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Rozdział 1. Wprowadzenie 
Powszechne użycie komputerów jest uznawane za największy skok technologiczny od czasu 
wprowadzenia maszyn parowych. Komputer jest pierwszą maszyną ogólnego zastosowania, 
której dostosowanie do specyficznych potrzeb odbywa się na drodze rozwoju specjalizowanego 
oprogramowania [L’95]. Komputery sterują samolotami, satelitami, rakietami z głowicami 
jądrowymi, urządzeniami medycznymi, centralami telefonicznymi, itd. Pomimo niewątpliwych 
korzyści jakie spowodowało wprowadzenie technologii komputerowej, istnieją poważne obawy 
przed zastosowaniem komputerów w systemach, których działanie może okazać się 
niebezpieczne. Podobnie jak wspomniane maszyny parowe w początkowym okresie ich 
wykorzystywania, tak i obecne zastosowania technologii komputerowej prowadzą do 
wypadków [L’94]. Taki stan rzeczy wskazuje na potrzebę poprawy w zakresie bezpiecznego 
stosowania oprogramowania. 

1.1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych 
Dzięki elastyczności tworzywa, jakim jest oprogramowanie, możliwa jest budowa systemów 
wypełniających skomplikowane zadania, które jeszcze do niedawna mogły być wykonywane 
tylko przez ludzi, lub których realizacja nie była możliwa. Oprogramowanie jest obecnie 
wykorzystywane w sterowaniu samolotami (np. Airbus A300, Boeing 777), do kontroli 
reaktorów atomowych (np. Sizewell B), w przemyśle chemicznym oraz w medycynie. 
Komputery sterują satelitami i innymi pojazdami kosmicznymi oraz systemami wojskowymi. 
Wymieniono tylko niektóre z zastosowań, a w każdym roku tworzone są nowe, coraz bardziej 
złożone systemy. Rezygnacja z zastosowania komputerów jest praktycznie niemożliwa, często 
bowiem oznacza mniejszą konkurencyjność produktu. Istnieją również zastosowania, które nie 
mogą zostać zrealizowane bez użycia komputerów (np. systemy nawigacji lotniczej fly-by-
wire). Systemy komputerowe sterują instalacjami, których awarie mogą powodować znaczne 
straty materialne, śmierć lub zranienie ludzi lub zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 
Systemy, których awarie mogą mieć tak poważne skutki nazywane są systemami związanymi z 
bezpieczeństwem.  
 
Oprogramowanie może być jednym z czynników powodujących wypadki (np. wypadki 
samolotu Airbus 320) lub bezpośrednią przyczyną wypadków. Najbardziej spektakularny jest 
tutaj przykład rakiety ARIANE 5 [L’96], która została zniszczona na skutek awarii 
oprogramowania, polegającej na błędnej operacji konwersji wartości zmiennoprzecinkowej 
(koszt rakiety to 6,7 miliarda ECU!). W samym tylko lipcu i sierpniu 1997, w czasie gdy 
niniejszy rozdział był redagowany, problem bezpieczeństwa systemów komputerowych pojawił 
się kilkukrotnie: 
• przypadkowe odłączenie kabla zasilającego powoduje czasowe wyłączenie głównego 

komputera stacji Mir [G’97a]; poważnie rozważana jest możliwość opuszczenia stacji - dla 
Rosjan może to oznaczać praktyczne zaprzestanie badań przestrzeni kosmicznej na kilka lat, 

• błąd komputerowego systemu radarowego lotniska na wyspie Guam jest uważany za jeden z 
czynników prowadzących do katastrofy samolotu Boening 777 - zginęły 223 osoby 
[PAP’97], 

• podczas dokowania bezzałogowego statku Progress dochodzi do awarii centralnego 
komputera stacji Mir i tylko dzięki ręcznemu sterowaniu udaje się uniknąć kolizji; stacja 
przez pewien czas nie kontroluje wysokości lotu i nie jest w stanie utrzymać swej pozycji 
wobec Słońca [Ć’97]. 

 
Pełniejszy wykaz wypadków związanych z oprogramowaniem można znaleźć w [L’95, M’94]. 

Prace nad metodami zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych są prowadzone od 
kilkunastu lat, lecz ich obecny stan ciągle nie jest zadowalający. Okazuje się, że metody 
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stosowane z powodzeniem do systemów wykorzystujących tradycyjne technologie (np. 
mechaniczną, hydrauliczną, elektryczną) nie są równie skuteczne w przypadku 
oprogramowania. Przyczyną są specyficzne cechy oprogramowania: niespotykany dla innych 
systemów stopień złożoności, błędy projektowe aktywowane nietypowymi pobudzeniami oraz 
brak ograniczeń natury fizycznej, które zawężałyby możliwe sposoby awarii. Rozwiązanie 
problemów wynikających z tych cech wymaga specyficznej technologii. Obecnie dostępna 
technologia wytwarzania systemów komputerowych nie jest na tyle dojrzała by zawsze 
gwarantować budowę systemów o akceptowalnym bezpieczeństwie. Prowadzone są w tym 
zakresie intensywne prace badawcze, a jednym z ich obszarów jest analiza bezpieczeństwa 
systemów komputerowych. 

1.2. Cele i teza pracy 
Celem rozprawy jest opracowanie metod analizy bezpieczeństwa systemów komputerowych 
oraz syntezy monitorów bezpieczeństwa tych systemów z wykorzystaniem modelowania 
obiektowego. 
 
Analizie bezpieczeństwa poddawane jest oprogramowanie wraz z otaczającym go 
środowiskiem. Rozpatrywanie oprogramowania w oderwaniu od środowiska użycia nie jest 
celowe, gdyż oprogramowanie może być niebezpieczne jedynie poprzez swój wpływ na 
otaczający je świat zewnętrzny. Dlatego metody prezentowane w niniejszej pracy mają 
charakter systemowy tzn. obejmują analizą cały, często wykonany w różnych technologiach, 
system. 
 
W rozwoju systemu związanego z bezpieczeństwem szczególną rolę odgrywają wczesne etapy 
jego cyklu życia. Są one związane z identyfikacją systemowych wymagań bezpieczeństwa i 
wynikających z nich wymagań bezpieczeństwa oprogramowania. Jeżeli zidentyfikowane na 
tych etapach potencjalne wypadki nie mogą zostać wykluczone, system jest projektowany z 
myślą o ograniczeniu ich skutków. Podejście alternatywne, w którym cecha bezpieczeństwa jest 
„dobudowywana” do istniejącego systemu, prowadzi do rozwiązań złożonych, drogich i 
nieskutecznych [L’95]. Zebrane doświadczenia wskazują, że większość niebezpiecznych 
błędów oprogramowania wywodzi się z błędów wymagań systemowych, a skutki tych błędów 
są zwykle poważniejsze niż błędów wprowadzonych na dalszych etapach rozwoju systemu 
[L’86, CB’93]. Metody prezentowane w niniejsze pracy pozwalają na systemową analizę 
bezpieczeństwa wymagań.  
 
Warunkiem skutecznej analizy bezpieczeństwa jest dobór odpowiedniego modelu. Musi on 
umożliwiać jednoznaczną i precyzyjną reprezentację sytuacji „wbudowania” oprogramowania 
wśród innych elementów systemu, uwzględniać dynamikę pobudzeń oraz wynikające stąd 
zależności czasowe [G’90, JN’96].  
 
W ramach niniejszej pracy wykorzystano modelowanie obiektowe, które stanowi jedno z 
najbardziej obiecujących i aktywnie rozwijanych podejść do opisu związków systemu 
komputerowego z otaczającym go środowiskiem. Modele są tworzone zgodnie z etapem analizy 
metody Object Modelling Technique (OMT) [RBPEL’91]. Przesłankami uzasadniającymi 
wykorzystanie podejścia obiektowego w analizie bezpieczeństwa są: 
• systemowy charakter modelu, 
• zgodność struktury modelu z rzeczywistością podlegającą modelowaniu, 
• reprezentacja statycznych i dynamicznych cech systemu, 
• intuicyjna zrozumiałość modelu, 
• możliwość formalizacji opisu zachowań systemu. 
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Główny nurt zastosowań modelowania obiektowego jest związany z analizą i projektowaniem 
systemów z punktu widzenia ich misji tzn. funkcji wynikających z planowanego przeznaczenia 
systemu. W niniejszej pracy rozszerzono zakres stosowania modelowania obiektowego do 
analizy bezpieczeństwa. Zakres analiz prezentowanych w pracy wynika z zaleceń dotyczących 
budowy systemów związanych z bezpieczeństwem [R’89, BM’92] i obejmuje: 
• sprawdzenie spójności pomiędzy wymaganiami misji i bezpieczeństwa, 
• identyfikację niebezpiecznych błędów projektowych, 
• modelowanie i analizę skutków błędów przypadkowych, 
• usuwanie błędów niebezpiecznych, 
• monitorowanie bezpieczeństwa w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń. 
 
W niniejszej rozprawie zaproponowano trzy obiektowe metody analizy bezpieczeństwa 
obejmujące powyższe zagadnienia. Metody te nie są niezależne, lecz współdziałają ze sobą, 
tworząc łącznie kolejne kroki postępowania na etapie systemowej analizy bezpieczeństwa 
wymagań. 
 
Z rozprawą wiąże się teza, którą można sformułować następująco: 

Zastosowanie modelowania obiektowego umożliwia skuteczną analizę 
bezpieczeństwa systemu komputerowego oraz syntezę monitorów 
bezpieczeństwa. 

1.3. Struktura pracy 
Wyniki pracy przedstawiono w ośmiu rozdziałach. 
 
W rozdziale 2 zawarto wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa systemów 
komputerowych. Omówiono specyfikę systemów komputerowych oraz zalecenia dotyczące 
budowy systemów związanych z bezpieczeństwem. Przedstawiono zadania analizy 
bezpieczeństwa. Na zakończenie zawarto przegląd badań w zakresie poruszanym w niniejszej 
pracy.  
 
W rozdziale 3 dokonano krótkiej charakterystyki podejścia obiektowego oraz przedstawiono 
metodę OMT (Object Modelling Technique). Dokonano formalizacji modelu dynamicznego 
metody OMT. Formalizacja ta daje podstawę do jednoznacznej interpretacji analiz 
prezentowanych w dalszych rozdziałach.  
 
W kolejnych rozdziałach przedstawiono obiektowe metody analizy bezpieczeństwa. Rysunek 
1.1 (wyrażony w notacji modelu funkcjonalnego metody OMT) przedstawia wejścia, wyjścia 
oraz wzajemne relacje poszczególnych metod. Przy każdej metodzie zaznaczono numer 
(pod)rozdziału, w którym jest ona opisana. 
 
W rozdziale 4 przedstawiono metodę rozszerzającą model misji o aspekty związane z 
bezpieczeństwem. Przedstawiono sposób analizy spójności między wymaganiami misji i 
bezpieczeństwa prowadzący do identyfikacji i usuwania niebezpiecznych błędów projektowych. 
 
W rozdziale 5 przedstawiono metodę identyfikacji i modelowania błędów przypadkowych. 
Zaprezentowano sposób analizy modelu uwzględniającego błędy przypadkowe.  
 
W rozdziale 6 przedstawiono dwie metody syntezy monitorów bezpieczeństwa. Pierwsza z nich 
wykorzystuje znane scenariusze zajścia wypadków. Druga polega na przekształceniu modelu 
obiektowego reprezentującego podsystem krytyczny (tzn. tę część systemu, która jest 
odpowiedzialna za wytworzenie sytuacji niebezpiecznej). 
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Rozdziały 4, 5, 6 są ilustrowane przykładami ich zastosowania do systemu palnika gazowego 
(jest to powszechnie używany w literaturze przykładowy system związany z bezpieczeństwem).  
 
 

Modelowanie misji (rozdział 3)

Model misjiDefinicja hazardu

Analiza wpływu błędów
projektowych (rozdział 4)

Analiza wpływu błędów
przypadkowych (rozdział 5)

Model z uwzględnionym bezpieczeństwem Scenariusze hazardu

Model uwzględniający błędy

Synteza monitorów w oparciu o
scenariusze hazardu (podrozdział 6.2)

Monitor bezpieczeństwa

Synteza monitorów w oparciu o
model hazardu (podrozdział 6.3)

Monitor bezpieczeństwa

Błędy przypadkowe

 Rysunek 1.1. Metody obiektowej analizy bezpieczeństwa. 
 
Rozdział 7 dotyczy zastosowania opracowanych metod w praktyce. Przedstawiono narzędzie 
wspomagające analizę oraz jego rozszerzenia. Omówiono zastosowanie przedstawionych metod 
do analizy bezpieczeństwa pola stacji najwyższych napięć „Mościska” pod Warszawą.  
 
Rozdział 8 zawiera podsumowanie rozprawy. 
 
W dodatkach załączonych w pracy przedstawiono syntaktykę języka Z, indeks definicji 
formalnych zawartych w pracy oraz modele systemu palnika gazowego.  
 
Ze względu na wykorzystywanie przykładów palnika gazowego oraz pola stacji najwyższych 
napięć w projektach oraz publikacjach międzynarodowych, w celu utrzymania spójności z tymi 
pracami, modele prezentowane w niniejszej rozprawie wykorzystują nazewnictwo angielskie. 
Również w definicjach formalnych zastosowano nazwy angielskie. 
 
Tekst niniejszej rozprawy został zorganizowany na bazie rozdziałów, podrozdziałów i sekcji. 
Zastosowano następujące konwencje notacyjne: 
• nazwy pojęć definiowanych w pracy, przy pierwszym ich użyciu są pisane pismem 

pochyłym np. monitor bezpieczeństwa,  
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• nazwy używane w modelach są pisane pismem maszynowym pogrubionym np. 
GasBurner, 

• specyfikacje i odwołania do definicji formalnych są pisane pismem pochyłym np. StateTree. 
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Rozdział 2. Bezpieczeństwo systemów 
Niniejszy rozdział wprowadza pojęcia związane z bezpieczeństwem oraz prezentuje cechy, 
które wyróżniają oprogramowanie spośród innych technologii. Przedstawiono zasady tworzenia 
bezpiecznego oprogramowania oraz podstawowe zagadnienia związane z analizą 
bezpieczeństwa. Zawarto przegląd badań w zakresie poruszanym w niniejszej pracy.  

2.1.  Pojęcia związane z bezpieczeństwem 
Przez wypadek (ang. accident) rozumie się niepożądane i nieplanowane zdarzenie powodujące 
duże straty materialne, znaczne skażenie środowiska, zranienie lub śmierć ludzi.  
 
Bezpieczeństwo (ang. safety) jest atrybutem systemu i jest intuicyjnie rozumiane jako brak 
wypadków powodowanych przez użytkowanie systemu.  
 
W celu ilościowego określenia wypadków wykorzystywane jest pojęcie ryzyka (ang. risk). 
Ryzyko jest rozumiane jako miara szansy wystąpienia wypadku i jego skutków. W 
uproszczeniu ryzyko można wyrazić jako iloczyn liczby wypadków spodziewanych w 
rozpatrywanym okresie czasu i związanych z nimi skutków.  
 
Definicja bezpieczeństwa przedstawiona powyżej wyklucza możliwość wystąpienia wypadku. 
Dysponując pojęciem ryzyka można przyjąć bardziej praktyczną definicję bezpieczeństwa: 
bezpieczeństwo to gwarancja, że ryzyko związane z użytkowaniem systemu nie przekracza 
akceptowalnego poziomu.  
 
Analizując bezpieczeństwo i możliwości jego zapewnienia, szczególną uwagę poświęca się 
sytuacjom poprzedzającym wypadki. Hazardem (ang. hazard) nazwano stan systemu 
prowadzący w bezpośredni sposób do wypadku. 
 
W niniejszej rozprawie system jest rozumiany jako zespół urządzeń współpracujących w celu 
spełnienia określonej misji. System sterujący (ang. control system) określa zachowania innych 
elementów systemu, zwanych instalacją (ang. equipment under control).  
 
Środowisko systemu (ang. environment) obejmuje dowolne elementy lub zdarzenia otoczenia 
pozostające w interakcji ze systemem, lecz nie podlegające sterowaniu (np. operatorzy systemu, 
warunki atmosferyczne, surowce wykorzystywane do produkcji). Skutki wypadków najczęściej 
dotyczą środowiska systemu.  
 
System związany z bezpieczeństwem (ang. safety related system) to system, który może być 
niebezpieczny dla swojego środowiska. Związany z bezpieczeństwem system sterujący (ang. 
safety-related control system) to system sterujący, którego nieprawidłowe działanie może 
doprowadzić do wypadku. System ochrony (ang. safety protection system) to system, którego 
celem jest zapobieżenie wystąpieniu lub ograniczenie skutków wypadków. 
 
System komputerowy (ang. computer system) to system zawierający jeden lub więcej 
komputerów wraz z oprogramowaniem. 
 
Pełniejszą listę używanych pojęć zawarto w załączonym do pracy słowniku terminów. 

