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MODELOWANIE I WERYFIKACJA 
PROTOKOŁU SCTP Z WYKORZYSTANIEM 

AUTOMATÓW CZASOWYCH ZE ZMIENNYMI 

Streszczenie – W pracy konstruujemy model protokołu SCTP (Stream 
Transmission Control Protocol) – protokołu transportowego zawierającego 
szereg mechanizmów mających zapewnić niezawodne dostarczanie. Do 
modelowania protokołu używamy automatów czasowych ze zmiennymi 
całkowitymi. Otrzymany model wykorzystywany jest następnie do 
automatycznej weryfikacji protokołu, podczas której testujemy własności 
wyrażone za pomocą formuł logiki temporalnej CTL (ang. Computation 
Tree Logic). 

1 Wprowadzenie 

Poprawność systemu rozproszonego, programu współbieżnego czy 
protokołu względem podanej specyfikacji jest najważniejszą kwestią, 
która musi być rozstrzygnięta zanim trafi on do masowej eksploatacji. 
Jest tak szczególnie wtedy, gdy skutki ewentualnych błędów mogą 
okazać się tragiczne lub przynieść znaczące straty finansowe. 
Przetestowanie programu dla dowolnej liczby danych nie zapewnia, że 
zachowa się on prawidłowo także dla innego ich zbioru. Metody 
aksjomatyczne, użyte w celu dowiedzenia poprawności, wymagają 
olbrzymiego wkładu pracy człowieka, który również może popełnić błąd. 
Pełne gwarancje może dać jedynie zastosowanie metody 
automatycznej, tj. innego programu, który sprawdzi, czy testowany 
system spełnia podaną specyfikację. Najważniejszą klasą takich metod 
jest weryfikacja modelowa (ang. model checking). Wykonanie weryfikacji 
wymaga opisania testowanego systemu za pomocą pewnego 
formalizmu (np. sieci Petriego, komunikujących się automatów etc.). 
Otrzymany w ten sposób model systemu, wraz z jego semantyką, jest 
generatorem modelu zachowań systemu, zwanego też modelem 
konkretnym - systemu tranzycyjnego obrazującego wszystkie możliwe 
przebiegi (zbioru wszystkich osiągalnych stanów systemu połączonych 
przez relację przejścia).  
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Celem weryfikacji modelowej jest sprawdzenie, czy rozważany 
system zachowuje się zawsze w “pożądany” sposób (tj. zgodnie z 
oczekiwaniami jego twórcy). W tym celu własność, którą powinien 
spełniać system, bądź też własność niepożądana, wyrażana jest za 
pomocą formuły logicznej. 

Następnie wykonywane jest automatyczne sprawdzenie, czy formuła 
jest prawdziwa w modelu zachowań systemu. Wykrycie sytuacji, w której 
dochodzi do zachowań “niepożądanych” może w praktyce oznaczać 
jedną z dwóch rzeczy: faktyczny błąd w modelowanym systemie lub też 
błąd modelowania polegający na zaprojektowaniu automatów czy sieci 
Petriego nie uwzględniających pewnych istotnych aspektów działania 
systemu “oryginalnego”. Każdy taki przypadek musi zatem zostać 
dokładnie przeanalizowany. Jeśli przyczyną błędnych zachowań jest 
błąd modelowania - należy oczywiście poprawić model, a następnie 
powtórzyć testy dla rozpatrywanej własności oraz dla własności 
badanych wcześniej. Jeśli jednak nie możemy znaleźć błędu w modelu, 
można przypuszczać, że niepoprawny jest sam weryfikowany system. 
Kolejnym krokiem powinno być zatem wygenerowanie tzw. “świadka” dla 
testowanej formuły, tj. zapisu przebiegu dowodzącego niepożądanych 
zachowań, i dokładne przeanalizowanie go dla systemu “oryginalnego”. 

Testowanie systemów posiadających zależności czasowe wymaga 
modelowania ich przy użyciu formalizmu uwzględniającego takie 
zależności. Jednym z możliwych formalizmów są automaty czasowe ze 
zmiennymi, stanowiące rozszerzenie automatów skończonych o zegary 
oraz zmienne całkowite. Złożone systemy modeluje się zazwyczaj za 
pomocą sieci automatów. Synchronizację działania jej elementów 
zapewniają jednakowe etykiety wybranych przejść. Własności systemów 
tego typu wyrażane są zazwyczaj w języku pewnej logiki czasu 
rozgałęzionego (jak CTL_, CTL czy jej czasowe rozszerzenie TCTL).  

