο τους παρακάτω κανόνες στο w είναι μία παρατήρηση:

(Τ1) Για κάποιο γράμμα (I,Σ, ρ) του w , όπου |I| > 1 , αντικαθίσταται από μία

τριάδα γράμμάτων της μορφής (I∩[0, τ),Σ, ρ)(I, {τ}, ρ)(I∩(τ,∞),Σ, ρ),
όπου τ ∈ I και τ > 0.

(Τ2) Για κάποιο γράμμα (I,Σ, ρ) του w , όπου |I| > 1 και I είναι φραγμένο

διαγράφεται.

(Τ3) Για κάποιο γράμμα (I,Σ, ρ) του w , όπου |I| = 1 , αντικαθίσταται από το

(I,Σ′, ρ′) όπου σ v σ′ και ρ v ρ′ και σ 6= σ′ ή ρ 6= ρ′.

Για μία παρατήρηση w μήκους n ∈ N έστω pos(w) := {0, ..., n − 1}. Θα λέμε

ότι i ∈ pos(w) μία χρονική στιγμή με w αν το χρονικό διάστημα Ii του γράμματος

στη θέση i στο w είναι μονοσύνλο. Σε αυτή τη περίπτωση το στοιχείο του Ii είναι το
timestamp στη χρονική στιγμή i, και το δηλώνουμε με tsw(i) . Τονίζουμε ότι για

οποιοδήποτε γράμμα (I, σ, ρ) για μία παρατήρηση, αν |I| > 1 τότε σ = ρ = [].



Παράδειγμα 13. Η αρχική γνώση του επόπτη αναπαρίσταται από τη παρατήρηση

w0 = ([0,∞), [], []). ΄Εστω ότι έγινε η μία συναλλαγή $99 με αναγνωριστικό 42 από

την Alice τη χρονική στιγμή 3.0 . Η αρχική γνώση του επόπτη w0 στη συνέχεια

αναβαθμίζεται από τα (T1) και (T3) σε ([0, 3.0), [], [])({3.0}, σ, ρ)((3.0,∞), [], []) όπου

σ(trams) = {(Alice, 4299)} και ρ = [cid 7→ Alice, tid 7→ 42, sum 7→ 99]. Αν ο

επόπτης λάβει επίσης και την πληροφορία ότι δε έγινε καμία ενέργεια στο διάστημα

[0, 3.0) , τότε η γνώση τού αναπαρίσταται από το ({3.0}, σ, ρ)((3.0,∞), [], []), που είναι

αποτέλεσμα απο την εφαρμογή του (T2) στο w1. Η πληροφορία ότι καμία ενέργια δε

συνέβη σε ένα χρονικό διάστημα μπορεί να ληφθεί είτε αυτόματα είτε ως συμπέρασμα

απο το σύστημα υπό εποπτεία. Αν, ας πούμε, προσθέτουμε σε κάθε ενέργεια έναν αριθ-

μό ακολουθίας, όπως κάναμε στη προηγούμενη υποενότητα με να μυνήματα notify
και alive. Τέλος , να τονίσουμε ότι το χρονικό διάστημα στο τελευταίο γράμμα είναι

πάντα μη φραγμένο, γιατί ο επόπτης δε μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί στο μέλλον.

Ορισμός 27. Μία παρατήρηση w′ θα λέμε ότι βελτιώνει (refines) την παρατήρηση

w , και θα γράφουμε w @1 w
′
ανν το w′ λαμβάνεται από το w εφαρμόζοντας έναν από

τους κανόνες (T1), (T2) ή (T3). Η ανακλαστική και μεταβατική κλειστότητα του @1

είναι το v

Η τρίτιμη σημασιολογία της MTL ορίζεται από τη συνάρτηση φ 7→ [[w, i, v |≈
φ]] ∈ 3 για δεδομένη παρατήρηση w , χρονική στιγμή i ∈ N, και μερική αποτίμηση

v : V ⇀ D . Ορίζουμε επαγωγικά τη συνάρτηση πάνω στη δομή της πρότασης. Για

ένα κατηγόρημα p ∈ P , γράφουμε p(x) αντί για p(x1, .., xι(p)). Επίσης, καταχρηστι-

κά θα γράφουμε v(x1), ..., v(xn) με v(x), για μία μερική αποτίμηση v : V ⇀ D και

μεταβλητές x1, ..., xn. Επίσης, με x ∈ def(v) θα εννοούμε x ∈ def(v) για κάθε x
που εμφανίζεται στο overlinex. Η σημασιολογία λοιπόν ορίζεται όπως παρακάτω:

[[w, i, v |≈ >]] := t

[[w, i, v |≈ p(x)]] :=


t αν x ∈ def(v), p ∈ def(σi)καιv(x) ∈ σi(p)
f αν x ∈ def(v), p ∈ def(σi)καιv(x) /∈ σi(p)
? αλλιώς

[[w, i, v |≈↓r x.φ]] := [[w, i, v[ 7→ ρi(r)] |≈ φ]]

[[w, i, v |≈ ¬φ]] := ¬[[w, i, v |≈ φ]]

[[w, i, v |≈ φ ∨ ψ]] := [[w, i, v |≈ φ]] ∨ [[w, i, v |≈ ψ]]

[[w, i, v |≈ φUIψ]] :=
∨

j∈pos(w),j≥i

(tpw(j) ∧ tcw,I(j, i) ∧ [[w, j, v |≈ ψ]]∧

∧
i≤k<j

(tpw(k)→ [[w, k, v |≈ φ]]))



Οι βοηθητικές συναρτήσεις tpw : pos(w) → 3 και tpw,I : pos(w) × pos(w) → 3
ορίζονται όπως ακολούθως , όπου Ik δηλώνει το χρονικό διάστημα στη θέση k ∈
pos(w) στο w:

tpw(j) : =

{
t αν j είναι μία χρονική στιγμή στη w
? αλλιώς

tpw,I(i, j) :=


t αν τ − τ ′ ∈ I για κάθε τ ∈ Ii και τ ′ ∈ Ij
f αν τ − τ ′ /∈ I για κάθε τ ∈ Ii και τ ′ ∈ Ij
? αλλιώς

Ορισμός 28. Για μία πρόταση φ και μία παρατήρηση w, τQ≥0 και v μιά μερική

αποτίμηση , ορίζουμε [w, τ, v |≈ φ] := [[w, i, v |≈ φ]] , όπου τ ένα timestamp για

κάποια χρονική στιγμή i ∈ pos(w) στη w, και [w, τ, v |≈ φ] :=? αλλιώς.

Η παραπάνω σημασιολογία περιγράφει την τρίτιμη MTL↓ θα χρειαστεί όμως να

ορίσουμε την δίτιμη σημασιολογία τηςMTL↓ πάνω σε ένα χρονισμενο ίχνος w. ΄Οσες

περιπτώσεις δεν ορίζονται είναι ίδιες με τις αντίστοιχες της τρίτιμης περίπτωσης.