2.2. Specyfika bezpieczeństwa systemów komputerowych 
Obecnie dostępna technologia komputerowa nie gwarantuje bezpieczeństwa systemów. Jest to 
paradoks gdyż w terminach bezpośrednich zagrożeń (np. porażenie prądem) komputer i 
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oprogramowanie są jednymi z najbardziej bezpiecznych urządzeń. Takich paradoksów jest 
więcej [L’95]: 
• pomimo, że oprogramowanie nie starzeje się (np. nie ulega korozji), to jego niezawodność 

nie jest większa niż innych, bardziej tradycyjnych, technologii,  
• dokonywanie zmian poszczególnych instrukcji jest proste, jednak zapewnienie ich łącznej 

poprawności jest często bardzo złożone, 
• powtórna używalność (ang. reuse) oprogramowania ma pozytywny wpływ na niezawodność, 

lecz negatywny wpływ na bezpieczeństwo (np. wypadek ARIANE 5), 
• pomimo praktycznie darmowej produkcji kolejnych kopii oprogramowania, koszt budowy i 

utrzymania systemu komputerowego o wysokiej jakości jest duży (np. $100 000 000 rocznie 
dla oprogramowania promu kosmicznego). 

 
Dodatkowe problemy związane z użyciem oprogramowania to: 
• pobieżne traktowanie etapów specyfikacji i projektowania prowadzi do rozpoczęcia 

implementacji, w sytuacji w której jej przedmiot nie jest dobrze określony, 
• elastyczność oprogramowania prowadzi do budowy systemów o znacznie szerszej 

funkcjonalności, a co za tym idzie większej złożoności, niż ich tradycyjne odpowiedniki, 
• pozorna łatwość zmian zachęca do poważnych i częstych modyfikacji, których rezultatem 

jest wprowadzenie błędów oraz zaburzenia w strukturze systemu, 
• sytuacje prowadzące do wypadków zwykle nie ograniczają się do awarii pojedynczego 

elementu, lecz wynikają ze złożonej koincydencji zdarzeń, 
• w systemach dyskretnych, inaczej niż w analogowych, nawet mały błąd wejściowy może 

prowadzić do błędnej odpowiedzi o skali niewspółmiernej do błędu, 
• informatyka rozwija się w dużym stopniu niezależnie od innych dziedzin inżynierskich i 

dysponuje własnym, nie rozumianym przez innych systemem pojęciowym, 
• brak jest historycznych doświadczeń w zakresie budowy, pomiaru i oceny oprogramowania. 
 
Bezpośrednie przeniesienie doświadczeń z tradycyjnych (bezpieczniejszych) technologii jest w 
znacznym stopniu utrudnione ze względu na podatność na różne klasy błędów. Zdarzenia 
niebezpieczne w systemach komputerowych spowodowane są głównie błędami projektowymi 
[T’93], podczas gdy dla innych technologii główne zagrożenie to błędy przypadkowe. Te dwie 
klasy błędów są definiowane w następujący sposób: 
• błędy przypadkowe (ang. random failures) to błędy wadliwego działania poprawnie 

zaprojektowanych i wykonanych elementów (np. pęknięcie śruby, awaria układu 
elektrycznego na skutek przegrzania) lub błędy środowiska (np. błędna decyzja operatora), 

• błędy projektowe (ang. design errors) to błędy będące rezultatem defektów wprowadzonych 
podczas budowy systemu, polegających na wytworzeniu elementu, podsystemu lub systemu 
wg błędnych wymagań lub nie spełniającego wymagań. 

 
Nadmiarowość (ang. redundancy) jest tradycyjnie skutecznym sposobem przeciwdziałania 
skutkom błędów przypadkowych. Jednakże w przypadku błędów projektowych stosowanie 
nadmiarowości nawet w połączeniu z rozmaitością (ang. diversity) nie zawsze gwarantuje 
oczekiwany stopień tolerowania błędów [LCKS’90]. Przyczyną niskiej skuteczności 
nadmiarowości są awarie o wspólnych przyczynach (ang. common mode failure). 
 
W obliczu powyższych faktów technologia komputerowa nie może być uznana za w pełni 
dojrzałą. Pomimo tego jest stosowana do realizacji coraz bardziej ambitnych (często zbyt 
ambitnych) celów. Np. pierwszy dopuszczony do pracy komputerowy system ochrony 
elektrowni atomowej Ontario Hydro w Kanadzie składa się z 6000 linii kodu. Taki rozmiar 
oprogramowania pozwolił na osiągnięcie odpowiedniej wiarygodności. Natomiast zapewnienie 
i ocena bezpieczeństwa systemu komputerowego elektrowni atomowej Sizewll B 
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pokrywającego zarówno sterowanie jak i ochronę, składającego się ze 100 000 linii kodu i 
więcej niż 300 mikroprocesorów napotkały na znaczne trudności [L’94]. 

2.3. Zasady tworzenia bezpiecznego systemu komputerowego  
W odpowiedzi na powyższe problemy zdefiniowano zasady budowy bezpiecznego systemu 
komputerowego [R’89, G’90]: 
• odniesienie wymagań bezpieczeństwa systemu sterującego do bezpieczeństwa całego 

systemu - bezpieczeństwo jest cechą „globalną”, mającą znaczenie tylko wtedy, gdy system 
sterujący jest rozpatrywany w odniesieniu do jego instalacji oraz środowiska; w tym 
kontekście identyfikowane są systemowe wymagania bezpieczeństwa, a na ich bazie 
wymagania bezpieczeństwa na oprogramowanie, 

• uwzględnienie bezpieczeństwa w strukturze systemu - w celu uniknięcia trudności 
wynikających ze złożoności, elementy systemu są klasyfikowane ze względu na ich 
znaczenie dla bezpieczeństwa (np. niezwiązane lub związane z bezpieczeństwem); 
rozróżnienie to stanowi punkt wyjścia dla rozdziału zasobów podczas budowy systemu, 

• zapewnienie najwyższej niezawodności części systemu związanej z bezpieczeństwem - 
elementy związane z bezpieczeństwem są odpowiedzialne za spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa; podniesieniu niezawodności tych elementów służą metody unikania i 
usuwania błędów na etapie rozwoju i pielęgnacji systemu oraz tolerowania błędów na etapie 
jego użytkowania, 

• podporządkowanie innych atrybutów bezpieczeństwu - bezpieczeństwo dominuje nad 
innymi atrybutami systemu w tym sensie, że jeżeli znajdzie się z nimi w konflikcie, to 
zostają one poświęcone w celu utrzymania bezpieczeństwa (np. system zostaje sprowadzony 
do stanu ze zagwarantowanym bezpieczeństwem), 

• monitorowanie bezpieczeństwa - pomimo wysiłków mających na celu pozyskanie wymagań 
bezpieczeństwa oraz ich niezawodną implementację, system musi pozostawać pod ciągłą 
obserwacją w celu identyfikacji hazardów zanim przekształcą się one w wypadki, 

• niezależność procesu rozwoju - działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa muszą 
być niezależne od procesu wytwarzania części systemu niezwiązanych z bezpieczeństwem; 
rozróżnienie i oddzielenie tych działań stanowi zabezpieczenie przed wystąpieniem błędów o 
wspólnych przyczynach. 

 
Praca [BM’92] wskazuje na trzy zagadnienia związane z tworzeniem bezpiecznego systemu 
komputerowego:  
• specyfikacja oprogramowania nie może powodować lub dopuszczać do wypadków w danym 

środowisku, 
• oprogramowanie musi implementować specyfikację biorąc pod uwagę zagrożenia 

wynikające z błędów projektu i implementacji,  
• oprogramowanie nie może powodować lub dopuszczać do wypadku w sytuacji awarii innych 

komponentów systemu. 

2.4. Analiza bezpieczeństwa  
Na analizę bezpieczeństwa składa się [L’95]: 
• analiza hazardu obejmująca identyfikację hazardów, ich przyczyn oraz sposobów ich 

wykluczenia lub ograniczenia ich skutków, 
• analiza ryzyka obejmująca identyfikację częstości i skutków hazardów oraz określenie 

ryzyka związanego z wykorzystaniem systemu. 
 
Czynności analizy bezpieczeństwa są wykonywane wielokrotnie w ramach cyklu życia 
bezpieczeństwa (ang. safety life-cycle). Taki cykl przedstawia np. propozycja standardu 
[IEC1508]. Odnosi się on do całego systemu, jednak szczególną uwagę poświęca 
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programowalnym systemom sterującym, dla których zdefiniowano cykl życia bezpieczeństwa 
oprogramowania. 
 
Rezultaty poszczególnych analiz bezpieczeństwa są wykorzystywane w procesie tworzenia 
dowodu bezpieczeństwa (ang. safety case). Jest to dokument, który demonstruje, że system jest 
dostatecznie bezpieczny w danym środowisku [BBF’94]. 
 
Analiza bezpieczeństwa powinna prowadzić do ilościowej oceny bezpieczeństwa. Standard 
[IEC1508] określa bezpieczeństwo oprogramowania za pomocą poziomów integralności, 
przypisując każdej funkcji oprogramowania odpowiedni poziom w zależności od ryzyka 
związanego z tą funkcją. Wyróżniono 4 poziomy. Poziom 4 jest poziomem najwyższym. 
Prawdopodobieństwo awarii dla tego poziomu wynosi od 10-5 do 10-4 na żądanie lub na rok. Na 
każdym poziomie wymagane jest stosowanie systemu jakości zgodnego z [ISO9001], a w 
szczególności z [ISO9000-3]. 
 
Dużą rolę w rozwoju systemów związanych z bezpieczeństwem odgrywa zarządzanie projektem 
[EWICS’95]. Każde z zadań należące do rozwoju systemu związanego z bezpieczeństwem 
uruchamia kilka dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (np. ocena), 
które muszą być realizowane w odpowiednim środowisku, przy pomocy odpowiednich zasobów 
i zgodnie ze standardami jakościowymi.  
 
Wybór poziomu bezpieczeństwa pociąga za sobą konieczność zastosowania określonych 
technik rozwoju systemu. Dodatkowo, różne etapy cyklu życia bezpieczeństwa i związane z 
nimi cele wymagają zastosowania różnych technik. Istnieje kilka różnych klasyfikacji tych 
technik: 
• ze względu na zastosowane narzędzia analizy wyróżnia się techniki deterministyczne, które 

są ukierunkowane na tworzenie wymagań bezpieczeństwa oraz probabilistyczne, które w 
sposób ilościowy określają prawdopodobieństwo wystąpienia hazardu, 

• ze względu na kierunek analizy wyróżnia się techniki indukcyjne, które polegają na 
określeniu hazardu w kontekście całego systemu, a następnie identyfikacji jego przyczyn na 
poziomie poszczególnych elementów systemu oraz dedukcyjne, które identyfikują błędy 
elementów systemu, aby na tej podstawie określić hazardy systemu, 

• ze względu na „pochodzenie” wyróżnia się metody bazujące na tradycyjnych metodach 
analizy bezpieczeństwa, które dostosowano do specyfiki systemów komputerowych oraz 
metody wywodzące się z analizy systemów komputerowych, dostosowane do specyfiki 
zagadnień bezpieczeństwa, 

• ze względu na zakres wykorzystanego modelu rozróżnia się metody oparte o modele 
częściowe, koncentrujące się wyłącznie na wybranym aspekcie systemu oraz metody oparte 
o modele całościowe, których zakres pokrywa cały system; porównanie podejścia 
częściowego oraz całościowego zaprezentowano w [GNW’96], a możliwość wzajemnej 
weryfikacji rezultatów przedstawiono w [GN’96c]. 

 
Duże nadzieje wiąże się z użyciem metod formalnych tzn. takich, które mają podstawy 
matematyczne. Rekomendacje stosowania metod formalnych do budowy systemów związanych 
z bezpieczeństwem są zawarte w standardach [BH’94]. Zastosowanie metod formalnych 
umożliwia formalną weryfikację, zwiększa zrozumienie systemu, polepsza jakość dokumentacji, 
zmniejsza wysiłek i koszt pielęgnacji, pozwala na wczesne wykrycie błędów oraz skraca czas 
wytworzenia [EWICS’92, R’91]. Powstające specyfikacje są precyzyjne, jednoznaczne, 
abstrakcyjne oraz strukturalne [BM’92, R’91]. Do wad metod formalnych można zaliczyć 
utrudnienie komunikacji z klientami, którzy często nie są w stanie opanować notacji 
matematycznej [LJ’96] oraz fakt, że proces dowodzenia jest podatny na błędy w podobnym 
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stopniu jak proces wytwarzania oprogramowania [L’95]. Dyskusję wad i zalet metod 
formalnych zawarto w [H’90].  
 
W zakresie analizy bezpieczeństwa i rozwoju systemów związanych z bezpieczeństwem 
prowadzone są prace standaryzacyjne. W ostatniej fazie przygotowywania jest standard 
[IEC1508], którego głównym przedmiotem są komputerowe systemy sterujące. Jest to standard 
niezależny od dziedziny zastosowań i dopiero na jego bazie są tworzone standardy branżowe 
(np. [CENELEC50128] dla kolejnictwa). Istnieją również standardy branżowe (np. [MOD56] 
dla zastosowań wojskowych). Przegląd różnych standardów w dziedzinie analizy 
bezpieczeństwa można znaleźć w [BS’92]. Przykładami standardów dotyczących 
poszczególnych technik analizy bezpieczeństwa są [MOD58]. 
 
Inne działania normatywne obejmują rozwiązania z zakresu prawa. Dyrektywa Bezpieczeństwa 
Maszyn wydana przez Komisję Europejską stwierdza możliwość roszczeń sądowych, jeżeli błąd 
oprogramowania stał się przyczyną wypadku [BH’94]. 

2.5. Stan badań związanych z pracą 
W niniejszym podrozdziale przedstawiono przegląd badań w dziedzinie analizy bezpieczeństwa. 
Poklasyfikowano je ze względu na główne problemy badawcze i zagadnienia poruszone w 
niniejszej rozprawie. 

2.5.1. Analiza bezpieczeństwa a obiektowość 
Wagę oraz zakres zastosowań podejścia obiektowego przedstawiono w [PAN’95, PAN’95a]. 
Standard [IEC1508] zawiera zalecenie stosowania metod strukturalnych, których rozwinięciem 
są metody obiektowe. 
 
Metodami obiektowymi najczęściej wykorzystywanymi praktycznie są: Object Modelling 
Technique (OMT) [RBPEL’91] Booch Methodology [B’93], Objectory [J’92], Schlear-Mellor 
[SM’92], Hard Real-Time Hierarchical Object Oriented Design (HRT-HOOD) [BW’94] oraz 
Real-Time Object-Oriented Modelling (ROOM) [SGW’94]. Porównanie różnych metod 
obiektowych można znaleźć w [IP’93].  
 
Metody analizy bezpieczeństwa wykorzystujące modelowanie obiektowe zaprezentowano w 
[CDMRS’97]. Wykorzystują one model klas OMT do budowy drzewa błędów. Opis tej metody 
zawarto również w [NR’97].  
 
W niniejszej pracy wykorzystano metodę OMT ze względu na jej popularność oraz skuteczność 
[BBJS’92]. Cechą, która wyróżnia podejście prezentowane w niniejszej pracy jest 
wykorzystanie modelu misji systemu przygotowanego zgodnie z etapem analizy OMT. W ten 
sposób proponowane podejście stanowi rozszerzenie podejścia „tradycyjnego”, 
ukierunkowanego na misję systemu. 

2.5.2. Zastosowanie metod formalnych 
W [BM’92] zawarto następującą klasyfikację metod formalnych: 
• metody bazujące na modelu (ang. model based) np. Z, VDM; przykład analizy 

bezpieczeństwa z wykorzystaniem metody Z znajdujemy w pracy [CCM’90], 
• metody algebraiczne (ang. algebraic approaches) np. OBJ,  
• algebra procesów (ang. process algebras) np. CCS, CSP; przykład analizy bezpieczeństwa z 

wykorzystaniem metody CCS znajdujemy w pracy [B’91], 
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• metody oparte o logikę (ang. logic based) np. logika temporalna, CSDM; przykład analizy 
bezpieczeństwa z wykorzystaniem logiki temporalnej znajdujemy w pracy [G’90], a 
wykorzystanie CSDM w [W’97] do formalizacji drzew błędów, 

• metody oparte o sieci (ang. net based), np. schematy stanu (statecharts), sieci Petri. 
 
W niniejszej pracy zastosowano połączenie modelu nieformalnego (model klas) oraz modelu 
formalnego (model dynamiczny). Takie podejście jest zalecane np. w [LJ’96]. Formalizacja 
modelu dynamicznego była konieczna by móc precyzyjnie i jednoznacznie wypowiadać się o 
związanych z bezpieczeństwem cechach systemu. Do tego celu wykorzystano wprowadzony w 
pracy [H’87] język schematów stanu. Cele opracowania tego języka przedstawiono w [H’92]. 
Ponieważ semantyka schematów stanu nie jest jednoznacznie zdefiniowana [B’94], w rozdziale 
3 wprowadzono ich formalną semantykę.  