W dalszej części pracy w rozdziale 2 wprowadzamy automaty 
czasowe ze zmiennymi całkowitymi i logikę czasu rozgałęzionego CTL_ 
oraz pokrótce przedstawiamy protokół SCTP. Rozdział 3 opisuje 
modelowanie tego protokołu, a rozdział 4 – próbę automatycznej 
weryfikacji jego własności. Rozdział 5 zawiera wnioski i uwagi końcowe. 

2 Wiadomości wstępne 

Niech IR (IR+) oznacza zbiór liczb rzeczywistych (liczb rzeczywistych 
nieujemnych), ZZ - zbiór liczb całkowitych, a IN - zbiór liczb naturalnych 
(zawierający zero). 

 
 
 



 
A. Męski, A. Półrola 

 

 51 

4.1 System tranzycyjny 

 
 

 

4.2 Zegary 
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4.3 Zmienne 

 

 

4.4 Automat czasowy ze zmiennymi całkowitymi 
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4.5 Sieci ACZC 

 



 
A. Męski, A. Półrola 

 

 55 

 

 

 

 



 
Modelowanie i weryfikacja ...  

 56

 

 
Rys. 1. Sieć automatów  

 

4.6 Rozszerzenia i modyfikacje ACZC 
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Rys. 2. Automat produktowy dla sieci  

 

4.7 Logika CTL* 
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Rys. 3. Przykłady formuł CTL* prawdziwych w stanie s modelu 
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4.8 Protokół SCTP 

 

 

3 Modelowanie 
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4 Weryfikacja 
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4.1 Podstawowe własności protokołu 

 

 
Rys. 4. Automaty Server oraz Client 
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Rys. 5. Automaty ULPserver oraz ULPclient 

 

4.2 Inicjalizacja i zamykanie asocjacji 
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Rys. 6. Automat ShutdownC 

 
Rys. 7. Automat DataT ransC 
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Rys. 8. Automaty HeartbeatrC oraz HeartbeatsC 

 
Rys. 9. Automat AssocCloserC 

4.3 Przykłady negatywne 
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Rys. 10. Automaty RtoRecalc oraz wndLockerC 

 
Rys. 11. Automat NetInitC 

 

5 Podsumowanie 

W pracy przedstawione zostało modelowanie protokołu komunikacyj-
nego SCTP za pomocą automatów czasowych ze zmiennymi oraz 
weryfikacja pewnych własności protokołu w tym modelu. Ze względu na 
występujące zależności czasowe i wynikający z nich znaczny rozmiar 
przestrzeni stanów pełnego modelu do testowania niektórych własności 
wykorzystywaliśmy też model ograniczony, ukrywający szczegóły 
protokołu nie mające bezpośredniego wpływu na testowaną własność. 
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Wykonanie weryfikacji pozwoliło nam stwierdzić, że w modelu 
spełnione są pewne podstawowe własności protokołu. Przy założeniu, 
że zbudowany model jest poprawny, można stwierdzić, że protokół 
również spełnia te własności. Z drugiej jednak strony testowanie 
niektórych własności pozwoliło wychwycić niektóre błędy modelowania 
(np. bezczynność dopuszczaną przez model, a nie występującą w 
protokole). W przypadku ostatniej z testowanych własności nie udało się 
nam skorygować skonstruowanego modelu. Na obecnym etapie prac nie 
możemy jednak wykluczyć żadnej z przyczyn zauważonego problemu 
(błędu modelowania lub niepoprawnego zachowania protokołu). 
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MODELLING AND VERIFICATION OF THE 
SCTP PROTOCOL USING TIMED 

AUTOMATA WITH DISCRETE DATA 

Summary - In the paper we construct a model for SCTP (Stream Control 
Transmission Protocol) – a transport layer protocol which provides 
mechanisms of reliable delivery. The protocol is modelled by a set of timed 
automata augmented with integer variables. The resulting model is then 
used to test the protocol w.r.t. certain properties expressed by the 
formulas of the temporal logic CTL (Computation Tree Logic). 