[[w, i, v |= p(x)]] :=

{
t αν ν(x) ∈ σi(p)
f αλλιώς

[[w, i, v |= φUIψ]] :=
∨

j∈{l∈N|τl−τi∈I}

([[w, j, v |= ψ]] ∧
∧

i≤k<j
[[w, k, v |= φ]])

Επίσης, αντίστοιχα με τον προηγούμενο ορισμό για τις παρατηρήσεις έχουμε τον

παρακάτω ορισμό για τα χρονισμένα ίχνη.

Ορισμός 29. Για μία πρόταση φ και ένα χρονισμένο ιχνος w, τQ≥0 και v μια

αποτίμηση , ορίζουμε [w, τ, v |= φ] := [[w, i, v |= φ]] , όπου τ ένα timestamp για

κάποια χρονική στιγμή i στη w, και [w, τ, v |= φ] :=? αλλιώς.

Ιδιότητες Το παρακάτω θεώρημα μας δείχνει ότι η σημασιολογία της MTL στις

παρατηρήρήσεις επεκτείνει τη σημασιολογία της λογικής στα χρονισμενα ίχνη. Συ-

γκεκριμένα, αν μία πρόταση αποτιμάται σε μία αληθοτιμή για μία παρατήρηση σε μία

δεδομένη χρονική στιγμή τ ∈ Q≥0, αποτιμάται στην ίδια αληθοτιμή σε οποιοδήποτε

χρονισμένο ίχνος το οποίο βελτιώνει την παρατήρηση.

Θεώρημα 9. ΄Εστω φ είναι μία πρόταση , µ μία μερική αποτίμιση , ν είναι μία ολική

αποτίμηση, u είναι μία παρατήρηση , v είναι μία χρονισμένη λέξη και τ ∈ Q≥0. Αν

µ v ν και u v v [u, τ, µ |≈ φ] � [v, τ, ν |= φ] .

Η απόδειξή του βασίζεται αρκετά στο παρακάτω λήμμα.



Λήμμα 13. ΄Εστω w και w′ είναι παρατηρήσεις με γράμματα (Ii, σi.ρi) και (I ′i, σ
′
i.ρ
′
i),

για i ∈ pos(w) και j ∈ pos(w′) , Αν w v w′ τότε υπάρχει μία μονότονη συναρτηση

π : pos(w′)→ pos(w) με τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ρ1 Ij ⊂ Iπ(j) , για όλα τα j ∈ pos(w′).

Ρ2 σπ(j) v σ′j(p), για όλα τα j ∈ pos(w′) και p ∈ P

Ρ3 σπ(j) v σ′j για όλα τα j και r ∈ R

Στη συνέχεια θα δοθεί σε αδρές γραμμές ένα σχεδιαγραμμα της απόδειξης του

προηγούμενου λήμματος

Απόδειξη. Αν w = w′ τότε π είναι η ταυτοτική συνάρτηση . Αν w′ λαμβάνεται από
το w χρησιμοποιώντας έναν από τους κανόνες του ορισμού 26 τότε αν w @ w′ , για
κάθε μετασχηματισμό είναι εύκολο να φτιάξουμε μία συνάρτηση π που ικανοποιεί τις

παραπάνω ιδιότητες . Αν w @ w′ και w 6= w′ τότε υπάρχει μία ακολουθία (wi)0≤i≤n
από παρατηρήσεις με n ≥ 1 τέτοιες ώστε w = w0 @ w1 @ ... @ wn = w′ . Από

τη προηγούμενη παρατήρηση υπάρχει μία ακολουθία συναρτήσεων πi : pos(wi) →
pos(wi−1) με 1 ≤ i ≤ n, όπου κάθε μια απο αυτές ικανοποιεί τις ιδιότητες της

πρότασης. Συνεπώς , είναι εύκολο να δούμε ότι η σύνθεση π = π1 ◦ ... ◦ πn επίσης

ικανοποιεί αυτές τις ιδιότητες.

Απόδειξη. Αν και το λήμμα 13 αναφέρεται σε παρατηρήσεις μπορούμε να βρούμε μία

αντίστοιχη συνάρτηση π : N → pos(u) που να ικαοποεί τις ίδιες ιδιότητες. ΄Ετσι

αυτό που χρειάζεται να αποδείξουμε είναι ότι [u, π(i′), µ |≈ φ] � [[v, i′, ν ||= φ]] ,

όπου i′ είναι χρονική στιγμή του χρονισμένου ίχνους u και i είναι αναγνωριστικό

χρονικού διαστήματος του v με π(i′) = i. Αν [u, i, µ |≈ φ] =? τότε η δήλωση

[u, π(i′), µ |≈ φ] � [[v, i′, ν ||= φ]] ξεκάθαρα ισχύει, οπότε μας ενδιαφέρουν οι υπόλοι-

πες περιπτώσεις.

Επαγωγική βάση: Οι περιπτώσεις φ = t, φ = ¬p, φ = p∨q είναι προφανείς. Θεωρούμε

τη περίπτωση φ = p(x) τότε [[u, π(i′), µ≈ φ]] ∈ 2 .

Επαγωγικό βήμα: Αρχικά , υποθέτομε ότι φ είανι της μορφής ↓r x.ψ . ΄Εστω

η = µ[x 7→ ρi(r)] και η′ = µ[x 7→ ρ′i′(r)]. Από (Ρ3) , έχουμε ότι αν r ∈ def(ρi)
τότε r ∈ def(ρ′i′) και ρi(r) = ρ′i′(r) και επομένως η(x) = η′(x). Επίσης, αν

r /∈ def(ρi) τότε r /∈ def(η). Αυτό δείχνει ότι η v η′. Αυτό συνεπάγεται α-

πό την επαγωγική υπόθεση ότι [[u, i, η |≈ ψ]] � [[v, i′, η′ ||= ψ]] συμπεραίνουμε ότι

[[u, i, µ |≈ φ]] � [[v, i′, ν ||= φ]].
Τέλος, υποθέτουμε ότι φ είναι της μορφής pUIq . Θεωρούμε αρχικά τη περίπτωση

[[u, i, µ |≈ pUIq]] = t . Από ορισμό, υπάρχει ένα j ≥ i τέτοιο ώστε tpu(j) = t ,

tpu,I(i, j) = t, [[u, j, µ |≈ q]] = t και tpu(j) → [[u, k, µ |≈ p]] = t, για κάθε k με

i ≤ k < j. ΄Ομως j είναι μία χρονική στιγμή στο u , υπάρχει μία χρονική στιγ-

μή j′ στο v τέτοιο ώστε π(j′) = j. Από R1 έχουμε ότι τj′ = tsu(j) . ΄Οταν

tcu,I(i, j) = t και Ij = {τj′} , έχουμε ότι τj′ − τ ∈ I για κάθε τ ∈ Ii. Από R1 ,