2.5.3. Analiza bezpieczeństwa i modele sieciowe 
W pracy [LS’87] zastosowano czasowe sieci Petri z wykorzystaniem analizy przestrzeni stanów 
wstecz. Sieć poddawana analizie jest jednak skomplikowana, a związek jej poszczególnych 
części z elementami rzeczywistości jest trudny do zrozumienia. Kontynuację tych prac 
przedstawiono w [MLRPS’97], gdzie wykorzystywany jest język RSML. Używa się zestawu 
metod indukcyjnej (drzewa błędów) oraz dedukcyjnej (wykorzystując symulację opartą o 
scenariusze identyfikowane przez specjalistów).  
 
W pracy [W’97] dokonano transformacji drzewa błędów na sieć Perti, a następnie przy pomocy 
analizy osiągalności stanów badano czy hazard jest osiągalny. Wykorzystanie schematów stanu 
w analizie bezpieczeństwa odnajdujemy również w pracach [KSW’96, MP’90, MP’95].  
 
W niniejszej pracy wykorzystano schematy stanu ze względu na łatwość i siłę wypowiedzi tego 
modelu oraz istniejące możliwości jego analizy. Wprowadzenie hierarchii stanów (stany 
zagnieżdżone i współbieżne), reakcji statycznych oraz użycie zmiennych prowadzi do redukcji 
liczby stanów i przejść i czyni go bardziej przejrzystym i łatwiejszym do zrozumienia. 
Dostępność stosowanego w warunkach przemysłowych narzędzia STATEMATE była 
dodatkowym argumentem na rzecz wyboru schematów stanu.  

2.5.4. Błędy projektowe, spójność misji i bezpieczeństwa 
Prace [G’90, B’91, CCM’90] prezentują metody, w których w serii zabiegów uściślających 
otrzymuje się szczegółową specyfikację bezpieczeństwa systemu. Na każdym etapie uściślania 
wymagań bezpieczeństwa włączane są informacje dotyczące misji systemu w celu „osadzenia” 
bezpieczeństwa w kontekście użytkowania systemu. Jednak stopień uwzględnienia misji w 
modelu nie jest określony i istnieje niebezpieczeństwo, że ze względu na niekompletność w 
uwzględnieniu misji otrzymane rezultaty są nieprawidłowe. 
 
W pracy [HL’94] spójności misji i bezpieczeństwa jest osiągana przez wykorzystywanie dwóch 
specyfikacji reprezentujących odpowiednio wymagania misji i bezpieczeństwa. Na każdym 
etapie rozwoju weryfikacji podlegają zarówno właściwości misji jak i bezpieczeństwa oraz 
spójność pomiędzy nimi. 
 
W rozdziale 4 niniejszej rozprawy punktem wyjścia analizy bezpieczeństwa jest kompletny 
model misji systemu. Model ten jest rozszerzany o aspekty bezpieczeństwa i w rezultacie 
powstaje model pokrywający zarówno aspekty bezpieczeństwa jak i misji. Spójność misji i 
bezpieczeństwa jest osiągana przez łączną weryfikację wymagań misji i bezpieczeństwa.  
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2.5.5. Błędy przypadkowe i bezpieczeństwo 
Do problemów wpływu błędów przypadkowych na bezpieczeństwo najczęściej stosuje się 
metody bazujące na tradycyjnych metodach analizy bezpieczeństwa. Rozszerzenia metody 
drzew błędów (Fault Tree Analysis) pozwalające na jej zastosowanie do analizy systemów 
komputerowych przedstawiono w pracach [W’97, MLRPS’97]. 
 
W pracy [LS’87] pokazano sposób modelowania błędów na bazie sieci Petri, lecz nie 
zamieszczono wskazówek dotyczących sposobu identyfikacji tych błędów. 
 
Metoda HAZOP (Hazard and Operability Study) [MOD58] identyfikuje błędy na drodze 
systematycznego przeglądu modelu systemu z wykorzystaniem słów przewodnich oraz 
walidacji. Opracowanie dotyczące metody HAZOP zostało opublikowane w [JNR’97]. 
 
Metoda prezentowana w rozdziale 5 niniejszej rozprawy zapożycza z HAZOP idee słów 
przewodnich, które po ich zastosowaniu do poszczególnych fragmentów systemu pozwalają 
wykryć potencjalne błędy. Zidentyfikowane błędy są następnie poddawane walidacji. Przyjęto 
jednak odmienny od HAZOP kierunek analizy. Metoda zakłada błędy instalacji i środowiska i 
bada czy ich skutki w obecności oprogramowania prowadzą do hazardu. Pozwala to na 
wykrycie nawet takich niebezpiecznych błędów, w których oprogramowanie nie pełni roli 
pośredniczącej.  

2.5.6. Systemy ochrony 
W systemy ochrony są wyposażane elektrownie atomowe, np. Sizewell B [HHSWY’93] oraz 
Krsko w Słowenii [MC’96]. Innymi przykładami systemów ochrony są zabezpieczenie przed 
przewróceniem marsjańskiego pojazdu Sojourner [GW’97], monitor bezpieczeństwa dla 
systemu wózka inwalidzkiego [TNO’96] oraz blokada stacji najwyższych napięć (rozdział 7).  
 
Prace nad systematyczną syntezą monitorów zapoczątkowano w [G’89]. Specyfikacja monitora 
została tam wywiedziona z modelu systemu w logice temporalnej. Złożoność metody ogranicza 
jej stosowalność do niewielkich systemów. Metoda podana w [W’97] wykorzystuje drzewa 
błędów do identyfikacji wymagań bezpieczeństwa oprogramowania. Mogą one również 
posłużyć jako specyfikacja monitora bezpieczeństwa. Powstały w ten sposób monitor może 
jednak okazać się nieskuteczny w przypadku „zbliżania się” hazardu w wielu cyklach pracy 
systemu.  
 
W [SS’95, DJC’94] przedstawiono koncepcję wywiedzenia specyfikacji monitora przez 
przekształcenie modelu misji. Metody te dotyczą jednak wyłącznie oprogramowania, a nie 
całego systemu. W [LS’87, SSMQ’97] wskazano na fakt, że budowa systemu ochrony wymaga 
dokładnego zrozumienia procesów zachodzących w całym systemie.  
 
Problemy związane z jakością systemów ochrony odnajdujemy w [M’96, J’97] (niezależność), 
[RRJ’92] (wczesne ostrzeganie), [HB’89] (niezależność, pasywność, poprawność).  
 
Praca [VW’97] rozróżnia monitorowanie przyczyn hazardu oraz symptomów hazardu. W 
niniejszej pracy przedstawiono dwa podejścia do monitorowania (oparte o scenariusze hazardu 
oraz o model hazardu), które odzwierciedlają ten podział.  
 
Wyróżniającą cechą metod syntezy prezentowanych w rozdziale 6 jest całościowe 
potraktowanie problemu monitorowania. Rozwiązano problem dostarczenia monitorowi 
informacji o zmianach zachodzących w systemie. Za punkt wyjścia w budowie monitora 
przyjęto definicję hazardu, a nie jak w innych pracach, wybrane warunki monitorowania. 



Błąd! Nieznany argument przełącznika.  
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2.6. Podsumowanie 
W niniejszym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów 
komputerowych. Przedstawiono specyficzne cechy oprogramowania, które powodują, że 
tradycyjne metody analizy okazują się nieskuteczne w przypadku systemów komputerowych. 
Zaprezentowano główne zagadnienia analizy bezpieczeństwa oraz zasady tworzenia 
bezpiecznego oprogramowania. Rozdział zawiera również prezentację obecnego stanu badań i 
ich odniesienie do zagadnień prezentowanych w niniejszej pracy. 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
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Rozdział 3. Modelowanie obiektowe 
Rozdział wprowadza do modelowania obiektowego, które jest wykorzystywane przez metody 
analizy bezpieczeństwa w dalszych częściach pracy. W podrozdziale 3.1 przedstawiono metodę 
Object Modelling Technique (OMT). Następne podrozdziały prezentują schematy stanu (ang. 
statecharts). W podrozdziale 3.2 zaprezentowano ich ogólny opis oraz syntaktykę, a w 
podrozdziałach 3.3, 3.4 i 3.5 formalny model i semantykę. W podrozdziale 3.6 zawarto 
formalny model przyczynowości i odległości czasowej w schematach stanu.  
 
 
W podejściu obiektowym podstawowym pojęciem jest obiekt - dowolny byt w ramach 
rozpatrywanej rzeczywistości, charakteryzowany przez związane z nim atrybuty oraz wzorce 
zachowań. Obiektom przypisujemy pewne atrybuty (np. długość, ciężar) oraz zachowanie (np. 
ruszaj, stój). Obiekty posiadające takie same zestawy atrybutów oraz wzorców zachowań są 
łączone w klasy. Klasa jest szablonem należących do niej obiektów. Obiekty, czyli wystąpienia 
klasy, posiadają tożsamość (ang. identity). Operacje zdefiniowane w ramach klasy mogą być 
wykonywane na obiektach będących wystąpieniami tej klasy. Proces klasyfikacji prowadzi do 
utworzenia hierarchii dziedziczenia (ang. inheritance hierarchy), w ramach której klasa 
podrzędna dziedziczy cechy klasy nadrzędnej 
  

3.1. Metoda OMT - Object Modelling Technique  
Metoda Object Modelling Technique (OMT), przedstawiona w [RBPEL’91], jest przykładem 
obiektowego podejścia do wytwarzania oprogramowania. Wspomaga ona wytwarzanie poprzez 
ustalenie notacji oraz procedur postępowania związanych z poszczególnymi etapami projektu. 

3.1.1. Notacja 
Metodę OMT charakteryzuje jednorodność notacji w ramach kolejnych etapów rozwoju 
oprogramowania. OMT modeluje system z trzech niezależnych perspektyw (rysunek 3.1): 
struktury (model klas), zachowań (model dynamiczny) oraz transformacji danych (model 
funkcjonalny). Każdy z modeli koncentruje się na wybranych, ortogonalnych aspektach 
systemu. Zespół trzech modeli pozwala zaprezentować całość informacji o systemie. Pełny 
model, zawierający wszystkie 3 perspektywy nazywamy modelem obiektowym. OMT podaje 
reguły, które wiążą trzy niezależne perspektywy w jeden model obiektowy. Model klas jest 
podstawowy, ponieważ opisuje czym system jest. Model dynamiczny opisuje kiedy w systemie 
zachodzą zmiany a model funkcjonalny w jaki sposób zmiany są realizowane.  

 
Rola poszczególnych modeli zależy od rodzaju systemu. W systemach wbudowanych wiodącą 
rolę pełni model dynamiczny prezentujący zachowanie obiektów. Model klas jest ważny w tym 
sensie, że narzuca obiektową dekompozycję systemu. W systemach o złożonych algorytmach 
przetwarzania danych rośnie przydatność modelu funkcjonalnego. 

Model klas 
Model klas prezentuje statyczną strukturę systemu: klasy i powiązania pomiędzy nimi. Klasa 
posiada nazwę, listę atrybutów oraz listę operacji. Powiązania pomiędzy klasami to: asocjacje, 
agregacje oraz relacje dziedziczenia. Model pozwala również prezentować konkretne obiekty 
systemu. Podobnie jak obiekt jest wystąpieniem klasy, tak związek (ang. link), stanowiący 
powiązanie pomiędzy konkretnymi obiektami, jest wystąpieniem asocjacji. Notacja modelu klas 
jest bogata w rozwiązania pozwalające na prezentację szczegółowych cech modelu (jak np. 
wielokrotne dziedziczenie, atrybuty wywiedzione, atrybuty asocjacji i inne).  



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
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MODEL DYNAMICZNY
(zachowanie)

MODEL KLAS
(struktura)

MODEL FUNKCJONALNY
(transformacja danych)

 
Rysunek 3.1. Perspektywy modelu OMT. 

Model dynamiczny 
Model dynamiczny reprezentuje aspekty związane z zachowaniem systemu: jaki jest obecny 
stan, jak ten stan może się zmienić pod wpływem wystąpienia zdarzeń, jaki jest wpływ 
zachowania jednego obiektu na inne obiekty, itd. Głównym narzędziem wyrażenia dynamiki 
jest schemat stanu (ang. statecharts), który specyfikuje zachowanie danej klasy. Model 
dynamiczny systemu składa się ze schematów stanu wszystkich obiektów systemu. Schematy 
stanu oraz ich formalna semantyka są przedstawione w kolejnych podrozdziałach niniejszej 
pracy. 

Model funkcjonalny 
Model funkcjonalny, prezentuje przepływy danych i obliczenia w systemie. Jest wyrażony 
przez diagram przepływu danych (ang. data flow diagram). W przepływach danych uczestniczą:  
• elementy aktywne, które tworzą i konsumują dane,  
• procesy, które dokonują przekształceń danych,  
• elementy pasywne, których zadaniem jest przechowywanie danych. 
 
W komputerowych systemach sterujących przydatność modelu funkcjonalnego jest mniejsza i 
dlatego nie będzie on wykorzystywany w dalszych rozdziałach. Będziemy natomiast używać 
modelu przepływu zdarzeń i danych uwidaczniającego komunikację pomiędzy poszczególnymi 
obiektami. Określa on interfejsy poszczególnych obiektów abstrahując od kolejności 
przesyłania zdarzeń i danych.  

3.1.2. Etapy metody OMT 
Metoda OMT zakłada dostępność specyfikacji wymagań systemowych [R’97]. OMT dzieli 
projekt na następujące etapy: 
• analizy, której celem jest wyrażenie wymagań na system w postaci modelu obiektowego, 
• projektu systemu, podczas którego określa się architekturę i środowisko implementacji, 
• projektu klas, który ma na celu opracowanie sposobu realizacji klas, 
• implementacji, podczas którego klasy podlegają realizacji. 
 
W ramach poszczególnych etapów, metoda definiuje procedury prowadzące do realizacji celów 
etapu. Prezentowane w niniejszej rozprawie obiektowe metody analizy bezpieczeństwa 
wykorzystują model obiektowy będący rezultatem etapu analizy. Celem tego etapu jest 
precyzyjna specyfikacja systemu, czyli odpowiedź na pytanie czym ma być budowany system. 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
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Model jest odzwierciedleniem szerokiego kontekstu świata rzeczywistego, w ramach którego 
system ma pracować. Proces modelowania jest przeprowadzany iteracyjnie ze specyfikowaniem 
wymagań systemowych. Cechą charakterystyczną tego etapu w odniesieniu do systemów 
wbudowanych jest szczególna uwaga poświęcona modelowaniu wymagań i ograniczeń 
związanych z fizycznym otoczeniem systemu. 

3.2. Wprowadzenie do schematów stanu 
Niniejszy podrozdział jest oparty na pracy [H’87]. Do prezentacji wykorzystano przykład 
przedstawiony na rysunku 3.2. Wybrane elementy syntaktyki przedstawiono w notacji BNF. 
Opcjonalne elementy syntaktyki umieszczono w nawiasach kwadratowych. 
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Rysunek 3.2. Przykładowy schemat stanu. 

 
Schemat stanu składa się ze stanów i przejść. 

Stany 
Prostokąty z zaokrąglanymi rogami reprezentują stany. Nazwa stanu znajduje się wewnątrz 
prostokąta.  
 
Wyróżnia się 3 rodzaje stanów:  
• stan typu OR (np. stan D), którego kontur obejmuje stany zagnieżdżone (np. stany E, F), 
• stan typu AND (np. stan A), którego obszar jest podzielony przerywanymi liniami 

wyznaczającymi stany współbieżne (np. stany B, I), 
• stany podstawowe, które nie zawierają stanów zagnieżdżonych i współbieżnych (np. stan C). 
 
Jeżeli system przebywa w stanie typu OR, to znajduje się w dokładnie jednym jego stanie 
zagnieżdżonym (np. w D, F lub G). Jeżeli system znajduje się w stanie typu AND, to znajduje 
się równocześnie we wszystkich jego stanach współbieżnych (np. w C i L). 
 
Stany typu OR oraz AND ustanawiają hierarchię stanów. Są one przodkami zawartych w nich 
stanów, które są ich potomkami (np. stan B jest przodkiem stanu C).  
 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
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Stan końcowy (oznaczony przez T w okręgu) oznacza zatrzymanie pracy systemu. 
 
W celu odwołania się do potomka child stanu parent będziemy używać notacji 
parent.child. 

Przejścia 
Strzałka użyta w schemacie stanu to segment przejścia. Jeden lub kilka połączonych segmentów 
tworzy przejście.  
 
Stan, z konturu którego wychodzi strzałka, nazwany jest stanem źródłowym (np. stan C dla 
przejścia o etykiecie za/zb). Stan, do konturu którego strzałka dochodzi, nazwany jest stanem 
docelowym (np. stan D dla przejścia o etykiecie za/zb). Stan źródłowy i docelowy mogą być 
stanem podstawowym, typu AND lub typu OR.  
 
Przejście ma jedną lub więcej etykiet postaci: 

label ::= [event_expr][[condition]][/actions] 
gdzie: 
• event_expr oznacza zdarzeniowe wyrażenie odblokowujące przejście, 
• condition oznacza warunek odblokowujący przejście, 
• actions oznacza akcję realizowaną w chwili odpalania przejścia.  
 
Przejście jest gotowe do odpalenia, jeżeli system jest w stanach źródłowych oraz spełnione są 
zdarzeniowe wyrażenie odblokowujące oraz warunek odblokowujący wszystkich etykiet 
związanych z tym przejściem. W rezultacie odpalenia następuje zmiana stanu na docelowy oraz 
wykonanie akcji.  
 
Przejście złożone składa się z kilku segmentów połączonych łącznikami. Wyróżnia się 
następujące łączniki:  
• domyślność, oznaczany przez • rozpoczynającą segment, wskazuje stan domyślny (np. 

segment z • dochodzący do stanu J), 
• połączenie, oznaczone przez schodzące się segmenty, jest używane gdy stanami źródłowymi 

są potomki stanów współbieżnych pewnego stanu typu AND; przejście nie musi dotyczyć 
wszystkich stanów współbieżnych tego stanu; przejście jest gotowe do odpalenia, jeżeli 
system jest we wszystkich stanach źródłowych (np. zdarzenie zb powoduje przejście do 
stanu N tylko wtedy gdy system jest w stanach G i L), 

• rozłączenie, oznaczone przez rozgałęziające się segmenty, jest używane gdy stanami 
docelowymi są potomki stanów współbieżnych pewnego stanu typu AND; przejście nie musi 
dotyczyć wszystkich stanów współbieżnych tego stanu (np. zajście zdarzenia zb w stanie O 
powoduje przejście do stanów H i L), 

• warunek, oznaczany przez C w okręgu, jest wykorzystywany, gdy stan docelowy przejść o 
wspólnym stanie źródłowym i wyrażeniu zdarzeniowym jest określony ich warunkami 
odblokowującymi (np. zajście zdarzenia zb w stanie J powoduje przejście do stanu L gdy 
spełniony jest warunek cl, lub do stanu M gdy spełniony jest warunek cm), 

• wybór, oznaczany przez S w okręgu, jest wykorzystywany, gdy stan docelowy przejść o 
wspólnym stanie źródłowym i warunku odblokowującym, jest określony ich wyrażeniami 
zdarzeniowymi (np. system przechodzi ze stanu M do stanu J, jeżeli zajdzie zdarzenie zj, 
lub do stanu K jeżeli zajdzie zdarzenie zk; w obu przypadkach warunek cm musi być 
spełniony), 

• skrzyżowanie, oznaczany przez •, pozwala dzielić przejścia na dowolną liczbę segmentów i 
przypisywać im odpowiednie etykiety w celu uniknięcia powtarzania się takich samych 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
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wyrażeń (np. za pomocą skrzyżowania zamodelowano przejście ze stanu N do stanu O; jest 
ono równoważne dwóm niezależnym przejściom o etykietach [cn and co] i zo[cn]; 
użycie skrzyżowania podkreśla, że do odpalenia obu przejść konieczne jest spełnienie 
wspólnego warunku). 

  
Stan domyślny jest wskazywany przez przejście rozpoczynające się łącznikiem domyślności i 
jest tym stanem potomkiem, do którego system przechodzi w momencie przejścia do jego stanu 
przodka, o ile jawnie nie jest wskazany inny potomek (np. stanem domyślnym stanu I jest J). 
 
Przejście, którego stanem docelowym jest stan A typu OR, powoduje przejście systemu do 
stanu zagnieżdżonego będącego stanem domyślnym A (np. pojawienie się zdarzenia za w 
stanie C powoduje przejście do stanu G). Przejście, którego stanem docelowym jest stan A typu 
AND, powoduje przejście systemu do wszystkich stanów współbieżnych A będących stanami 
domyślnymi (np. zajście zdarzenia zo w stanie O powoduje przejście do stanów G i J). 
Przejście może przecinać kontur stanu nie będącego stanem podstawowym i wskazywać, do 
jakiego stanu (stanów) system przechodzi bez względu na stan domyślny (np. przejście ze stanu 
C do E).  
 
Przejście, którego stanem źródłowym jest stan A typu OR lub AND jest gotowe do odpalenia, 
jeżeli spełnione są zdarzeniowe wyrażenie odblokowujące oraz warunek odblokowujący etykiet 
związanych z tym przejściem niezależnie od tego, w jakim stanie zagnieżdżonym lub jakich 
stanach współbieżnych należących do A system się znajduje (np. zajście zdarzenia ze 
powoduje przejście do E, gdy system znajduje się w stanie G lub stanie H).  

Zmienne 
Akcje oraz warunki odblokowujące mogą odwoływać się do zmiennych reprezentujących liczby 
całkowite w wyrażeniach o postaci: 
 var_expr ::= var | number | var_expr op var_expr  

var_cond ::= var_expr rel number | var_expr rel var_expr 

Zdarzenia i warunki 
Zdarzeniowe wyrażenie odblokowujące ma następującą postać:  
 event_expr ::= event | en(state) | ex(state) | tm(event, number) | not event_expr | 
                         event_expr and event_expr | event_expr or event_expr | (event_expr) 
gdzie:  
• en(state) jest wyróżnionym zdarzeniem generowanym, gdy system wchodzi do stanu state,  
• ex(state) jest wyróżnionym zdarzeniem generowanym, gdy system wychodzi ze stanu state,  
• tm(event, number) jest zdarzeniem czasowym, dla którego event jest zdarzeniem 

aktywującym a number opóźnieniem. 
 
Warunek odblokowujący ma następującą postać:  
 cond_expr ::= in(state) | var_cond | not cond_expr | cond_expr and cond_expr |  
                        cond_expr or cond_expr | (cond_expr) 
gdzie in(state) jest spełnione jeżeli system jest w stanie state. 
 
Rozróżniamy dwa rodzaje warunków i zdarzeń: 
• aplikacyjne, które reprezentują rzeczywistość podlegającą modelowaniu (np. zdarzenie 

włącz_grzanie), 
• konstrukcyjne, które są związane ze schematem stanu (np. zdarzenie en(A) generowane w 

momencie przejścia do stanu A). 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
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Akcje 
Akcja wykonywana w wyniku odpalenia przejścia ma postać: 

actions ::= action | actions; action 
action ::= event | var := var_expr 

 
Reakcja statyczna pozwala wyrazić zachowania systemu bez zmiany stanu (rysunek 3.3). Postać 
reakcji statycznej jest następująca: 

sr ::= [entering/actions;;][labels;;][exiting/actions] 
labels ::= label | labels ;; label 

gdzie: 
• część entering opisuje akcje wykonywane przy wejściu do stanu (np. counter:=0),  
• część exiting opisuje akcje wykonywane przy wychodzeniu ze stanu (np. 

counter:=counter/60), 
• część labels opisuje akcje wykonywane podczas pobytu w danym stanie, gdy spełnione są 

zdarzeniowe wyrażenia odblokowujące oraz warunki odblokowujące odpowiednich etykiet 
(np. tick/counter:=counter+1). 

timer >
 entering/counter:=0;;
 tick/counter:=counter + 1;;
 give_result/store_result;;
 exiting/counter:=counter/60

 
Rysunek 3.3. Przykład reakcji statycznej. 

 
Po nazwie stanu z reakcją statyczną następuje znak >. 
 
Syntaktykę zaprezentowaną w niniejszym podrozdziale uzupełniają następujące definicje: 

event ::= ident 
state ::= ident 
var ::= ident 
 

Lista symboli końcowych jest następująca: 
ident   nazwa 
number   liczba całkowita 
op    +  −  * 
rel    =  <  >  ¯  ˘ 

3.3. Formalna semantyka schematów stanu 
Niniejszy podrozdział wprowadza formalną definicję semantyki schematów stanu wyrażoną w 
języku Z (dodatek A). Definicję tę zaczerpnięto z pracy [MLPS’97]. Podjęto tam próbę 
formalizacji (nieformalnej) semantyki podanej w pracy [HN’95] i zaimplementowanej w 
narzędziu STATEMATE (rozdział 7). 
 
Semantyka schematów stanu zostanie wprowadzona w trzech krokach, obejmujących definicję: 
• formalnego modelu schematu stanu, 
• formalnego modelu poprawnego schematu stanu, 
• formalnej semantyki. 

3.3.1. Formalny model schematu stanu 
Bierzemy pod uwagę skończony zbiór stanów S. 
 
[S] 
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E n : N • #Σ = n 
 

Niech TYPE określa rodzaje stanów. 
 
TYPE ::= AND | OR | BASIC 
 
Hierarchia stanów StateTree jest definiowana przez: najwyższy w hierarchii stan root, stan 
początkowy init, funkcję β, która przypisuje zbiór bezpośrednich potomków do stanu przodka 
oraz funkcję ϕ, która przypisuje każdemu stanowi jego typ.  
 
»StateTree_______________________________________ 
Æroot : S 
Æinit : S 
Æβ : S∂F S 
Æϕ : S∂TYPE 
«____________ 
Ædom β \ U(ran β) = {root} ¶ ϕ(root) = OR 
Æinit e β(root) ¶ #(β(root)) = 2 
ÆA set : F(U(ran β)) • (E el : set • (A st : set • el ‰ β(st))) 
ÆA st : U(ran β) • (E1 anc : dom β • st e β(anc)) 
Ædom β = dom ϕ 
ÆA st : dom β • (ϕ(st) = BASIC ¤ β(st) = 0) ¶ (ϕ(st) = AND fi (A st : β(st) • ϕ(st) = OR)) 
–___________________________________________ 
 
Schemat StateTree opisuje następujące właściwości: 
• stan root jest jedynym stanem bez przodka, jest stanem typu OR i ma dokładnie dwóch 

potomków, 
• stan init jest potomkiem root, 
• każdy stan nie będący root ma tylko jednego przodka i jest dostępny w hierarchii za pomocą 

β od root, 
• β nie dopuszcza cykli, 
• każdy stan ma typ, 
• stany podstawowe nie mają potomków, 
• bezpośrednimi potomkami stanu typu AND są stany typu OR. 
 
Wprowadzimy skończony zbiór zdarzeń EV. 
 
[EV] 
E n : N • #EV = n 
 
Wyrażenia zdarzeniowe EE są definiowane następująco:  
 
EE ::= TRUEE, | BœEV∑ | NOTEœEE∑| ANDEœEE x EE∑| ORE œEE x EE∑ | (EE) 
 
gdzie stała TRUEE reprezentuje przypadek wyrażenia zawsze spełnionego, a B jest funkcją 
konwersji typów. 
 
Warunki C są definiowane następująco:  
 
C ::= TRUEC, | InœS∑ | NOTCœC∑| ANDCœC x C∑| ORCœC x C∑| (C) 
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gdzie stała TRUEC reprezentuje przypadek wyrażenia zawsze spełnionego, a In(st) jest 
spełnione, jeżeli system przebywa w stanie st. 
 
Etykiety przejść Label przyjmują następującą postać:  
 
»Label________________________________________ 
Æevent_expr : EE 
Æcondition : C 
Æaction : F EV 
–___________________________________________ 
 
Akcje polegają wyłącznie na generacji zdarzeń. 
 
Przejścia TR są definiowane następująco:  
 
»TR_________________________________________ 
Æsource : F1 S 
Ætarget : F1 S 
Ælabel : Label 
–___________________________________________ 

3.3.2. Poprawny schemat stanu 
W tej sekcji sformułowano warunek określający poprawny schemat stanu. Określa on zależność 
pomiędzy hierarchią stanów i przejściami. W tym celu posłużono się pełnym przejściem 
złożonym. Powstaje ono przez usunięcie łączników przejść złożonych. Etykieta pełnego 
przejścia złożonego powstaje z etykiet przejść złożonych. Sposób tworzenia pełnego przejścia 
złożonego z przejść złożonych jest opisany w [H’87, HN’95].  
 
Konfiguracją względem stanu top, w ramach hierarchii stanów tree nazwiemy maksymalny 
zbiór stanów conf, w których system może jednocześnie przebywać.  
 
Æconfiguration _ : F1 (S x StateTree x F1S) 
«____________ 
ÆA top : S; tree : StateTree; conf : F1S •  
Æ configuration(top, tree, conf) ¤  
Æ      top e conf   
Æ      ¶ (A st : conf  • 
Æ       (tree.ϕ(st) = OR fi (E1 sub : tree.β(st) • sub e conf)) 
Æ             ¶ (tree.ϕ(st) = AND fi tree.β(st) z conf) 
Æ       ¶ (st = top v st Î top ¶ (E anc : conf • st e tree.β(anc)))) 
 
Przy zadanym stanie top, konfigurację względem top stanowi zbiór stanów conf spełniający 
następujące warunki: 
• conf zawiera top, 
• jeżeli conf zawiera stan A typu OR, to zawiera dokładanie jeden stan zagnieżdżony A, 
• jeżeli conf zawiera stan A typu AND, to zawiera również wszystkie stany współbieżne A, 
• tylko stany określone przez powyższe reguły są stanami conf. 
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Funkcje β* oraz β+ są rozszerzeniami funkcji β i określają wszystkie stany potomki zadanego 
stanu top w hierarchii stanów tree. Relacja Anc wyraża sytuację bycia przodkiem, a SAnc bycia 
właściwym przodkiem danego zbioru stanów sts w hierarchii stanów tree. 
 
Æβ*, β+ : S x StateTree ∂ FS  
ÆAnc _, SAnc _ : F1(S x F1S x StateTree) 
«____________ 
ÆA top : S; tree : StateTree •  
Æ        β*(top, tree) = {top} ∪ U{subs : tree.β(top) • β*(subs, tree)}  
Æ        ¶ β+(top, tree) = β*(top, tree) \ {top} 
ÆA anc : S; sts : F1S; tree : StateTree •  
Æ        (Anc(anc, sts, tree) ¤ sts  z β*(anc, tree)) 
Æ        ¶ (SAnc(anc, sts, tree) ¤ sts  z β+(anc, tree)) 
 
Funkcja lca określa najniższego wspólnego przodka, a lcoa najniższego wspólnego przodka 
typu OR stanów należących do zadanego zbioru sts w hierarchii stanów tree. 
 
Ælca, lcoa : F1S x StateTree ∂ S  
«____________ 
ÆA sts : F1S; tree : StateTree; anc : S •  
Æ       (lca(sts, tree) = anc ¤ Anc(anc, sts, tree)  
Æ                      ¶ (A st : S • Anc(st, sts, tree) fi Anc(st, {anc}, tree))) 
Æ        ¶ (lcoa(sts, tree) = anc ¤ SAnc(anc, sts, tree) ¶ tree.ϕ(anc) = OR  
Æ                      ¶ (A st : S • SAnc(st, sts, tree) ¶ tree.ϕ(st) = OR fi Anc(st, {anc}, tree))) 
 
Dwa stany są ortogonalne w hierarchii stanów tree, jeżeli ich najniższy wspólny przodek jest 
stanem typu AND. Relacja ortogonalności opisuje pary stanów, w których system może 
przebywać równocześnie.  
 
Æorth _ : F(S x S x StateTree)  
«____________ 
ÆA s1, s2 : S; tree : StateTree •  
Æ                             orth(s1, s2, tree) ¤ tree.ϕ(lca({s1, s2}, tree)) = AND 
 
Zakresem pełnego przejścia złożonego w hierarchii stanów jest najniższy wspólny przodek typu 
OR wszystkich stanów źródłowych oraz docelowych tego przejścia. 
 
Æscope : TR x StateTree ∂ S 
«____________ 
ÆA tr : TR; tree : StateTree •  
Æ              scope(tr, tree) = lcoa(tr.source ∪ tr.target, tree) 
 
Schemat SC definiuje właściwości poprawnego schematu stanu.  
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»SC_________________________________________ 
Æδ : StateTree 
Æγ : F1 TR  
«____________ 
ÆA tr : γ • (E Uenter : δ.β(scope(tr, δ)) • 
Æ       (E conf : F1 (β*(Uenter, δ)) • configuration (Uenter, δ, conf)) 
Æ                ¶ tr.target = {st : conf  | δ.ϕ(st) = BASIC})) 
Æ        ¶ (A s1, s2 : tr.source • s1Îs2 fi orth(s1, s2, δ))Æ 
Æδ.root ‰ U{tr : γ • tr.source} ∪ U{tr : γ • tr.target} 
ÆE tr : γ • tr.source = {δ.init}  
Æδ.init ‰ U{tr : γ • tr.target}  
–_____________________________________________ 
 
Schemat SC opisuje następujące właściwości: 
• pełne przejście złożone o zakresie S opuszcza konfigurację względem jednego potomka S i 

przechodzi do konfiguracji względem (być może innego) potomka S,  
• stany docelowe są wyłącznie stanami podstawowymi, 
• każde dwa stany źródłowe i każde dwa stany docelowe muszą być wzajemnie ortogonalne, 
• root nie jest stanem źródłowym ani docelowym żadnego przejścia,  
• init jest stanem źródłowym jednego przejścia i nie jest stanem docelowym żadnego przejścia. 