έχουμε ότι τi′∈Ii επομένως τj′ − τi′ ∈ I (I1). Από επαγωγική υπόθεση, έχουμε ότι



[[u, j, µ |≈ q]] � [[v, j′, ν ||= q]] επομένως [[v, i′, ν ||= β]] = t (I2) . Από την επαγωγική

υπόθεση έχουμε ότι [[u, π(k′), µ |≈ φ]] � [[v, k′, ν ||= φ]] για κάθε k′ ∈ N έχουμε

ότι i′ ≤ k′ < j′ και έστω ότι k = π(k′). Από τη μονοτονία του π προκύπτει ότι

i ≤ k ≤ j. Αφού j είναι μία χρονική στιγμή στο u έχουμε επίσης ότι k < j. Αφού

tpu(k) → [[u, k, µ |≈ p]] = t και εξ ορισμού tp 6= f θα έχουμε ότι [[u, k, µ |≈ p]] = t
. Επομένως , [[v, k′, ν ||= p]] = t (I3) . Από τα I1 , I2 , I3 , και δεδομένου ότι k′

επιλέγεται τυχαία , λαμβάνουμε ότι [[v, i′, ν ||= pUIq]] = t .

΄Εστω [[u, i, µ |≈ pUIq]] = f τότε από τον ορισμό της διάζευξης που είναι ισοδύναμο

για το [[u, i, µ |≈ pUIq]] είναι f , οπότε βρίσκοντας j′ ≥ i′ και έστω j = π(j′), επομένως

ισχύει ότι tpu(j) ∧ tcu,I(i, j) ∧ [[u, j, µ |≈ q]] ∧
∧
i≤k<j(tpu(k)→ [[u, k, µ |≈ p]]) = f .

Αφού tpu(j) 6= f κάποιο απο τα υπόλοιπα τμήματα της σύζευξης πρέπει να είναι f .

1. Αν tcu,I(i, j) = f τότε τ ′ − τ ′′ /∈ I , για κάθε τ ′′ ∈ Ii και τ ′ ∈ Ij . Από Ρ1

τi′ ∈ Ii και τj′ ∈ Ij επομένως τj′ − τi′ /∈ I.

2. Αν [[u, k, µ |≈ q]] = f απο επαγωγική υπόθεση [[u, k, µ |= p]]) = f .

3. Αν tpu(k)→ [[u, k, µ |≈ p]] = f τότε για κάποιο k με i ≤ k < j και tpu(k) = f
και [[u, k, µ |≈ p]] = f . Επακόλουθα όπως πριν υπάρχει ένα k′ με i′ ≤ k′ < j′

τέτοιο ώστε [[v, k′, ν |≈ p]] = f .

΄Εχουμε επομένως λάβει ότι είτε τi′ − τj′ /∈ I ή μία από τις σύζευξεις [[v, j′, ν |=
q]] ∧

∧
i′≤k′<j′ [[v, k

′, ν |= p]] είναι f . Από την άλλη μεριά, αν το j′ είναι τέτοιο ώστε

τi′ − τj′ /∈ I , τότε [[v, j′, ν |= q]] ∧
∧
i′≤k′<j′ [[v, k

′, ν |= p]] = f . Αφού το j′ έχει
επιλεγεί στη τύχη καλήγουμε στο ότι [[v, i′, ν |= p UI q]] = f

Μία άλλη ιδιότητα που είναι στο ίδιο κλίμα με τη προηγούμενη ιδιότητα είναι το

παρακάτω θεώρημα που δηλώνει ότι η τρίτιμη σημασιολογία τηςMTL↓ είναι μονότονη
ως προς τις σχέσεις v (πάνω στις παρατηρήσεις και στις μερικές αποτιμήσεις) και �
(πάνω στις αληθοτιμές) . Αυτή η ιδιότητα είναι σημαντική για την εποπτεία αφού

εγγυάται ότι όταν μία παρατήρηση υποδεικνύει ένα συμπέρασμα βάσει μιας παρατήρη-

σης, τότε το αποτέλεσμα παραμένει έγκυρο ακόμα και με την επαναπροσδιορισμένη

παρατήρηση.

Θεώρημα 10. ΄Εστω φ είναι μία πρόταση , µ και ν μερικές αποτιμήσεις , u και v
είναι παρατηρήσεις , και τ ∈ Q≥0. Αν µ v ν και u v v [u, τ, µ |≈ φ] � [v, τ, ν |≈ φ] .

Η απόδειξη του παραπάνω θεωρήματος είναι ίδια με την απόδειξη του θεωρήματος

9 . Ισχύει το παρακάτω θεώρημα για το πρόβλημα απόφασης που σχετίζεται με την

MTL↓.

Θεώρημα 11. Για μία τυχαία πρόταση φ , παρατήρηση w , μερική αποτίμηση ν
και χρονική στιγμή τ ∈ Q≥0 , και αληθοτιμή b ∈ 2, η ερώτηση αν το [w, τ, ν |≈ φ]
είναι ίσο με b είναι ίση με PSPACE − complete.



Θα γίνει περιγραφή σε αδρές γραμμές της αναγωγής. Αρχικά, αποδεικνύεται ότι

είναι PSPACE− hard κάνοντας αναγωγή από το πρόβλημα ικανοποιησιμότητας της

προτασιακής λογικής με ποσοδείκτες (QBL). Για λόγους απλότητας θα επιτρέψου-

με και παρελθοντικούς εκτός απο μελλοντικούς χρονικούς τελεστές. ΄Εστω α είναι

ένας κλειστός τύπος QBL πάνω στις προτάσεις p1, ..., pn. Ορίζουμε το σύνολο P
των κατηγορημάτων σαν {P1, ..., Pn} , όπου κάθε κατηγόρημα έχει μία παράμετρο

εισόδου. Επιπλέον, έστω R := {r} και D := {0, 1} και έστω ότι το w είναι μία πα-

ρατήρηση ({0}, σ, ρ0)({1}, σ, ρ1)({3}, [], [])((3,∞), [], []) , με σ(Pi) = {1}, για κάθε

i ∈ {1, ..., n}, και ρi(r) = i , για i ∈ {0, 1}. Τέλος, μεταφράζουμε μία πρόταση α της

QBL σε μία πρόταση της MTL↓ α′ όπως παρακάτω.

p∗i := Pi(xi) (¬β)∗ := ¬β∗ (β ∨ γ)∗ := β∗ ∨ γ∗

(∃piβ)∗ := OF[0,1] ↓ xi.β∗ (∀pi.β)∗ := HG[0,1] ↓ xi.β∗

Είναι εύκολο να δούμε ότι α είναι ικανοποιήσιμο ανν [w, 0, [] |≈ a∗] := f .