3.3.3. Formalna semantyka schematów stanu 
Wykonanie schematu stanu jest ciągiem sytuacji, w których może znaleźć się system. Zmiana 
sytuacji odbywa się przez wykonanie kroku oraz interakcję ze środowiskiem (rysunek 3.4). 
Semantyka schematów stanu pokrywa definicję sytuacji oraz kroku. 

krok krok
interakcja ze
środowiskiem krok

sytuacja
początkowa

sytuacja sytuacja sytuacja
 o o o

 
Rysunek 3.4. Wykonanie schematu stanu. 

 
Relacja event_eval określa czy zadane wyrażenie zdarzeniowe ee wartościowane względem 
zbioru zdarzeń evs jest spełnione. 
 
Æevent_eval _ : EE j F EV 
«____________ 
ÆA ee : EE; evs : F EV • event_eval (ee, evs) ¤  
Æ      ee = TRUEE 
Æ      v ((A x : EV • ee = B(x) fi x e evs) 
Æ          ¶ (A x, y : EE • (ee = NOTE(x) fi ! event_eval (x, evs)) 
Æ                             ¶ (ee = ANDE(x, y) fi event_eval (x, evs) ¶ event_eval (y, evs)) 
Æ                             ¶ (ee = ORE(x, y) fi event_eval (x, evs) v event_eval (y, evs)) 
Æ                             ¶ (ee = (x) fi (event_eval (x, evs))))) 
 
Relacja cond_eval ustala spełnienie warunku c względem zbioru stanów sts.  
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Æcond_eval _ : C j F1S 
«____________ 
ÆA c : C; sts : F1S • cond_eval (c, sts) ¤  
Æ      c = TRUEC 
Æ      v ((A st : S  • c = In(st) fi st e sts) 
Æ          ¶ (A x, y : C  • (c = NOTC(x) fi ! cond_eval (x, sts)) 
Æ                             ¶ (c = ANDC(x, y) fi cond_eval (x, sts) ¶ cond_eval (y, sts)) 
Æ                             ¶ (c = ORC(x, y) fi cond_eval (x, sts) v cond_eval (y, sts)) 
Æ                             ¶ (c=(x) fi (cond_eval(x, sts))))) 
 
Definicja enabled określa czy pełne przejście złożone tr jest gotowe do odpalenia względem 
konfiguracji conf i zbioru zdarzeń env. Pełne przejście złożone tr jest gotowe do odpalenia, 
jeżeli system jest we wszystkich stanach źródłowych tego przejścia oraz zdarzeniowe wyrażenie 
i warunek odblokowujący tego przejścia są spełnione. 
 
Æenabled _ : F(TR x F1S x F EV) 
«____________ 
ÆA tr : TR; conf : F1S; env : F EV •  
Æ             enabled(tr, conf, env) ¤  
Æ                               (tr.source z conf  
Æ                               ¶ event_eval(tr.label.event_expr, env)  
Æ                               ¶ cond_eval(tr.label.condition, conf)) 
 
Funkcje exit oraz enter, zdefiniowane dla przejścia tr względem konfiguracji conf i hierarchii 
stanów tree, określają zbiory stanów opuszczanych i odwiedzanych w wyniku odpalenia tr. 
 
Æexit, enter : TR x F1S x StateTree ∂ F1S 
«____________ 
ÆA tr : TR; conf : F1S; tree : StateTree •  
Æ       E Uexit, Uenter : tree.β(scope(tr, tree)) •  
Æ              Anc(Uexit, tr.source, tree) ¶ Anc(Uenter, tr.target, tree) 
Æ              ¶ exit(tr, conf, tree) = conf I β*(Uexit, tree) 
Æ              ¶  (E subconf : F1S  • (enter(tr, conf, tree) = subconf  
Æ                                   ¶ configuration (Uenter, tree, subconf) ¶ tr.target z subconf )) 
 
Funkcje exited, enetered przypisują wejściu i wyjściu ze stanu state wyróżnione zdarzenia 
ex(state) i en(state). 
 
Æexited, entered : S ƒ EV 
 
Dwa pełne przejścia złożone są w konflikcie, jeżeli istnieje pewien wspólny stan, który jest 
opuszczany w wyniku odpalenia dowolnego z nich. Pełne przejścia złożone będące w konflikcie 
nie mogą zostać odpalone w jednym kroku. Zbiór pełnych przejść złożonych trs jest w 
konflikcie względem konfiguracji conf i hierarchii stanów tree, jeżeli zawiera co najmniej dwa 
pełne przejścia złożone będące w konflikcie. 
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Æconflicting _: F(F TR x F1S x StateTree) 
«____________ 
ÆA trs : FTR; conf : F1S; tree : StateTree •  
Æ       conflicting(trs, conf, tree) ¤ 
Æ                (E tr1, tr2 : trs • tr1 Î tr2 ¶ exit(tr1, conf, tree) I exit(tr2, conf, tree) Î 0) 
 
Niech t1 i t2 będą przejściami pozostającymi w konflikcie a s1 i s2 ich zakresami. Ponieważ t1 i 
t2 są w konflikcie, to istnieje wspólny stan, który jest opuszczany w wyniku odpalenia 
dowolnego z nich. s1 i s2 nie są więc ortogonalne. Jeżeli jeden z zakresów jest przodkiem 
drugiego w hierarchii stanów, to priorytet ma to przejście, którego zakres jest wyżej w 
hierarchii. Jeżeli zakresy są równe, to występuje niedeterminizm.  
 
Niech t1 i t2 będą przejściami gotowymi do odpalenia w schemacie stanu sc : SC względem 
konfiguracji conf. Jeżeli 
 
 SAnc(scope(t1, sc.δ), {scope(t2, sc.δ)}, sc.δ) 
 
jest spełnione, to t1 i t2 pozostają w konflikcie (conflicting({t1, t2}, conf, sc.δ) jest spełnione) i 
t1 ma wyższy priorytet niż t2. 
 
Poniżej, bazując na wprowadzonych definicjach, podano definicje sytuacji (STATUS) oraz 
kroku (STEP).  
 
»STATUS_______________________________________ 
Æcsts : FS 
Æevents : F EV 
Æsc : SC 
«____________ 
Æconfiguration (sc.δ.root, sc.δ, csts) 
–___________________________________________ 
 
Sytuacja zawiera następujące elementy: 
• csts jest konfiguracją, w której przebywa system, 
• events jest zbiorem zdarzeń oczekujących na obsługę, 
• sc jest identyfikatorem konkretnego schematu stanu. 
 
»STATUS_INIT ____________________________________ 
ÆSTATUS 
«____________ 
Æevents = 0 
Æcsts = {sc.δ.root, sc.δ.init} 
–___________________________________________ 
 
Stanami pierwszej sytuacji są root oraz init. Zbiór zdarzeń jest pusty. 
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»STEP_______________________________________ 
Æ∆ STATUS 
«____________ 
Ælet ET == {tr : sc.γ | enabled(tr, csts, events)} • 
Ælet HTP == {etr : ET | (A tr : ET • ! SAnc (scope(tr, sc.δ), {scope(etr, sc.δ)}, sc.δ))} • 
Ælet MNS == (µ ncs : F(F HPT) | (A set : ncs • ! conflicting(set, csts, sc.δ)) 
Æ                ¶ (A set : ncs; tr : HPT • ! conflicting({tr} ∪ set, csts, sc.δ) fi tr e set)) 
Æ     • (#MNS = 0  fi csts’ = csts ¶ events’ = 0) 
Æ     ¶ (#MNS Î0  fi (E EN : MNS • 
Æ                                let Exited ==  U{tr : EN • exit (tr, csts, sc.δ)};  
Æ                                    Entered == U{tr : EN • enter (tr, csts, sc.δ)} • 
Æ                    (csts’ = (csts \ Exited) ∪ Entered  
Æ                     ¶ events’ = U{tr : EN • tr.label.action} 
Æ                                        ∪ {st : Exited • exited(st)} 
Æ                                        ∪ {st : Entered • entered(st)}))) 
Æ sc’ = sc –___________________________________________ 
 
Algorytm kroku jest następujący: 
• utwórz zbiór przejść gotowych do odpalenia (zbiór ET), 
• usuń ze zbioru ET przejścia będące w konflikcie o niższym priorytecie (zbiór HTP), 
• podziel zbiór HTP na największe zbiory przejść nie będących w konflikcie (zbiór MNS), 
• jeżeli żadne przejście nie jest gotowe do odpalenia to krok jest pusty; w przeciwnym 

przypadku, jeden ze zbiorów MNS stanowi podstawę kroku (zbiór EN); w analizie 
osiągalności stanów badane są oba przypadki (wykonanie „rozgałęzia się”), 

• dla każdego przejścia x w EN niech sx oraz sn będą odpowiednio stanami, które system 
opuszcza i do których przechodzi w wyniku odpalenia x; wtedy: 

− usuń sx z listy stanów, w których system przebywa, 
− wykonaj akcje związane z wyjściem z sx, 
− dodaj do listy stanów, w których system przebywa stany sn, 
− wykonaj akcje x, 
− wykonaj akcje związane z wejściem do sn. 

 
Głównymi cechami kroku są: 
• obliczenia wykonywane w kroku bazują na sytuacji panującej na początku tego kroku, 
• zmiany wynikające z wykonania kroku są „widziane” po zakończeniu tego kroku, 
• zdarzenia „żyją” tylko w czasie jednego korku. 
  
Do zdefiniowania wykonania posłużymy się systemem tranzycyjnym, w którym wyróżnimy 
przestrzeń stanów, stan początkowy oraz przejścia pomiędzy stanami. Notacja si STEP> si+1 
oznacza, że para sytuacji (si, si+1) pozostaje w relacji STEP. 
 
Ze schematem stanu sc : SC zwiążemy następujący system tranzycyjny: 
 
TS == (STATUS, STATUS_INIT, STEP) 
 
Wykonanie schematu jest zależne od zdarzeń zewnętrznych generowanych przez środowisko. 
Wyróżnia się dwa tryby współdziałania systemu ze środowiskiem GoStep oraz GoRepeat. 
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W trybie GoStep wykonanie zdefiniujemy następująco: 
 
Semantyka 1 
Wykonanie jest nieskończonym ciągiem sytuacji si : STATUS (i : N0), takich że: 
 
A i : N0 • even(i) fi si.events z si+1.events ¶ si.csts = si+1.csts 
A i : N0 • odd(i) fi si STEP> si+1 
 
Powyższa definicja ustala, że zdarzenia zewnętrzne mogą pojawić się przed każdym krokiem, 
lecz nie w czasie gdy krok jest wykonywany.  
 
W trybie GoRepeat wykonanie zdefiniujemy następująco: 
 
Semantyka 2 
Wykonanie jest nieskończonym ciągiem sytuacji si : STATUS (i : N0) takich że: 
 
A i : N0 • A tr : si.sc.γ • ! enabled(tr, si.csts, si.events) ¶ si.events = 0 fi  
                                                                   si.events z si+1.events ¶ si.csts = si+1.csts 
A i : N0 • E tr : si.sc.γ • enabled(tr, si.csts, si.events) v si.events Î 0 fi  
                                                                   si STEP> si+1 
 
Powyższa definicja ustala, że zdarzenia zewnętrzne nie mogą pojawić się w czasie gdy 
wykonywany jest krok i że mogą pojawić się tylko wtedy gdy system jest w stanie stabilnym 
tzn. gdy żadne z przejść nie jest gotowe do odpalenia i zbiór zdarzeń oczekujących na obsługę 
jest pusty. Stan stabilny jest osiągany w rezultacie wykonania serii kroków zwanych super 
krokiem. 

3.4. Schematy stanu ze zmiennymi i reakcją statyczną 
Model i semantyka schematów stanu zaprezentowane w poprzednim podrozdziale nie 
uwzględniają zmiennych oraz reakcji statycznych. Poniżej wprowadzono model uwzględniający 
te elementy. Uściślono również znaczenie zmiennych i zdarzeń zewnętrznych. Przedstawiono 
tylko te fragmenty specyfikacji, które ulegają zmianie w stosunku do specyfikacji z 
podrozdziału 3.3. 

3.4.1. Model ze zmiennymi  
Rozpatrujemy skończony zbiór zmiennych VAR. 
 
[VAR] 
E n : N • #VAR = n 
 
Uwzględnienie zmiennych pozwala definiować akcje oraz warunki na zmiennych. Wyrażenie na 
zmiennych (VARE) jest definiowane następująco: 
 
VARE ::= VAREœVAR∑ | VAREœN∑ | PLUSœVARE x VARE∑| MINUSœVARE x VARE∑| 
MULTIœVARE x VARE∑ | (VARE) 
 
gdzie funkcja VARE dokonuje konwersji typów. 
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Akcja na zmiennej VARA przyjmuje następującą postać: 
 
VARA ::= œVAR:=VARE∑ 
 
Warunek na zmiennych (VARC) jest definiowany następująco: 
 
VARC ::= EQUALœVARE x VARE∑ | LESSœVARE x VARE∑ | MOREœVARE x VARE∑ | 
ELESSœVARE x VARE∑ | EMOREœVARE x VARE∑ | (VARC) 
 
Warunki zależne od stanów i wartości zmiennych (CV) są definiowane następująco:  
 
CV ::= VARC | C | NOTCVœCV∑| ANDCVœCV x CV∑| ORCVœ CV x CV ∑| (CV) 
 
Schemat Labelv ustala sposób definiowania etykiet przejść.  
 
»Labelv________________________________________ 
Æevent_expr : EE 
Æcondition : CV 
Æactionevs : F EV 
Æactionvars : F VARA 
–___________________________________________ 
 
Akcje związane z etykietą mogą być zarówno generacją zdarzeń jak i akcją na zmiennych. 
 
Schemat TR wykorzystuje Labelv zamiast Label. 

3.4.2. Model reakcji statycznej 
Reakcja statyczna SR jest definiowana następująco: 
»SR __________________________________________ 
Æenteringevs: F EV 
Æenteringvars : F VARA 
Æexitingevs : F EV 
Æenteringvars : F VARA 
Ælabels : F Labelv 
–___________________________________________ 
 
Funkcja ρ przypisuje stanom związane z nimi reakcje statyczne.  
 
Æρ : S ƒ SR 

3.4.3. Zmienne i zdarzenia zewnętrzne 
W zbiorze zdarzeń wydzielamy zbiór zdarzeń zewnętrznych (EVENV).  
 
 EVENV z EV 
 
W zbiorze zmiennych wydzielamy zbiór zmiennych zewnętrznych (VARENV). 
 
 VARENV z VAR 
 
Środowisko generuje zdarzenia zewnętrzne i modyfikuje wartości zmiennych zewnętrznych. 
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3.4.4. Semantyka modelu ze zmiennymi i reakcją statyczną 
Spełnienie warunku na zmiennej jest określane względem wartościowania (funkcji 
przyporządkowującej każdej zmiennej wartość). 
 
VALUATION == VAR f N 
 
Funkcja var_expr_eval określa wartość wyrażenia vx względem zadanego wartościowania 
valuation. 
 
Ævar_expr_eval : VARE x VALUATION f N 
«____________ 
ÆA vx : VARE; valuation : VALUATION •  
Æ         (A c : N • vx = VARE(c) fi var_expr_eval(vx, valuation) = c) 
Æ         ¶ (A v : VARE  • vx = VARE(v) fi var_expr_eval(vx, valuation) = valuation(v)) 
Æ         ¶ (A v1, v2 : VARE  • (vx = PLUS(v1, v2) fi var_expr_eval(vx, valuation) = 
Æ                                                var_expr_eval(v1, valuation) + var_expr_eval(v2, valuation)) 
Æ                                         ¶ (vx = MINUS(v1, v2) fi var_expr_eval(vx, valuation) = 
Æ                                                var_expr_eval(v1, valuation) - var_expr_eval(v2, valuation)) 
Æ                                         ¶ (vx = MULTI(v1, v2) fi var_expr_eval(vx, valuation) =  
Æ                                                var_expr_eval(v1, valuation) * var_expr_eval(v2, valuation)) 
Æ                                         ¶ (vx = (v1) fi var_expr_eval(vx, valuation) =  
Æ                                                                     (var_expr_eval(v1, valuation)))) 
 
Relacja var_cond_eval określa spełnienie warunku vc w odniesieniu do zadanego 
wartościowania valuation.  
 
Ævar_cond_eval _ : VARC j VALUATION 
«____________ 
ÆA vc : VARC; valuation : VALUATION •  
Æ var_cond_eval (vc, valuation) ¤  
Æ (A vx1, vx2 : VARE •  
Æ (vc =EQUAL(vx1, vx2) fi var_expr_eval(vx1, valuation) = var_expr_eval(vx2, valuation)) 
Æ ¶ (vc =LESS(vx1, vx2) fi var_expr_eval(vx1, valuation) < var_expr_eval(vx2, valuation)) 
Æ ¶ (vc =MORE(vx1, vx2) fi var_expr_eval(vx1, valuation) > var_expr_eval(vx2, valuation)) 
Æ ¶ (vc =ELESS(vx1, vx2) fi var_expr_eval(vx1, valuation) ¯ var_expr_eval(vx2, valuation)) 
Æ ¶ (vc =EMORE(vx1, vx2) fi var_expr_eval(vx1, valuation) º var_expr_eval(vx2, valuation)) 
Æ ¶ (vc = (vx1) fi (var_expr_eval(vx1, valuation)))) 
 
W relacji cond_evalv spełnienie warunku c jest określane względem zbioru stanów sts i 
wartościowania valuation. 
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Æcond_evalv _ : CV x F1S x VALUATION 
«____________ 
ÆA c : CV; sts : F1S; valuation : VALUATION •  
Æ cond_evalv (c, sts, valuation) ¤  
Æ   A sc : C; vc : VARC; cv : CV •  
Æ                (c = CV(sc) fi  cond_eval(sc, sts)) 
Æ                ¶ (c = CV(vc) fi var_cond_eval (vc, valuation)) 
Æ        ¶ (c = NOTCV(cv) fi ! cond_evalv (cv, sts, valuation))) 
Æ  ¶ A cv1, cv2 : CV • 
Æ  (c = ANDCV(cv1, cv2) fi cond_evalv (cv1, sts, valuation) ¶ cond_evalv (cv2, sts, valuation)) 
Æ  ¶ (c = ORCV(cv1, cv2) fi cond_evalv (cv1, sts, valuation) v cond_evalv (cv2, sts, valuation)) 
Æ  ¶ (c = (cv1) fi (cond_evalv (cv1, sts, valuation))) 
 
Relacja enabledv określa czy przejście tr jest gotowe do odpalenia biorąc pod uwagę 
konfigurację conf, zbiór zdarzeń evs i wartościowanie valuation.  
 
Æenabledv _ : F(TR x F1S x F EV x VALUATION) 
«____________ 
ÆA tr : TR; conf : F1S; evs : F EV; valuation : VALUATION •  
Æ              enabledv(tr, conf, evs, valuation) ¤  
Æ                                       (tr.source z conf  
Æ                                       ¶ event_eval(tr.label.event_expr, evs)  
Æ                                       ¶ cond_evalv(tr.label.condition, conf, valuation)) 
 
Uwzględnienie zmiennych w wykonaniu schematu stanu wymaga rozszerzenia sytuacji o 
wartościowanie (por. STATUS sekcja 3.3.3). 
 
»STATUSV ______________________________________ 
Æcsts : FS 
Æevents : F EV 
Ævaluation : VALUATION 
Æsc : SC 
«____________ 
Æconfiguration (sc.δ.root, sc.δ, csts) 
–___________________________________________ 
 
»STATUSV_INIT ___________________________________ 
ÆSTATUSV 
«____________ 
Æevents = 0 
Æcsts = {sc.δ.root, sc.δ.init} 
ÆA var : VAR • valuation(var) = 0 
–___________________________________________ 
 
W pierwszej sytuacji zmienne mają wartość 0. 
 
Zmianie ulega również definicja kroku (por. STEP w sekcji 3.3.3).  
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»STEPV_______________________________________ 
Æ∆ STATUSV 
«____________ 
Ælet ET == {tr : sc.γ | enabledv(tr, csts, events, valuation)} • 
Ælet HTP == {etr : ET | (A tr : ET • ! SAnc (scope(tr, sc.δ), {scope(etr, sc.δ)}, sc.δ))} • 
Ælet MNS == (µ ncs : F(F HPT) | (A set : ncs • ! conflicting(set, csts, sc.δ)) 
Æ                ¶ (A set : ncs; tr : HPT • ! conflicting({tr} ∪ set, csts, sc.δ) fi tr e set)) 
Æ     • (#MNS = 0  fi csts’ = csts ¶ events’ = 0 ¶ valuation’ = valuation) 
Æ     ¶ (#MNS Î0  fi (E EN : MNS • 
Æ           let Exited ==  U{tr : EN • exit (tr, csts, sc.δ)};  
Æ               Entered == U{tr : EN • enter (tr, csts, sc.δ)} • 
Æ           let ReadyLab == {lab : Labelv | A st : csts \ Exited • lab e ρ(st).labels  
Æ                                                                   ¶ event_eval(lab.event_expr, events)  
Æ                                                                   ¶ cond_evalv(lab.condition, csts, valuation)} • 
Æ            let Actvars ==  U{tr : EN • tr.label.actionvars} 
Æ                                      ∪ U{lab : ReadyLab • lab.actionvars} 
Æ                                      ∪ U{st : Exited • exited(st) ∪ ρ(st).exitingvars} 
Æ                                     ∪ U{st : Entered • entered(st) ∪ ρ(st).enteringvars} • 
Æ             let Assigned == {var : VAR | E actvar : Actvars, vare : VARE •  actvar=’var:=vare’}• 
Æ             let Assigments == {var : Assigned, vals : FN |  
Æ                               vals=U{actvar : Actvars; vare : VARE |  
Æ                                                           actvar=’var:=vare’ • var_expr_eval(vare, valuation)}• 
Æ                        (csts’ = (csts \ Exited) ∪ Entered  
Æ                        ¶ events’ = U{tr : EN • tr.label.actionevs} 
Æ                                           ∪ U{lab : ReadyLab • lab.actionevs} 
Æ                                           ∪ U{st : Exited • exited(st) ∪ ρ(st).exitingevs} 
Æ                                           ∪ U{st : Entered • entered(st) ∪ ρ(st).enteringevs} 
Æ                         ¶ valuation’=valuation  
Æ                                          ±{var : Assigned, val : N | E vals : FN •  
Æ                                      (var, vals) e Assigments ¶ val e vals}))) 
Æ sc’ = sc –___________________________________________ 
 
Obliczenia wykonywane w kroku bazują na wartościach zmiennych na początku tego kroku. Na 
szczególna uwagę zasługuje przypadek, w którym w ramach jednego korku zostaje wykonanych 
wiele akcji na zmiennej przypisując jej różne wartości. Wykonywana jest wówczas tylko jedna 
akcja (lub inaczej, kolejność wykonywania tych akcji jest dowolna). W analizie osiągalności 
stanów należy niezależnie zbadać przypadki, w których każda z akcji jest wykonywana jako 
ostatnia (wykonanie „rozgałęzia się”). 
 
Odpalenie przejścia ma wyższy priorytet niż wykonanie reakcji statycznej. Dlatego dla stanów 
opuszczanych w kroku (Exited) nie są wykonywane akcje należące do zbioru etykiet.  

3.5. Schematy stanu z czasem 
Model i semantyka schematów stanu zaprezentowane w podrozdziale 3.4 pomijają związek 
wykonania z czasem. Poniżej przedstawiono rozszerzenie modelu i semantyki schematów stanu 
o związki wykonania z czasem. Zdefiniowano sytuację z czasem obejmującą sytuację bez czasu, 
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systemowy licznik czasu oraz zbiór zdarzeń czasowych. Dla sytuacji z czasem zdefiniowano 
nowy system tranzycyjny.  
 
Zakładamy, że w schemacie stanu nie występuje sytuacja, w której to samo zdarzenie jest użyte 
w zdarzeniowym wyrażeniu odblokowującym i jest równocześnie zdarzeniem aktywującym 
zdarzenie czasowe lub jest zdarzeniem aktywującym więcej niż jednego zdarzenia czasowego. 
 
Czas w systemie jest wyznaczany przez systemowy licznik czasu TIME i jest liczony w 
jednostkach czasu.  
 
» TIME _______________________________________ 
Ætime : N 
–___________________________________________ 
 
» TIME_INIT ____________________________________ 
ÆTIME 
«____________ 
Ætime = 0  
–___________________________________________ 
 
Początkowo wartość systemowego licznika czasu jest równa 0. 
 
Wyrażenia zdarzeniowe EE są definiowane następująco:  
 
EE ::= TRUEE, | BœEV∑ | Bœtm(activating_event, delay)∑ | NOTEœEE∑| ANDEœEE x EE∑ | 
ORE œEE x EE∑| (EE) 
 
gdzie stała TRUEE określa przypadek, kiedy żadne zdarzenie nie występuje w wyrażeniu, B 
oznacza konwersję typów, a tm(activating_event, delay) zdarzenie czasowe, dla którego 
activating_event jest zdarzeniem aktywującym, a delay jest opóźnieniem wyrażonym w 
jednostkach czasu. 
 
Zbiór TM zawiera wyrażenia zdarzeniowe będące zdarzeniami czasowymi. 

 
TM == {ee : EE | E activating_event : EV; delay : N • ee=B(tm(activating_event, delay))} 
 
Funkcja τ przypisuje każdemu wyrażeniu ee z TM zdarzenie limitu czasu τ(ee).  
 
Æτ : TM ƒ EV 
 
Schemat TIMEOUT zawiera informacje potrzebne do obsługi zdarzeń czasowych. W polu 
tout_event występuje zdarzenie limitu czasu τ(ee). 
 
»TIMEOUT______________________________________ 
Æactivating_event : EV 
Ædelay : N 
Æduetime : N 
Ætout_event : EV 
«____________ 
ÆE ee : TM • ee = ’tm(activating_event, delay)’ ¶τ(ee) = tout_event 
–___________________________________________ 
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Schemat TOS jest zbiorem TIMEOUT. 
 
»TOS _________________________________________ 
Ætos : FTIMEOUT 
«____________ 
ÆA ee : ran τ • E1 to : tos • to.tout_event = ee 
–___________________________________________ 
 
» TOS_INIT _____________________________________ 
ÆTOS  
«____________ 
ÆA to : tos • to.duetime = ∞ 
–___________________________________________ 
 
Początkowo czas pojawienia się zdarzeń limitu czasu jest nieskończenie odległy. 
 
Schemat TOS_SET zmienia czas pojawienia się zdarzenia limitu czasu w przypadku wystąpienia 
zdarzenia aktywującego.  
 
» TOS_SET _____________________________________ 
ÆD TOS  
Æ activating_events? : FEV; current_time? : N 
«____________ 
Æ A to : tos • to.activating_event e activating_events? fi  
Æ                                                                      to.duetime’ = current_time? + to.delay –___________________________________________ 
 
Schemat TOS_EXPIRED określa zbiór zdarzeń limitu czasu, które wystąpią w zadanym czasie 
current_time. 
 
» TOS_EXPIRED ___________________________________ 
ÆX TOS 
Æ current_time? : N 
Æ tos_expired! : FEV 
«____________ 
Æ tos_expired! = {ee : EV | A to : tos • to.duetime = current_time? ¤ ee = to.tout_event} 
–___________________________________________ 
 
Schemat TOS_CLEAN zmienia czas pojawienia się zdarzeń limitu czasu na nieskończoność, 
jeżeli bieżący czas w systemie osiągnie zadaną granicę.  
 
» TOS_CLEAN_EXPIRED _______________________________ 
ÆD TOS  
Æcurrent_time? : N 
«____________ 
ÆA to : tos • to.duetime = current_time? fi to.duetime’ = ∞ 
–___________________________________________ 
 
Rezultatem funkcji tos_first_expire jest najbliższy czas zajścia zdarzeń limitu czasu w ramach 
zadanego zbioru zdarzeń czasowych. 
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Ætos_first_expire : F TIMEOUT f N 
«____________ 
ÆA tos : F TIMEOUT; time : N •  
Æ              tos_first_expire(tos) = time ¤ 
Æ                    ( #tos = 0 fi time = ∞  
Æ                    ¶ #tos Î 0 fi E to1 : tos •  
Æ                                      (A to2 : tos • to1.duetime ¯  to2.duetime fi time = to1.duetime)) 
 
Rozróżnimy dwa modele czasu: 
• synchroniczny, w którym systemowy licznik czasu jest każdorazowo zwiększany o jedną 

jednostkę czasu,  
 
» TIME_SYNC_INC __________________________________ 
Æ∆ TIME 
«____________ 
Ætime' = time + 1 
–___________________________________________ 
 
• asynchroniczny, w którym systemowy licznik czasu nie maleje, a jeżeli rośnie to do wartości 

nie większej niż czas wystąpienia najbliższego zdarzenia czasowego (chodzi o to by nie 
„przeoczyć” żadnego zdarzenia czasowego). 

 
» TIME_ASYNC_INC _________________________________ 
Æ∆ TIME 
Ætos? : F TIMEOUT 
«____________ 
Æ time ¯ time' ¯ tos_first_expire(tos?) 
–___________________________________________ 
 
W celu zdefiniowania wykonania schematu stanu z uwzględnieniem czasu definiujemy sytuacje 
z czasem (schemat STATUS_WITH_TIME), która wiąże sytuację s : STATUS schematu stanu ze 
związanym z tym schematem zbiorem zdarzeń czasowych tos : TOS oraz systemowym 
licznikiem czasu time : TIME. 
 
» STATUS_WITH_TIME _______________________________ 
Æs : STATUSV 
Ætos : TOS 
Ætime : TIME 
–___________________________________________ 
 
Początkowa sytuacja z czasem jest określona przez schemat STATUS_WITH_TIME_INIT. 
 
» STATUS_WITH_TIME_INIT ____________________________ 
ÆSTATUSV_INIT 
ÆTOS_INIT 
ÆTIME_INIT 
–___________________________________________ 
 
Ze schematem stanu sc : SC zwiążemy system tranzycyjny TS. 
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TS == (STATUS_WITH_TIME,  
            STATUS_ WITH_TIME_INIT,  
            STEP, TOS_SET, TOS_EXPIRED, TOS_CLEAN_EXPIRED, TIME_SYNC_INC,  
            TIME_ASYNC_INC)  
 
Poniżej podano definicję wykonania schematu stanu w trybie GoStep, przyjmując 
synchroniczny model czasu. 
 
Semantyka 3 
Wykonanie w trybie GoStep z synchronicznym modelem czasu jest nieskończonym ciągiem 
sytuacji z czasem swti : STATUS_WITH_TIME (i : N), takich że: 
 
Ai : N | even(i) • swti.s.csts = swti+1.s.csts  
            ¶ swti+1.s.events = swti.s.events ∪ TOS_EXPIRED(swti.time) ∪ {evenvgen : F EVENV} 
 ¶ swti.time = swti+1.time 

¶ swti+1.valuation = swti.valuation ± VARENV f N 
¶ swti.tos TOS_CLEAN_EXPIRED(swti.time); TOS_SET(swti.events, swti.time)> swti.tos 

Ai : N | odd(i) • swti.si STEP> swti+1.s 

¶ swti.time TIME_SYNC_INC> swti+1.time 
¶ swti.tos = swti+1.tos 

 
Powyższa definicja ustala, że dostarczenie przez środowisko zdarzeń zewnętrznych oraz 
wystąpienie zdarzeń limitu czasu jest naprzemienne z wykonaniem kroku. Wykonanie kroku 
zwiększa systemowy licznik czasu o jedną jednostkę. Zdarzenia czasowe są aktywowane 
zarówno zdarzeniami wygenerowanymi w wyniku wykonania kroku jak i zdarzeniami 
zewnętrznymi. Środowisko może zmieniać wartości zmiennych zewnętrznych. 
 
Poniżej podano definicję wykonania schematu stanu w trybie GoRepeat oraz w 
asynchronicznym modelu czasu. 
 
Semantyka 4 
Wykonanie w trybie GoRepeat i asynchronicznym modelu czasu jest nieskończonym ciągiem 
sytuacji z czasem swti : STATUS_WITH_TIME (i : N), takich że: 
 
A i : N • A tr : swti.s.sc.γ | ! enabled(tr, swti.s.csts, swti.s.events) ¶ swti.s.events = 0 •  
           swti.s.csts = swti+1.s.csts  
           ¶ swti+1.s.events = swti.s.events ∪ TOS_EXPIRED(swti+1.time) ∪ {evenvgen : F EVENV} 
           ¶ swti.time TIME_ASYNC_INC(tos_first_expire(swti.tos))> swti+1.time 
           ¶ swti.tos TOS_CLEAN_EXPIRED(swti+1.time); TOS_SET(swti+1.s.events, swti+1.time)> swti+1.tos 
           ¶ swti+1.valuation = swti.valuation ± VARENV f N 
 
A i : N • E tr : swti.s.sc.γ | enabled(tr, swti.s.csts, swti.s.events) v swti.s.events Î0 •  

swti.s STEP> swti+1.s 
¶ swti.time= swti+1.time 
¶ swti.tos TOS_SET(swti.s.events, swti.time)> swti+1.tos 

 
Definicja ustala, że wystąpienie zdarzeń zewnętrznych i wystąpienie zdarzeń limitu czasu oraz 
zwiększenie licznika czasu jest możliwe tylko wtedy gdy system jest w stanie stabilnym tzn. 
gdy żadne z przejść nie jest gotowe do odpalenia i zbiór zdarzeń oczekujących na obsługę jest 
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pusty. W przeciwnym przypadku wykonywany jest krok. Stan stabilny jest osiągany w 
rezultacie wykonania serii kroków zwanej super krokiem. Wykonanie kroku nie zwiększa 
systemowego licznika czasu (jest nieskończenie szybkie). Zdarzenia czasowe są aktywowane 
zarówno zdarzeniami wygenerowanymi w wyniku wykonania kroku jak i zdarzeniami 
zewnętrznymi. Środowisko może zmienić wartość zmiennych zewnętrznych. 