Αλγόριθμος Εποπτείας ΄Ηρθε η ώρα να περιγράψουμε έναν αλγόριθμο που

υπολογίζει αποτελέσματα για ιδιότητες εκφρασμένες σε MTL↓ . Για να μπορέσουμε

να υποστηρίξουμε την εποπτεία θα πρέπει όταν τροποποιείται μία παρατήρηση βασι-

σμένη στις ιδιότητες (T1) − (T3) , να επαναχρησμοποιούνται τα αποτελέσματα απο

προηγούμενους υπολογισμούς συμπεριλαμβανομένων των τιμών των δεδομένων και

των αληθοτιμων που προέκυψαν. Επίσης, θα περιγράψουμε απαιτήσεις ορθότητας για

την εποπτεία και θαα αποδείξουμε την ορθότητα του αλγορίθμου.

Απαιτήσεις Ορθότητας Θα ορίσουμε πότε μία ακολουθία απο παρατη-

ρήσεις είναι ορθή για την αναπαράσταση της γνώσης ενός επόπτη κατά την εκτέλεση.

Υποθέτουμε ότι ένας επόπτης σε άπειρο χρόνο λειτουργίας λαμβάνει απείρως πολλά

μηνύματα που περιέχουν πληροφορία για τη λειτουργία του συστήματος. Αυτή η υ-

πόθεση είναι λανθασμένη αν το σύστημα τερματίζει. Παρόλα αυτά κάνουμε αυτή την

υπόθεση για να απλοποιήσουμε τις αποδείξεις, αν και μπορεί να γενικευτεί.

Ορισμός 30. Μία άπειρη ακολουθία w = (wi)i∈N από παρατηρήσεις είναι ορθή αν

w0 = ([0,∞), [], []) και wi @ wi+1 και wi 6= wi+1 για κάθε i ∈ N.

΄Εστω M είναι ένας επόπτης και w μία ορθή ακολουθία παρατηρήσεων. Στη

συνέχεια θα θεωρήσουμε το wi ως είσοδο του M στην επανάληψη i. Για την είσοδο

wi, ο M δίνει ως έξοδο ένα σύνολο με ετυμηγορίες, το οποίο είναι ένα σύνολο από

ζευγάρια (τ, b) με τ ∈ Q≥0 και b ∈ 2. Δηλώνουμε αυτό το σύνολο με M(wi).
Προφανώς σε κάθε επανάληψη το M θα λαμβάνει στην επαναληψη i > 0 ένα μήνυμα

που περιγράφει τις διαφορές μεταξύ των wi−1 και wi. Τα wi μπορούν να θεωρηθούν

ως περιγραφές της κατάστασης τουM κατα τη διάρκεια της εποπτείας, και αναπαριστά



τη γνώση του M για τη λειτουργία του συστήματος, όπου το w0 αναπαριστούν την

αρχική γνώση τουM . Επιπλέον, αν το χρονισμένο ίχνος v είναι η πλήρης συμπεριφορά

του συστήματος σε άπειρη εκτέλεση τότε wi v v για όλα τα i ∈ N, υποθέτουμε δηλαδή

ότι τα μέλη δεν στέλνουν ψευδή μηνύματα. Αν και για κάθε i ∈ N, υπάρχουν άπειρα

πολλά χρονισμένα ίχνη u ώστε wi v u .

Ορισμός 31 (Παρατηρήσιμη ορθότητα και πληρότητα). ΄ΕστωM είναι ένας επόπτης,

φ μία πρόταση και w μια ορθά ακολουθία παρατηρήσεων.

• Το M είναι παρατηρήσιμα ορθό για την w και φ αν για όλες τις μερικές αποτι-

μήσεις v και i ∈ N, αν (τ, b) ∈M(wi) τότε [wi, τ, v |≈ φ] = b.

• Το M είναι παρατηρήσιμα πλήρες για w και φ αν για όλες τις μερικές αποτι-

μήσεις v, i ∈ N και τ ∈ Q≥0 , αν [wi, τ, v |≈ φ] ∈ 2 τότε (τ, b) ∈
⋃
j≤iM(wj)

για κάποιο b ∈ 2.

Θα λέμε ότι το M είναι παρατηρήσιμα ορθό αν το M είναι παρατηρήσιμα ορθό για όλες

τις ορθές ακολουθίες παρατηρήσεων και πρόταση φ. Ανάλογα ορίζουμε τι σημαίνει

παρατηρήσιμα πλήρες.

Από το προγούμενο θεώρημα προκύπτει ότι υπάρχουν επόπτες που είναι ταυτόχρο-

να παρατηρήσιμα ορθοί και πλήρεις. Η παρατηρήσιμη ορθότητα και πληρότητα είναι

μία πιο αδύναμη μορφή ορθότητας και πληρότητας σε σχέση με τις απαιτήσεις που

είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα κεφάλαια. Στις απαιτήσεις των προηγούμενων κε-

φαλαίων απαιτούσαμε ένας επόπτης να δίνει ένα αποτέλεσμα τη στιγμή που η ιδιότητα

προς επαλήθευση είχε την ίδια αληθοτιμή με κάθε επέκταση της παρούσας γνώσης

του επόπτη. Είναι εύκολο να δούμε ότι ,για μία τέτοια γλώσσα, είναι τουλάχιστον

το ίδιο δύσκολο με το πρόβλημα της ικανοποιησιμότητας της γλώσσας αυτής. Για το

προτασιακό τμήμα της MTL↓ είναι ήδη μη αποκρίσιμο. Για την πλήρη MTL↓ τόσο

ισχυροί επόπτες δεν υπάρχουν. Σε επόμενη ενότητα θα δούμε πως σχετίζονται μεταξύ

τους τα δύο είδη ορθότητας και πληρότητας.

Παράδειγμα 14. θεωρούμε μία πρόταση G(p ∧ F¬p). Με τη κλασική δυαδική

σημασιολογία, το φ είναι λογικά ισοδύναμο με f , όμως όχι κάτω απο τη δική μας

σημασιολογία. Για παράδειγμα , [[w, 0, v |≈ φ]] = f , για w = ([0,∞), [], []) και

οποιαδήποτε αποτίμηση v.

Αλγόριθμος Εποπτείας Θα περιγραφεί στη συνέχεια η κατάσταση του αλ-

γορίθμου, η κύρια διαδικασία και η κύρια δομή δεδομένων.

Κατάσταση επόπτη Πριν εξηγηθεί ο αλγόριθμος θα γίνει μία επαναδια-

τύπωση της σημασιολογίας της MTL↓ για να είναι πιο κοντά στην αναπαράσταση που

χρησιμοποιεί ο επόπτης. Δοθέντος ενός i ∈ N, μίας θέσης j ∈ pos(wi). Και ένας

υποτυπος γ του φ , θα δηλώνουμε με Φγ,Jj ,όπου Jk είναι το χρονικό διάστημα το

k-οστού γράμματος του wi , ο προτασιακός τύπος:



Φ
γ,Jj
i :=



γJj αν γ είναι ατομική

¬αJj αν γ = ¬α
αJj ∨ βJj αν γ = α ∨ β
αJj αν γ =↓r x.α
αJj

∨
k≥j(tp

Jk ∧ tcJk,Jjγ ∧ βJk
∧
j≤h<k tp

Jh → αJh) αν γ = αUIβ

όπου αK , tpK και tcH,Kψ δηλώνουν τς ατομικές προτάσεις , για κάθε υποτύπο α
του φ , κάθε χρονικό υποτύπο ψ και όλα τα χρονικά διαστήματα H,K των γραμμάτων

wi. Στη συνέχεια ορίζεται για κάθε μερική αποτίμηση ν, η αντικατάσταση θνi των

λογικών τιμών για αυτές τις ατομικές προτάσεις όπως παρακάτω:
θνi (αJj ) := [[wi, j, ν |≈ α]] αν [[wi, j, ν |≈ α]] ∈ 2

θνi (tpJj ) := tpwi(j) αν tpwi(j) ∈ 2

θνi (tc
Jj ,Jk
αUIβ

) := tcwi,I(j, k) αν tcwi,I(j, k) ∈ 2

και το θνi δεν ορίζεται σε άλλη περίπτωση. Είναι έυκολο να δούμε ότι:

θµi (Φ
γ,Jj
i ) ≡ [[wi, j, ν |≈ γ]] αν [[wi, j, ν |≈ γ]] ∈ 2

όπου µ = ν[x 7→ ρj(r)] ανγ =↓r x.α και µ = ν αλλιώς , με ρj που είναι το τρίτο

μέλος του θ-οστού γράμματος του wi. Να τονίσουμε ότι η πρόταση θµi (Φ
γ,Jj
i ) μας

λέει πολύ περισσότερα απο την αληθοτιμή [[wi, j, ν |≈ γ]]. ΄Οντως όταν θµi (Φ
γ,Jj
i ) ≡/ b

για κάθε b ∈ 2 , τότε ξέρουμε όχι μόνο ότι [[wi, j, ν |≈ γ]] =?, αλλά ξέρουμε επίσης

τον ακριβή λόγο που δεν έχουμε καταλήξει σε αποτέλεσμα.Συγκεκριμένα οι άμεσοι

υποτύποι α του γ και δείκτες k με [[wi, j, ν |≈ α]] =?.
Ο επόπτης διατηρεί ως κατάσταση ανάμεσα στις επαναλήψεις μία μεταβλητή του προ-

τασιακού τύπου θµi (Φ
γ,Jj
i ). Ο λόγος είναι ότι τη χρειαζόμαστε για να τροποποιούμε

το θµi (Φγ,J
i ) σε θµi+1(Φ

γ,K
i+1 ) όπου K είναι ένα χρονικό διάστημα (από ένα γράμμα) στο

wi+1 που προέρχεται από το χρονικό διάστημα J στο wi. ΄Ενας τέτοιος μετασχημα-

τισμός χρειάζεται για την λειτουργία του αλγορίθμου.

Οι προτάσεις που διατηρεί ο επόπτης, αναφέρονται με Ψ
γ,Jj ,ν
i και μπορούν να ληφθούν

από τη πρόταση θµi (Φ
γ,Jj
i ) όπως ακολουθεί. ΄Οταν γ είναι μη χρονική πρόταση τότε

Ψ
γ,Jj ,ν
i είναι ίσο με θµi (Φ

γ,Jj
i ). ΄Οταν γ είναι χρονική πρόταση αUIβ , τότε σε κάθε

διάζευξη για το δείκτη k στο Φ
γ,Jj
i , προσθέτουμε τον υποτύπο (tpJk ∨αJk) ως σύζευ-

ξη. Αυτό είναι ορθό, βασει της ισοδυναμίας tpJk ≡ tpJk ∧ (tpJk ∨ αJk) . Επιπλέον, ο

επόπτης αντιμετοπίζει τους υποτύπους (tpJk ∧βJk), (tpJh → αJh) και (tpJk ∨αJk) με

ειδικό τρόπο : δεν απλοποιούνται στο Ψ
γ,Jj ,ν
i όταν χρειάζεται να λάβουμε το Ψ

γ,Jj ,ν
i+1 .

Αντιθέτως αυτά τα τρία είδη υποτύπων θα αναπαρίστανται στο Ψ
γ,Jj ,ν
i με τις ατομικές

προτάσεις β
Jk , αJh και α

Jk
αντίστοιχα.

Παράδειγμα 15. Σε αυτό το παράδειγμα θα αποσαφηνιστούν οι ορισμοί των προ-

τασιακών τύπων Φγ,J,ν
i και Ψγ,J,ν

i για τη πρόταση gamma. Θα διευκρινιστεί γιατί



χρειάζονται οι μεταβλητές των προτάσεων θµi (Φ
γ,Jj
i ).

΄Εστω γ = pUq, όπου p και q είναι κατηγορήματα με μηδενική πληθικότητα εισόδων.

Ας υποθέσουμε ότι στο wi έχουμε τα χρονικά διαστήματα L = [0, τ1), N = {τ1} και

R = (τ,∞) και στο w2 έχουμε τα χρονικά διαστήματα L1 = [0, τ), L2 = {τ0}, L3 =
(τ0, τ1), N και R, με τ0 ∈ L. Υποθέτουμε επίσης ότι κανένα απο τα p και q δεν ισχύει

στο τ1 . Τότε:

θ
[]
1(Φγ,L

1 ) ≡ tpL ∧ qL

Ψ
γ,L,[]
1 = qL ∧ pL

θ
[]
2(Φγ,L2

2 ) ≡ qL2 ∨ (tpL3 ∧ qL3 ∧ pL2)

Ψ
γ,L2,[]
2 = qL2 ∧ (qL3 ∨ pL3 ∧ pL2)

Ρίναι σημαντικο να παρατηρήσουμε ότι το pL δεν είναι μία ατομική πρόταση του

Φγ,L
1 , ενώ το p

L
είναι ατομική της πρόταση. Αυτό το γεγονός επιτρέπει στον αλγόριθ-

μο εποπτείας να λάβει το Ψ
γ,L2,[]
2 από το Ψ

γ,L,[]
1 .

Ανακεφαλαιώνοντας, η κατάσταση του επόπτη στην επανάληψη ι αποτελείται από

τις ατομικές προτάσεις Ψ
γ,J,[]
i για κάθε έναν από τους υποτύπους γ του φ , χρονκό δι-

άστημα J , που εμφανίζεται σε κάποιο γράμμα wi , και μερική αποτίμηση ν η οποία είναι

σχετική με τον παρόντα υποτύπο και με τη θέση που αντιστοιχεί στο J στο wi. Σαφώς

μία αποτίμηση ν είναι σχετική με το ψ και με μία θέση j ∈ pos(wi), αν έχουμε φτάσει

στο [[wi, j, ν |≈ ψ]] όταν διασπάε τη πρόταση που ορίζει το [[wi, k, [] |≈ φ]] για κάποιο

k ∈ pos(wi) . Για παράδειγμα το [] είναι σχετικό με το φ και κάθε θέση. Επίσης,

αν ν είναι σχετικό με το ↓r x.ψ και j, τότε ν[x 7→ ρj(r)] είναι σχετικό με το ψ και το j