3.6. Przyczynowość i odległość czasowa 
W niniejszym podrozdziale zdefiniowano pojęcia zdarzeń od warunków, potencjalnej 
przyczynowości oraz przyczynowości i odległości czasowej dla zdarzeń w schemacie stanu. 
Pojęcia te są dalej używane podczas definiowania sposobu wiązania monitora bezpieczeństwa z 
nadzorowaną przez niego aplikacją.  

3.6.1. Wykonanie 
Zbiór wykonań (RUN) schematu stanu zdefiniujemy następująco:  
 
ÆRUN : N f STATUS_WITH_TIME 
«____________ 
ÆRUN(0) = STATUS_WITH_TIME_INIT 
ÆA i : N1 • RUN(i) jest zgodne ze S 
 
gdzie S oznacza Semantykę 3 lub Semantykę 4. 
 
Wykonanie schematu stanu jest więc takim nieskończonym ciągiem sytuacji z czasem, że 
pierwszy element tego ciągu jest sytuacją początkową STATUS_WITH_TIME_INIT, a kolejne 
wynikają ze Semantyki 3 lub 4, w zależności od przyjętego trybu kroku i modelu czasu. 
 
Założymy, że okres obserwacji wykonań jest skończony i interesuje nas jedynie pierwsze max 
sytuacji w ramach danego wykonania. 
 
Æ max : N 
 
Funkcja Φ zwraca zbiór indeksów sytuacji danego wykonania, w których zadane zdarzenie 
oczekiwało na obsługę, tzn. sytuacji wystąpienia tego zdarzenia. 
 
ÆΦ : EV x RUN f FN 
«____________ 
ÆA e : EV; run : RUN; instances : FN • 
Æ                         A (i, stat) : run • e e stat.s.events ¤ i e instances 
 
Funkcja Ω zwraca zbiór indeksów sytuacji danego wykonania, w których system przebywał w 
zbiorze zadanych stanów sts, lub wszystkie indeksy sytuacji danego wykonania, jeżeli sts jest 
zbiorem wszystkich stanów. 
 
ÆΩ : FS  x RUN f PN 
«____________ 
ÆA sts : FS; run : RUN; instances : PN • 
Æ                 sts Î S fi A (i, stat) : run • stat.s.csts ⊇ sts ¤ i e instances 
Æ                 ¶ sts =S fi instances = dom run 
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3.6.2. Zdarzenia od warunków 
Z każdym warunkiem C zwiążemy odpowiadające mu zdarzenia, nazywane zdarzeniami od 
warunku C. Intuicyjnie, zdarzenia te występują w sytuacjach gdy C zmienia swą wartość 
logiczną (cond_start oraz cond_end), oraz gdy C jest spełniony (cond_holds). Funkcje 
cond_start, cond_end oraz cond_holds zwracają odpowiednie zdarzenia związane z danym 
warunkiem C.  
 
Æ cond_start, cond_end, cond_holds : CV ƒ EV 
 
Funkcje te spełniają następujące ograniczenia: 
 
A c : CV; run : RUN; (i, stati), (i+1, statnext) : run •  
              ! cond_evalv(c, stati.s.csts, stati.s.valuation)  
              ¶ cond_evalv(c, statnext.s.csts, stati.s.valuation) ¤ cond_start(c) e statnext.s.events 
 
A c : CV; run : RUN; (i, stati), (i+1, statnext) : run •  
              cond_evalv(c, stati.s.csts, stati.s.valuation)  
              ¶ ! cond_evalv(c, statnext.s.csts, stati.s.valuation) ¤ cond_end(c) e statnext.s.events 
 
A c : CV; run : RUN; (i, stat): run •  
              cond_evalv(c, stat.s.csts, stat.s.valuation) ¤ cond_holds(c) e stat.s.events 
 
Zauważmy, że odwołując się do funkcji cond_holds możemy przekształcić etykietę przejścia w 
schemacie stanu na równoważną jej etykietę w następujący sposób: 
dla  a[x]  otrzymujemy   a and cond_holds(x)  
dla  a or b[x and y]  otrzymujemy   (a or b) and cond_holds(x) and cond_holds(x). 

3.6.3. Potencjalna przyczynowość 
Potencjalna przyczynowość identyfikuje takie pary zdarzeń, dla których wystąpienie pierwszego 
w pewnych warunkach pociąga za sobą w następnym kroku wykonania wystąpienie drugiego 
zdarzenia. Pary te są identyfikowane na drodze analizy etykiet schematu stanu.  
 
Relacja e event_enable ee ustala, że dla pewnego zbioru zdarzeń evs, który spełnia wyrażenie 
zdarzeniowe ee, usunięcie zdarzenia e z evs powoduje, że zbiór wynikowy nie spełnia ee. 
Oznacza to, że obecność e w evs decyduje o spełnieniu ee. 
 
Æ _ event_enable_ : EV j EE 
«____________ 
Æ A e : EV; ee : EE •  
Æ        e  event_enable ee ¤  
Æ                   E e’: EV • (E d : N • e’=τ(tm(e, d)) v A d : N • tm(e, d) ‰ dom τ ¶ e’=e) 
Æ                   ¶ E evs : F EV • event_eval(ee, evs) ¶ e’ e evs ¶ ! event_eval(ee, evs \ {e’}) 
 
Podobnie, relacja states_enable określa, czy dany zbiór stanów może decydować o spełnieniu 
zadanego warunku, a relacja states_disable określa, czy dany zbiór stanów może decydować, że 
dany warunek nie będzie spełniony. 
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Æ _ states_disable_, _ states_enable_ : F1S j CV 
«____________ 
Æ A sts : F1S; c : CV •  
Æ         (sts states_enable c ¤ E valuation : VALUATION, sts’ : F1S •  
Æ                  sts’ ⊇ sts ¶ cond_evalv(c, sts’, valuation) ¶ ! cond_evalv(c, sts’ \ sts, valuation)) 
Æ         ¶ (sts states_disable c ¤ E valuation : VALUATION, sts’ : F1S  •  
Æ                   sts’ ⊇ sts ¶ ! cond_evalv(c, sts, valuation)) 
 
Relacja action_enable (action_disable) ustala czy wykonanie zadanej akcji na zmiennej 
spowoduje, że zadany warunek zaczynie być spełniony (przestanie być spełniony).  
 
Æ _ action_enable _, _ action_disable _ : VARA j CV  
«____________ 
ÆA vara=’var:=vare’ : VARA; c : CV •  
Æ      E n1, n2 : N; valuation1, valuation2 : VALUATION •  
Æ     valuation1(var) = n1  ¶  valuation2(var) = n2  ¶ n2 = val_expr_eval(vare, valuation1)  
Æ          ¶ (vara action_enable c ¤ E sts : FS •  
Æ                                    cond_evalv(c, sts, valuation1) ¶ ! cond_evalv(c, sts, valuation2)) 
Æ          ¶ (vara action_disable c ¤ E sts : FS •  
Æ                                     ! cond_evalv(c, sts, valuation1) ¶  cond_evalv(c, sts, valuation2)) 
 
Dla danego schematu stanu sc i dla danego zbioru stanów sts, funkcja mkconf wyznacza zbiór 
wszystkich konfiguracji zawierających sts. 
 
Æmkconf : F1S x SCf F1F1S 
«____________ 
ÆA sts : F1S; sc : SC; confs : F1F1S •  
Æ         mkconf(sts)=confs ¤ A conf : confs • sts z conf ¶ configuration(sc.δ.root, sc.δ.β, conf) 
 
Funkcja inconf określa czy dany stan st należy do konfiguracji conf wyznaczonej przez zadany 
zbiór stanów sts w schemacie stanu sc. 
 
Æinconf _ : F1(S x F1S x SC) 
«____________ 
ÆA st : S; sts : F1S; sc : SC •  
Æ            inconf(st, sts, sc) ¤ E conf : mkconf(st, sc) • configuration({st}, sc.δ, conf)  
 
Z wykorzystaniem powyższych pojęć zdefiniujemy potencjalną przyczynowość implikowaną 
przez dany schemat stanu. Jest ona dana relacją ppevents, w następujący sposób: 
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Æ _ ppevents _ : EV j EV «____________ 
ÆA ep, es : EV •  
Æ      ep ppevents es ¤  
Æ           (E tr : sc.γ •  
Æ                   ep event_enable tr.label.event_expr  
Æ                    ¶ (es e tr.labelv.actionevs  
Æ                                ∪ U{conf : mkconf(tr.source, sc) • ran(exit (tr, conf, sc.δ) r exited)}  
Æ                                ∪ U{conf : mkconf(tr.target, sc) • ran(enter (tr, conf, sc.δ) r entered)} 
Æ                       v (E conf : mkconf(tr.source, sc) •  
Æ                                            E st : exit(tr, conf, sc.δ) • E sr : ρ(st) • es e sr.exitingevs) 
Æ                       v (E conf : mkconf(tr.target, sc) •  
Æ                                            E st : enter(tr, conf, sc.δ) • E sr : ρ(st) • es e sr.enteringevs))) 
Æ           v E sr : ran(dom sc.δ.β r ρ) • E lab : sr.labels •  
Æ                                           ep event_enable lab.event_expr ¶ es e lab.actionevs) 
 
Zdarzenie ep jest potencjalną przyczyną es jeżeli: 
• istnieje przejście, dla którego ep potencjalnie spełnienia jego zdarzeniowe wyrażenie 

odblokowujące i które: 
− w ramach akcji generuje zdarzenie es, lub 
− powoduje wyjście ze stanu należącego do pewnej konfiguracji określonej stanami 

źródłowymi tego przejścia, który w części exiting reakcji statycznej generuje es, lub 
− powoduje wejście do stanu należącego do pewnej konfiguracji określonej stanami 

docelowymi tego przejścia, który w części entering reakcji statycznej generuje es, 
lub 

− es jest zdarzeniem ex(state) dla stanu state należącego do pewnej konfiguracji 
określonej stanami źródłowymi tego przejścia, lub 

− es jest zdarzeniem en(state) dla stanu state należącego do pewnej konfiguracji 
określonej stanami docelowymi tego przejścia, lub 

• istnieje reakcja statyczna, która posiada etykietę, której zdarzeniowe wyrażenie 
odblokowujące jest potencjalnie spełnione przez ep i która w ramach akcji generuje 
zdarzenie es. 

 
Dodatkowo, relacja ppcond_start określa potencjalną przyczynowość pomiędzy zdarzeniem a 
zdarzeniem od warunku w schemacie sc. 
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Æ _ ppcond_start_ : EV j EV 
«____________ 
ÆA ep, es : EV • 
Æ        ep ppcond_start es ¤  
Æ                E c : CV • es = cond_start(c) 
Æ                ¶  ((E tr : sc.γ •  
Æ                          ep event_enable tr.label.event_expr  
Æ                          ¶ E conf : mkconf(tr.source, sc) • exit (tr, conf, sc.δ) states_disable c  
Æ                          ¶ E conf : mkconf(tr.target, sc) • enter (tr, conf, sc.δ) states_enable c 
Æ                          v E actvar : tr.label.actionvars • action_enable(c, actvar) 
Æ                          v E conf : mkconf(tr.source, sc) • E st : exit (tr, conf, sc.δ) •  
Æ                                                    E actvar : ρ(st).exitingvars • action_enable(c, actvar) 
Æ                          v E conf : mkconf(tr.target, sc) • E st : enter (tr, conf, sc.δ) •  
Æ                                                    E actvar : ρ(st).enteringvars • action_enable(c, actvar)) 
Æ                      v E sr : ran(dom sc.δ.β r ρ) • E lab : sr.labels • ep event_enable lab.event_expr  
Æ                                                        ¶ E actvar : lab.actionvars • action_enable(c, actvar)) 
 
Zdarzenie ep jest potencjalną przyczyną spełniania warunku c jeżeli: 
• istnieje przejście, dla którego ep potencjalnie spełnienia zdarzeniowe wyrażenie 

odblokowujące i które: 
− powoduje taką zmianę konfiguracji, że warunek c zaczyna być spełniony, lub 
− w ramach akcji wykonuje taką akcję na zmiennej, że warunek c zaczyna być 

spełniony, lub 
− powoduje wyjście ze stanu należącego do pewnej konfiguracji określonej stanami 

źródłowymi tego przejścia, który w części exiting reakcji statycznej ma taką akcję na 
zmiennej, że warunek c zaczyna być spełniony, lub 

− powoduje wejście do stanu należącego do pewnej konfiguracji określonej stanami 
docelowymi tego przejścia, który w części entering reakcji statycznej ma taką akcję 
na zmiennej, że warunek c zaczyna być spełniony, lub 

• istnieje reakcja statyczna, która posiada etykietę, której zdarzeniowe wyrażenie 
odblokowujące jest potencjalnie spełnione przez ep i która w ramach akcji zmienia wartość 
zmiennej, tak że warunek c zaczyna być spełniony. 

3.6.4. Przyczynowość 
Przyczynowość identyfikuje takie pary zdarzeń, dla których, we wszystkich wykonaniach 
danego schematu stanu, wystąpienie pierwszego zdarzenia zawsze pociąga za sobą wystąpienie 
drugiego zdarzenia. Odległość zdarzeń należących do takiej pary jest ustalona w zależności od 
sposobu użycia pierwszego zdarzenia, zdarzenie drugie pojawia się w następnym kroku lub z 
odpowiednim opóźnieniem. Dodatkowo zakładamy, że pary zdarzeń będące w relacji 
przyczynowości muszą być w relacji potencjalnej przyczynowości. Założenie to usuwa te pary 
zdarzeń, których wystąpienia nie są umotywowane strukturą schematu stanu (są wynikiem 
koincydencji w czasie). Ograniczamy również zakres obowiązywania przyczynowości do 
wybranych stanów modelu (stanów obserwacji). 
 
Dla zadanej pary zdarzeń i przyporządkowanych im stanów obserwacji przyczynowość jest 
określona funkcją causality. 
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Æcausality _ : EV x FS x EV x FS 
«____________ 
ÆA ep, es : EV; sp, ss : S •  
Æ             causality(ep, sp, es, ss) ¤ 
Æ             (ep ppevents es v ep ppcond_start es) 
Æ             ¶ A run : RUN • A i : Φ(ep, (0 .. max) r run)  I Ω(sp, (0 .. max) r run) •  
Æ                                         E j : Φ(es, run) I Ω(ss, run) •  
Æ                                         in_pair(ep, i, j, run) ¶ 
Æ             ¶ A run : RUN •  Aj : Φ(es, run) I Ω(ss, run) •  
Æ                                          E i : Φ(ep, (0 .. max) r run) I Ω(sp, (0 .. max) r run) •  
Æ                                          in_pair(ep, i, j, run) 
 
Zdarzenia ep i es są w relacji przyczynowości, jeżeli zdarzenie ep jest potencjalną przyczyną 
zdarzenia es i dla każdego wykonania, każde wystąpienie ep w stanie należącym do sp pociąga 
za sobą odpowiadające mu wystąpienie es w stanie należącym do ss i wystąpienie es w ss jest 
powodowane tylko wystąpieniem ep w sp. Właściwa odległość dla pary zdarzeń ep i es jest 
określona funkcją in_pair. 
 
Funkcja in_pair sprawdza czy rozpatrywane wystąpienia zdarzeń są dopuszczone przez dany 
schemat stanu. Funkcja uwzględnia, że przyczyna może być zdarzeniem aktywującym zdarzenia 
czasowego.  
 