Παράδειγμα 16. ΄Εστω φ :=↓r x.F(0,1]p(x). Για απλότητα , θα αντιμετωπίσουμε

τον τελεστή F(0,1] ως κομμάτι του αρχικού συντακτικου . Επίσης , για να είναι

πιο ευανάγνωστο θα συμβολίζουμε με α := F(0,1]p(x) και β := p(x). Θεωρούμε

μία παρατήρηση w1 όπως στο προηγούμετο παράδειγμα και το δεύτερο γράμμα είναι

(τ1, σ, ρ) με ρ(r) = d για κάποια τιμή δεδομένων d και p /∈ def(σ) . Η κατάσταση

του επόπτη για w1 αποτελείται από τις προτάσεις:



Ψ
φ,K,[]
1 = αK ,για κάθεK ∈ {L,N,R}

Ψ
β,K,[]
1 = βK ,για κάθεK ∈ {L,N,R}

Ψ
β,R,[x 7→d]
1 = βR

Ψ
α,L,[]
1 = β

L ∨ βN ∨ βR

Ψ
α,N,[x 7→d]
1 = β

R

Ψ
α,R,[]
1 = β

R

Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν δύο σχετικές αποτιμήσεις για β και γι τη θέση 2
(που είναι η θέση του χρονικού διαστήματος R με w1), δηλαδή η [] και η [x 7→ d].

Αυτό έπεται του ορισμού και στο ότι αντιστοιχεί στο γεγονός ότι β
R

είναι ατομική

πρόταση ενός τύπου είτε της μορφής Ψ
α,K,[]
1 είτε Ψ

α,K,[x 7→d]
1 .

Κύρια διαδικασία

Αλγόριθμος 3. (Monitor(φ))
Αρχικοποίηση στη φ.
Επαναλαβε τα παρακάτω βήματα.

1. λάβε ένα καινουριο μήνυμα msg.

2. διαχώρησε απο το μήνυμα msg το timestamp τ τις αποτιμήσεις σ και ρ το

τμήμα comp που έστειλε το μήνυμα και τον αριθμό ακολουθίας seq num.

3. Χρησιμοποιώντας τα τ , comp και seq num ανανέωσε τη παρατήρηση που είχες

λαμβάνοντας το διάστημα J που διασπάστηκε αλλά και τα καινούρια διαστήματα

new που προέκυψαν.

4. Κάλούμε την NewTimePoint(φ, J, new)

5. Για κάθε ↓r x.ψ που ανήκουν στους υποτύπους της φ με r ∈ def(σ) εφάρμσε

τνς PropagateDown(ψ{τ}, x, ρ(r)).

6. Για κάθε Ψp(x),{τ},ν 6= nil με x ∈ def(φ), p ∈ def(σ)
θέτουμε b := (v(x ∈ σ(p))) , στη συνέχεια θέτουμε Ψp(x),{τ},ν := b, και

εφαρμόζουμε την PropagateUp(p(x){τ}, b).

7. Καλούμε την NewV erdict().

Ο αλγόριθμος 3 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Αφότου αρχικοποιείται η κα-

τάσταση του επόπτη , ο επόπτης κάνει επ΄ άπειρον επανάληψη. Σε κάθε κύκλο της

επανάληψης, ο επόπτης λαμβάνει ένα μήνυμα , αναβαθμίζει τη κατάστασή του βάσει



της πληροφορίας που λαμβάνει απο τη μήνυμα και ενημερώνει για πιθανά αποτελεσμα-

τα.

Υποθέτουμε ότι κάθε ληφθέν μήνυμα περιγράφει ενα καινούριο χρονικό σημείο σε

μία παρατήρηση, δηλαδή ένα γράμμα της μορφής ({τ}, σ, ρ). Επιπλέον, όπως και στη

προηγούμενη ενότητα υποθέτουμε ότι κάθε ληφθέν μήνυμα msg περιέχει μια πληρο-

φορία που δηλώνει το μέλος του συστήματος που έστειλε το μήνυμα στον επόπτη και

έναν αριθμό ακολουθίας που δηλώνει πόσα μηνύματα έχει στείλει το συγκεκριμένο

μέλος μέχρι το συγκεκριμένο μήνυμα. ΄Οπως και πριν χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος τις

παραπάνω πληροφορίες για να εντοπίσει τα πλήρη χρονικά διαστήματα. ΄Ετσι τα μη-

νύματα περιγράφουν τις μεταβάσεις μίας ορθής ακολουθίας απο ορθές παρατηρήσεις,

όπου η επόμενη παρατήρηση προκύπτει από την αμέσως προηγούμενή της παρατήρηση

εφαρμόζοντας τους κανόνες (T1), (T2) και (T3).
Ο επόπτης λαμβάνει ένα νέο μήνυμα από ένα κανάλι ή απο ένα αρχείο. Στη συνέχεια,

διατρέχει το μήνυμα και συμπεραίνει το αντίστοιχο γράμμα ({τ}, σ, ρ) , μέλος και α-

ριθμό ακολουθίας. Στο επόμενο βήμα ο επόπτης διαπιστώνει το χρονικό διάστημα

J που πρέπει να διασπαστεί (αυτό δηλαδή για το οποίο ισχύει τ ∈ J) και έχει αυτό

ως αποτέλεσμα νέα μη πλήρη χρονικά διαστήματα που αποθηκεύονται στην ακολου-

θία new , δηλαδή όπως και στη προηγούμενη ενότητα δημιουργούνται το πολύ τα

J ∩ [0, τ), {τ}, J ∩ (τ,∞) . Επίσης η Σπλιτ αναγνωρίζει τα πλήρη χρονικά διαστήματα

όπως και στην προηγούμενη ενότητα.

Ο υπόλοιπος ψευδοκώδικας αναβαθμίζει τη κατάσταση του επόπτη για να ανταπο-

κρίνεται στη νέα παρατήρηση. Αρχικά τροποποιεί την πρόταση Ψγ,K,ν
έτσι ώστε

να ανταποκρίνεται στη δομή της νέας παρατήρησης με την NewTimePoint. Στη συ-

νέχεια ο επόπτης διαδίδει προς τα κάτω στο συντακτικό δέντρο της πρότασης φ, με την

PropagateDown και οποιες καινούριες αληθοτιμές προκύψουν με την PropagateUp.
Οι διαδικασίες NewTimePoint και PropagateUp είναι παρόμοιες με τη λογική της

προηγούμενης ενότητας. Τέλος, ο επόπτης αναφέρει τα επιμέρους αποτελέσματα που

υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια του εκάστοτε κύκλου επανάληψης καλώντας την

NewV erdicts.
Στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας θα κάνουμε την παραδοχή ότι όταν τα γ και ν δε

προδιορίζονται σαφώς στη πρόταση Ψγ,Jj ,ν θα εννοείται ότι είναι τυχαίοι υποτύποι του

φ και αντίστοιχα τυχαία μερική αποτίμηση που είναι σχετική με το γ και το j.

Πρόσθεση καινούριου χρονικού σημείου Η διαδικασίαNewTimePoint
δημιουργεί νέες προτάσεις Ψγ,K,ν

με K ∈ new από την αντίστοιχη Ψγ,J,ν
. Επίσης

αναβαθμίζει όλες τις προτάσεις Ψγ,J,ν
ώστε να χρησιμοποιούν ατομικές προτάσεις αK

με K ∈ new αντί για αJ . Για τις μη χρονικές προτάσεις γ , αναβαθμίζονται με προ-

φανή τρόπο. Για παράδειγμα αν gamma = α ∨ β και Ψγ,J,ν = βJ τότε Ψγ,K,ν = βK

για κάθε K ∈ new. Για χρονικές προτάσεις γ η αναβάθμιση είναι πιο περίπλοκη. Για

παράδειγμα αν εχουμε το γ = αUIβ και ότι Ψγ,J ′,ν
για κάποιο J ′ < J που περιέχει

την ατομική πρόταση αJ . Τότε Ψγ,J ′,ν
αναβαθμίζεται αντικαθιστώντας το αJ με τη

σύζευξη
∧
K∈new α

K
. Τέλος, τονίζουμε ότι οι προτάσεις με Ψγ,K,ν

με K 6= J και

χωρίς ατομική πρόταση το αJ , δέ χρειάζεται να αναβαθμιστούν.



Διάδοση προς τα κάτω ΄Οταν μία μεταβλητή x είναι παγωμένη σε μία τιμή

τη χρονική στιγμή τ καλείται η διαδικασία PropagateDown η οποία αναβαθμίζει τη

κατασταση του επόπτη για να λάβει υπόψη της αυτό το γεγονός. Επομένως, αυτή η τι-

μή διαδίδεται σύμφωνα με τη σημασιολογία μέσω της μερικής αποτίμησης στην ατομική

πρόταση p(y). Η διάδοση πραγματοποιείται ξεκινώντας από τη πρόταση Ψ↓
rx.ψ,{τ},µ

και αναδρομικά επισκέτεται τις προτάσεις Ψα,K,ν
με α έναν υποτύπο του ψ . Για κάθε

πρόταση που έχουμε επισκεφτεί μία νέα πρόταση Ψα,K,ν[x 7→ρ(r)]
δημιουργείται όπου η

νέα πρόταση είναι αντίγραφο της Ψα,K,ν
. Επίσης είναι σημαντικό ότι η παλιά πρόταση

μπορεί να είναι σχετική στο μέλλον. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι η τιμή d έχει

διαδοθεί από το ΨFI β ,{τ},ν στο Ψβ,K,ν
, αντιγράφοντάς το σε Ψβ,K,ν[x 7→d]

, και έστω

ότι το β
K

,είναι μία ατομική πρόταση του ΨFI β ,J
′,ν

. Τότε το Ψβ,K,ν
, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ξανά αργότερα όταν κάποια άλλη τιμή δεδομένων d′ διαδίδεται προς
τα κάτων από το ΨFI β ,{τ ′},ν με τ ′ ∈ J ′ .

Διάδοση προς τα πάνω Η διαδικασία PropagateUp πραγματοποιεί τις

παρακάτω αναβαθμίσεις στην κατάσταση του επόπτη. ΄Οταν μία πρόταση Ψα,K,µ
α-

πλοποιείται σε μια αληθοτιμή b τότε η αληθοτιμή διαδίδεται στο συντακτικό δέντρο

της φ όπως στη συνέχεια : το αK αντικαθίστανται με b σε κάθε πρόταση Ψγ,J ′,ν
που

έχει το αK σαν ατομική πρόταση. Η πρόταση απλοποιείται βάσει κανόνων της λογικής

(όπως ότι z ∨ t = t) και αν καταλήξει και αυτή σε κάποια δίτιμη λογική τιμή, τότε η

διάδοση συνεχίζεται αναδρομικά. Μην ξεχνάμε ότι το γ είναι πατέρας του α. ΄Οταν

το Ψφ,{τ ′},[]
απλοποιείται σε μία δίτιμη αλιθοτιμή b′, τότε το (τ ′, b′) σημειώνεται ως

ενα νέο αποτέλεσμα. Η διάδοση αρχίζει από τις ατομικές προτάσεις του φ. Η διαδική

αληθοτιμη t διαδίδεται από την ατομική πρόταση t μία φορά μόνο στην αρχή από την

διαδικασία Init. Για μία ατομική πρόταση α = p(x), ο επόπτης θέτει το Ψp(x),{τ},µ
σε

μία αληθοτιμή , αν είναι δυνατό , σύμφωνα με τη σημασιολογία, για όλες τις σχετικές

αποτιμήσεις µ.
Δε πρέπει να ξεχνάμε ότι για χρονικές προτάσεις γ = αUIβ η πρόταση Ψγ, J ′ν περι-

έχει ατομικές προτάσεις της μορφής αK , α
K

και β
K

αντί για τα αK και βK . Αυτές

οι ατομικές προτάσεις αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο: δεν αποτιμώνται παρά μόνο

όταν το K είναι μονοσύνολο και η τιμή b που διαδίδεται είναι t για τις προτάσεις β, και
f για τις προτάσεις α. Αυτή η συμπεριφορά ανταποκρίνεται στη σημασία που έχουν

αυτές οι ατομικές προτάσεις . Για παράδειγμα το β
K

υπάρχει για το tpK ∨ βK και γι΄

αυτό δεν αποτιμάται σε t στο Ψγ,K,ν
όταν το K δεν είναι μονοσύνολο ακόμα και όταν

Ψγ,K,ν = > , επειδή η ύπαρξη ενός χρονικού σημείου στο K δεν είναι εγγυημένη. Η

διάδοση θα γίνει αργότερα στα μονοσύνολα {τ ′} με τ ′ ∈ K αν και όταν ένα μήνυμα

με timestamp τ ′ ληφθεί.



Η δομή δεδομένων Η δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι ίδια με

τη δομή δεδομένων της προηγούμενης ενότητας. Δηλαδή είναι ένα DAG , οι κόμβοι

του γραφήματος αυτή τη φορά είναι τριπλέτες της μορφής (ψ, J, ν) όπου ψ είναι ένας

υποτύπος του φ , J είναι ένα χρονικό διάστημα, και ν είναι μία μερική αποτίμηση.

Κάθε κόμβος συνδέεται μέσω πυροκροτητών : ένας πυροκροτητής από έναν κόμβο

(α,K, µ) δείχνει σε έναν κόμβο (γ, J, ν) αν και μόνο αν αK , αK ή α
K

είναι μία ατομική

πρόταση στο Ψγ,J,ν
όπου γ μη ατομική πρόταση , και µ = ν[x 7→ ρij(r)] αν γ =↓r x.α

και µ = ν αλλιώς. Οι πυροκροτητές είναι στη πραγματικότητα διπλής κατεύθυνσης

για κάθε εξερχόμενο υπάρχει ένας εισερχόμενος.

Η δομή δεδομένων μας επιτρέπει (δεδομένης μίας πρότασης Ψα,K,µ
) να έχουμε άμε-

ση πρόσβαση σε όλες τις προτάσεις Ψγ,J,ν
που έχουν την αK ως ατομική πρόταση.

Αντίστροφα η Ψγ,J,ν
μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στι προτάσεις της μορφής

Ψα,K,µ
για οποιαδήτοτε ατομική πρόταση αK του Ψγ,J,ν

. Αυτές οι δύο ιδιότητες χρη-

σιμοποιούνται για τις διαδικασίες της διάδοσης προς τα κάτω και προς τα πάνω. Είναι

σημαντικό επίσης ότι ένας κόμβος που σχετίζεται με έναν προτασιακό τύπο, που έχει

λάβει μία δίτιμη αληθοτιμή και έχει διαδοθεί, μπορεί να διαγραφεί.

Η επόμενη εικόνα προσδιορίζει τη δομή δεδομένων στο τέλος των επαναλήψεων 0 και

1, που αντιστοιχούν στις παρατηρήσεις w0 και w1 , στη λογική του προηγούμενου

παραδείγματος. ΄Ενα κουτί στην εικόνα αντιστοιχεί σε ένα κόμβο της δομής του γρα-

φήματος, όπου στη γραμμή αντιστοιχεί η πρόταση του κόμβου ,το χρονικο διάστημα

στο οποίο αντιστοιχεί στη στήλη του κουτιού, και η αποτίμηση στο περιεχόμενο του

κουτιού.

Ορθότητα Το ακόλουθο θεώρημα κατοχυρώνει την ορθότητα του επόπτη.

Θεώρημα 12 (Ορθότητα). ΄Εστω ότι w είναι η ορθή ακολουθία παρατηρήσεων που

προκύπτει από τα μηνύματα που λαμβάνονται από την Monitor. Επίσης, έστω ότι φ
κλειστή MTL↓ πρόταση. Monitor(φ) είναι παρατηρήσιμα πλήρης και ορθή για w και

φ.

Απόδειξη. Η απόδειξη του θεωρήματος είναι αρκετα μεγαλη και σχετικά στριφνή δια-

δικασία. Σκιαγρααφώντας την απόδειξη ορίζονται πιο αναλυτικά οι PropagateUp και

PropagateDown. Στη συνέχεια αποδεικνύοντα ιδιότητες σε κάθε ενδιάμεεσο βήμα

πάνω σε ανάλογη λογική με την απόδειξη του θεωρήματος του κεφαλαίου.

Μία σημαντική κλάση ιδιοτήτων στην εποπτεία όπως έχουμε πει είναι οι ιδιότητες

ασφάλειας. Είναι σημαντικό ότι οι επόπτες αυτοί δεν είναι περιορισμένοι σε αυτή τη

κλαση και οι επόπτες είναι ορθοί και παρατηρήσιμα πλήρεις για κάθε πρόταση. Για

παράδειγμα η πρόταση φ = GF p , που δηλώνει ότι η p είναι αληθής απείρως πολλές

φορές , ο επόπτης ποτέ δε θα δώσει σαν έξοδο κάποιο αποτέλεσμα, παρόλα αυτά είναι

παρατηρήσιμα πλήρες για κάθε ορθή απολουθία παρατηρήσεων w από [wi, τ, ν |≈ φ] =?
για κάθε i ∈ N , τ ∈ Q≥0 , και μερική αποτίμηση ν.



Τέλος, όπως είπαμε ο ορισμός της παρατηρίσιμης ορθότητας και παρατηρίσιμης

πληρότητας είναι πιο αδύναμες από την ορθότητα και πληρότητα που ορίστηκαν ο-

ρίστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. Θα μπορούσμε α ορίσουμε την ορθότητα και

πληρότητα με τον παρακάτω ορισμό.

Ορισμός 32. ΄Εστω M ο επόπτης, φ μία πρόταση και w μία ορθή ακολουθία παρα-

τηρήσεων.

• ο M είναι ορθός αν για w και φ αν για όλες τις αποτιμήσεις ν και i ∈ N, όποτε

(τ, b) ∈M(wi) τότε
∧
u∈Uwi

[u, τ, ν |= φ] = b

• ο M είναι πλήρης αν για w και φ αν για όλες τις αποτιμήσεις ν και i ∈ N, και

τ ∈ Q≥0, όποτε
∧
u∈Uwi

[u, τ, ν |= φ] ∈ 2, τότε (τ, b) ∈ dj 6=iM(wj) για κάποιο

b ∈ 2.

Βάσει του παραπάνω ορισμού μπορεί να προκύψει το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 13. ΄Εστω M ένας επόπτης. Αν ο M είναι παρατηρίσιμα ορθός είναι και

ορθός. Αν ο M είναι πλήρης τότε είναι και παρτηρίσιμα πλήρης.



Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα

Απο όλα τα παραπάνω πτοκύπτει ότι δεν υπάρχει μία γενική και αποδοτική μέθο-

δος που να μπορέι να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. ΄Οταν ,λοιπόν, θέλουμε να

εφαρμόσουμε τεχνικές επαλήθευσης κατά την εκτέλεση υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά

ερωτήματα που πρέπει να απαντάμε. Το ένα είναι ποια σημασιολογία θα χρησιμοποι-

ήσουμε και το δεύτερο ποια μέθοδο επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσουμε.

Για την σημασιολογία που θα χρισημοποιηθεί υπάρχουν δύο πολύ καθοριστικά κρι-

τίρια. Η ζητούμενη εκφραστικότητα, μιας και είδαμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές

γλώσσες με πολύ μεγάλη εκφραστικότητα και κάποιες φορές μπορούμε να εκφράσου-

με κάτι σε κάποια γλώσσα που σε΄άλλη δε μπορούμε. ΄Αλλος σημαντικός παραγοντας

είναι οι υποθέσεις που έχουμε κάνει για το σύστημα, όπως τα σφάλματα και ο συγρο-

νισμός.

Επίσησ σημαντική είναι και η μέθοδος που θα επιλεγεί που και εδώ διαπιστώσαμε δύο

σημαντικά κριτίρια. Το ένα είναι η ασφάλεια που εξασφαλίει για το σύστημα άλλά και

για την ίδια τη μέοδο. Επίση, σημαντικό κρητίριο είναι η απόδοση που επιφέρει στην

απόδοση του συστήματος όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων.

Τέλος είδαμε ότι η ορθότητα είναι πιο συχνό να είναι εφικτή σε σύγκριση με τη

πληρότητα. Παρόλα αυτά μπορούμε να ορίσουμε πιο αδύναμα είδη πληρότητας και

ορθότητας που όμως είναι αρκετά ικανοποιητικά αλλά και πιο επιτεύξιμα.
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