Dla Semantyki 3 definicja funkcji in_pair jest następująca: 
 
Æin_pair _ : EV x N x N x RUN 
«____________ 
ÆA ep : EV; i, j : N; run : RUN •  
Æ      in_pair(ep, i, j, run) ¤  
Æ                (A d : N • tm(ep, d) ‰ dom τ fi even(i+1) ¶ j=i+1 v even(i+2) ¶ j=i+2) 
Æ        v E d : N • tm(ep, d) e dom τ fi run(j).time.time - run(i).time.time = d+1 ¶ even(j) 
 
Natomiast dla Semantyki 4, funkcję in_pair definiujemy następująco: 
 
Æ in_pair _ : EV x N x N x RUN 
«____________ 
ÆA ep : EV; i, j : N; run : RUN •  
Æ         in_pair(ep, i, j, run) ¤  
Æ                        (A d : N • tm(ep, d) ‰ dom τ fi j=i+1) 
Æ                        v E d : N • tm(ep, d) e dom τ fi run(j).time.time - run(i).time.time = d  
Æ                                                 ¶ A k : N • k Î j ¶ run(k).time.time = run(j).time.time fi j<k 
 
Praktyczne sprawdzenie przyczynowości dla dwóch zdarzeń ep i es w danym schemacie stanu 
sc wymaga przeprowadzenia analizy osiągalności stanów. Na rysunku 3.5 przedstawiono 
schemat stanu, gdzie ep jest zdarzeniem użytym w zdarzeniowym wyrażeniu odblokowującym. 
Natomiast na rysunku 3.6 ep jest zdarzeniem aktywującym zdarzenie czasowe tm(ep,d) dla 
d większego od 2 (d’ wynosi d-2 dla modelu o Semantyce 3 oraz d dla modelu o Semantyce 
4). 
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Rysunek 3.5. Przyczyna występuje w zdarzeniowym wyrażeniu odblokowującym. 
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Rysunek 3.6. Przyczyna aktywuje zdarzenie czasowe. 

 
Osiągnięcie stanu not cause oznacza, że rozpatrywane zdarzenia nie są powiązane 
przyczynowością. 

3.6.5. Odległość czasowa dla zdarzeń 
Funkcja time_dis przyporządkowuje parze zdarzeń powiązanych związkiem przyczynowości ich 
odległość czasową.  
 
Dla Semantyki 3 definicja tej funkcji jest następująca: 
 
Æ time_dis : EV x EV f N 
«____________ 
ÆA ep, es : EV; time : N •  
Æ         time_dis(ep, es) = time ¤  
Æ                (causality(ep, es) fi 
Æ                        (E d : N • tm(ep, d) e dom τ fi time = d+1) 
Æ            v A d : N • tm(ep, d) ‰ dom τ fi time = 1)) 
Æ                ¶ (! causality(ep, es) fi time = ∞) 
 
Natomiast dla Semantyki 4 funkcję time_dis definiujemy jako: 
 
Æ time_dis : EV x EV f N 
«____________ 
ÆA ep, es : EV; time : N •  
Æ         time_dis(ep, es) = time ¤  
Æ                (causality(ep, es) fi 
Æ                          (E d : N • tm(ep, d) e dom τ  fi time = d) 
Æ                          v A d : N • tm(ep, d) ‰ dom τ fi time = 0)) 
Æ                ¶ (! causality(ep, es) fi time = ∞) 
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Funkcja time_dis*(e1, e2) opatruje time_dis(e1, e2) znakiem: dodatnim, jeżeli e1 jest przyczyną 
e2 i ujemnym, jeżeli jest odwrotnie (przyczyna musi poprzedzać skutek): 
 
Æ time_dis* : EV x EV f N 
«____________ 
ÆA e1, e2 : EV •  
Æ               casuality(e1, e2) ¤ time_dis*(e1, e2) = time_dis(e1, e2) 
Æ               v casuality(e2, e1) ¤ time_dis*(e1, e2) = - time_dis(e2, e1) 

3.7. Podsumowanie 
W niniejszym rozdziale przedstawiono metodę OMT. Metoda ta nadaje się do wykorzystania w 
analizie bezpieczeństwa ze względu na następujące cechy: 
• jej model pokrywa szeroki kontekst aplikacyjny, uwzględniający instalację oraz środowisko, 
• pozwala modelować statyczne i dynamiczne cechy systemu [JN’96], 
• pozwala specyfikować wymagania systemowe, 
• zastosowane modele graficzne są zrozumiałe dla reprezentantów dziedziny aplikacyjnej, 
• model klas pozwala ograniczyć zakres analizy do wybranych fragmentów systemu,  
• jest wspierana narzędziami CASE (np. Paradigm Plus [C’94], STATEMATE [I’96]). 
 
Szczególną rolę w prezentowanych w niniejszej rozprawie obiektowych metodach analizy 
bezpieczeństwa odgrywa model dynamiczny, który: 
• używa języka schematów stanu o sformalizowanej semantyce, 
• posiada dużą siłę wyrazu oraz możliwości analityczne,  
• wykorzystuje tradycyjne metody analizy, np. analizę osiągalności stanów. 
 
W ramach rozdziału dokonano formalizacji schematów stanu, wykorzystując wyniki pracy 
[MLPS’97] i dodając rozszerzenia w zakresie reprezentacji czasu i użycia zmiennych. 
Przedstawiono dwie różniące się semantyki schematów stanu. Prezentowane w niniejszej 
rozprawie obiektowe metody analizy bezpieczeństwa umożliwiają analizę modelu o obu 
semantykach. Wybór semantyki jest dokonywany na etapie modelowania misji i jest zależny od 
specyfiki systemu. Np. dla systemu palnika gazowego (dodatek C) wybrano Semantykę 3. W 
systemie tym realizacja wszystkich akcji zabiera czas. W przypadku pola stacji najwyższych 
napięć „Mościska” (rozdział 7) zastosowano Semantykę 4. Pozwala ona modelować m.in. 
propagację napięć w przewodniku za pomocą serii zdarzeń zachodzących w zerowym czasie, co 
w tym przypadku jest akceptowalnym przybliżeniem. 
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Rozdział 4. Analiza wpływu błędów projektowych 
W rozdziale przedstawiono metodę analizy bezpieczeństwa mającą na celu identyfikację 
niebezpiecznych błędów projektowych. W podrozdziale 4.2 zaprezentowano kroki budowy 
modelu pokrywającego aspekty bezpieczeństwa i misji. Podrozdział 4.3 prezentuje sposób 
analizy tego modelu i reprezentację uzyskanych wyników. Modyfikacje systemu mające na celu 
usunięcie błędów projektowych opisano w podrozdziale 4.4.  

4.1. Wprowadzenie do metody 
Prezentowana metoda koncentruje się na błędach projektowych systemu przy niezawodnej 
pracy instalacji i środowiska. W rezultacie jej zastosowania powstaje model rozwoju hazardu w 
systemie. Metoda pozwala określić działania mające na celu zapobieżenie hazardowi. 
 
Wejście dla metody stanowią: 
• zbiór definicji hazardów, 
• obiektowy model misji utworzony zgodnie z procedurami etapu analizy metody OMT 

(rozdział 3). Nazwiemy go modelem M. 

4.2. Budowa modelu z uwzględnionym bezpieczeństwem 
Model jawnie wyróżniający stany hazardowe oraz przejścia prowadzące do tych stanów 
nazwiemy modelem z uwzględnionym bezpieczeństwem lub modelem S. 
 
Definicja hazardu wyrażona w terminach modelu M może odwoływać się do: 
• stanu jednego obiektu (np. hamulec (obiekt) jest uszkodzony (stan)), 
• stanów należących do różnych obiektów (np. samochód (obiekt1) jest na skrzyżowaniu 

(stan1) i pociąg (obiekt2) jest na skrzyżowaniu (stan2)), 
• wartości kilku atrybutów i stanów różnych obiektów (np. prędkość (atrybut1) pociągu 

(obiekt1) jest większa od 20 km/h i prędkość (atrybut2) samochodu (obiekt2) jest większa 
niż 10km/h), 

• zajścia zdarzenia w określonym stanie (np. hamulec (obiekt) zostaje naciśnięty (zdarzenie), 
gdy prędkość (atrybut) jest większa od 100km/h (stan)). 

 
Schemat takiej definicji podano poniżej. 
»Hazard _______________________________________ 
Æevent_expr : EE 
Æcondition : CV 
«____________ 
Æ! (Aevs : FEV; sts : FS; valuation : VALUATION •  
Æ                              event_eval(event_expr, evs) ¶ cond_evalv(condition, sts, valuation)) 
Æ 
Æevent_expr = TRUEE  
Æv E n : N1 • event_expr = ’ee1 ANDE ee2 ANDE ... ANDE een’  
Æ           ¶ A i : 1..n • E1 tr : TR • eei = tr.label.event_expr  
Æ                  ¶ tr.label.condition = TRUEC  
Æ                  ¶ A sts : FS; valuation : VALUATION •  
Æ                                                   cond_evalv(condition, sts, valuation) fi tr.source ⊆ sts 
–___________________________________________ 
 
Hazard składa się z zdarzeniowego wyrażenia odblokowującego (event_expr) oraz warunku 
odblokowującego (condition). Warunki na zmiennych użyte w condition zawierają tylko relacje 
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pomiędzy zmiennymi i stałymi. Hazard zachodzi, jeżeli spełnione jest wyrażenie event_expr i 
warunek condition. Struktura definicji umożliwia określenie hazardu również wtedy, gdy jest on 
uwarunkowany nie tylko stanami systemu, lecz również zajściem pewnych przejść.  
 
Schemat Hazard wymaga aby wyrażenie event_expr było iloczynem zdarzeniowych wyrażeń 
odblokowujących użytych w etykietach przejść modelu M. Przejścia te nazwiemy przejściami 
krytycznymi. Wymagane jest również, by w sytuacji hazardowej system znajdował się w stanach 
źródłowych przejść krytycznych.  
 
W systemie palnika gazowego hazardem jest sytuacja nadmiernego stężenia gazu w komorze 
spalania ([N’98b] punkt 4.4.1.1). Definicja tego hazardu jest następująca: 
 
hazard.event_expr = TRUEE                   hazard.condition = con>c_safe 
 
Przykładem aplikacji, której hazard zależy od przejścia krytycznego jest pole stacji 
najwyższych napięć (rozdział 7). Definicja tego hazardu jest następująca: 

 
hazard.event_expr = tm(en(opening), 5) ANDE NOTE k4  
hazard.condition = in(closed.opening) ANDC in(vol_ext) ANDC in(vol_cen) 
 
W tym wypadku, hazard pojawia się wtedy, gdy nastąpi próba zatrzymania przepływu prądu 
przez otwarcie odłącznika. Stan, w którym odłącznik jest zamknięty i prąd przepływa (stan 
poprzedzający hazard) oraz stan, w którym odłącznik jest otwarty i prąd nie przepływa (stan 
następny) są bezpieczne. Hazard następuje tylko wtedy, gdy zachodzi przejście związane z 
otwieraniem odłącznika (może to spowodować wystąpienie łuku elektrycznego i wynikającego 
stąd zwarcia).  
 
Niech będzie dana definicja hazardu H : Hazard. Budowa modelu S dla H obejmuje następujące 
kroki: 

4.2.1. Krok 1: Identyfikacja podsystemu krytycznego 
Celem kroku jest wydzielenie fragmentu modelu M reprezentującego rozwój hazardu w 
systemie. Fragment ten nazwiemy podsystem krytycznym (PSK). 
 
Wprowadzimy następujące pojęcia wiążące model M z H: 
• klasa krytyczna (KK) - klasa modelu M, do elementów (zmiennych, stanów, etykiet przejść) 

której odwołuje się H; model podsystemu krytycznego jest agregatem wszystkich klas 
krytycznych (rysunek 4.1). 

Ciritical Subsystem

Critical Class 1 Critical Class 2 Critical Class n
 

Rysunek 4.1. Model klas podsystemu krytycznego. 
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• przejście krytyczne - przejście, którego zdarzeniowe wyrażenie odblokowujące jest 
wykorzystywane w H; zbiór przejść krytycznych (PK) definiujemy następująco: 

 
PK == {pk : TR | E n : N1 • H.event_expr = ’ee1 ¶ ee2 ¶ ... ¶ een’  
                                             ¶ A i : 1..n • E1 tr : TR • eei = tr.label.event_expr ¶ tr = pk} 
  
• zmienna krytyczna - zmienna, która wpływa na spełnienie H; zbiór zmiennych krytycznych 

(ZK) definiujemy następująco: 
 
ZK == {zk : VAR | E n, k : N; sts : FS; valuation : VALUATION •  

                valuation(zk) = n  ¶ cond_evalv(H.condition, sts, valuation) 
                ¶ k Î n ¶ ! cond_evalv(H.condition, sts, valuation ± (zk, k))} 

 
Analiza definicji hazardu w systemie palnika gazowego prowadzi do identyfikacji 
następujących elementów krytycznych: 
 
KK = {GasBurner}         ZK = {con}          PK = 0 
 
Niech kk będzie klasą krytyczną, która nie zawiera stanów typu AND. Wtedy dla kk zachodzi: 
 
A st : dom kk.δ.β • kk.δ.ϕ(st) = BASIC v kk.δ.ϕ(st) = OR 
 
Jeżeli kk zawiera stan typu AND, to zastępujemy ten stan stanem bez stanów współbieżnych o 
takim samym zachowaniu. Jeżeli kk jest stanem typu AND, to traktujemy poszczególne stany 
współbieżne jak niezależne modele.  

4.2.2. Krok 2: Generacja przestrzeni stanów  
Celem kroku jest generacja podzbioru przestrzeni stanów podsystemu krytycznego, w której 
odróżnione zostaną stany bezpieczne od hazardowych.  

Budowa modelu zmiennej krytycznej 
Używając tablicy prawdy określmy prawdziwość warunku hazardu dla wszystkich kombinacji 
składników. Składnikami warunku hazardu są wyrażenia postaci in(state) oraz warunki na 
zmiennej zgodne z VARC. 
 
Rozważmy następujący warunek hazardu: 
 
H.condition = in(a) and x>5 or in(b) and x<8 
 
gdzie x jest zmienną krytyczną. Tablica prawdy dla tego warunku wygląda następująco: 
 

in(a) in(b) x>5 x<8 H 
0 0 0 0  
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0  
0 1 0 1 1 
0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 
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1 0 0 0  
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 1 0 0  
1 1 0 1  
1 1 1 0  
1 1 1 1  

 
Kombinacje zaznaczone na szaro są wykluczone ze względu na właściwości schematu stanu 
oraz liczb całkowitych (np. wartość x nie może być równocześnie mniejsza lub równa 5 i 
większa lub równa 8 - wiersz 1, oraz system nie może być równocześnie w stanie a i b - ostatnie 
4 wiersze tablicy). 
 
Z tablicy odczytujemy warunki na x, które powodują, że hazard zachodzi. Prowadzi to do 
określenia rozłącznych przedziałów wartości x: 
 
x<8 and not x>5     lub      x>5 and x<8     lub        x>5 and not x<8     lub      x>5 and x<8 
 
Po uproszczeniu otrzymujemy następujące przedziały:  
 
x=<5                       lub      5<x<8               lub         x>=8 
 
Wyznaczone przedziały przedstawiamy jako stany w modelu zmiennej krytycznej x (rysunek 
4.2). Dopełnienie sumy tych przedziałów do zakresu x wyznacza stan bezpieczny. Warunek 
przejścia do danego stanu jest definicją przedziału, który ten stan reprezentuje. Początkowo 
model jest w stanie bezpiecznym. 

[5=<x]

[x>=8]

xe0

5<x<8

5=<x

x>=8

[5=<x]

[5=<x]

[x>=8]

[x>=8]

[5<x<8]

[5<x<8]
[5<x<8]

 
Rysunek 4.2. Model zmiennej krytycznej x. 

 
Warunki na zmiennej x w H.condition zastępujemy warunkiem przebywania w odpowiednich 
stanach modelu tej zmiennej. Wtedy: 
 
H.condition = in(a) and (in(5<x<8) or in(x>=8)) or in(b) and (in(5=<x) or in(5<x<8)) 
 
Powyższą procedurę ponawiamy dla wszystkich zmiennych krytycznych. W rezultacie warunek 
H.condition odwołuje się tylko do stanów modelu podsystemu krytycznego lub stanów modeli 
zmiennych krytycznych. 
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Dla palnika gazowego tablica prawdy warunku hazardu wygląda następująco: 
 

con>c_safe H 
0 0 
1 1 

 
Niech stan toomuchgas reprezentuje wartości zmiennej krytycznej con, dla których hazard 
jest spełniony, a stan gasinlimit dopełnienie tych wartości. Wtedy model zmiennej con, 
oznaczany dalej Con, przyjmuje postać jak na rysunku 4.3, a warunek hazardu można 
wypowiedzieć następująco: 
 
hazard.event_expr = TRUEE      hazard.condition = in(toomuchgas) 
. 

[con>c_safe]
[con<=c_safe]gasinlimit toomuchgas

 
Rysunek 4.3. Model Con stężenia gazu w komorze spalania. 

 
Niech MK oznacza modele klas i zmiennych krytycznych danego hazardu. 
 
Dla systemu palnika gazowego MK jest następujące: 
 
MK = {GasBurner, Con} 
 
Niech będzie dany model mk i niech Smk i Smkbasic oznaczają odpowiednio zbiór jego stanów 
oraz zbiór jego stanów podstawowych. 
 
Smk == {st : dom mk.δ.β} 
Smkbasic == { st : Smk | mk.δ.ϕ(st) = BASIC} 
 
Wtedy dla systemu palnika gazowego mamy: 
 
SCon= {gasinlimit, toomuchgas}     SConbasic=SCon 
SGasBurner = {burning, idle, nogas, thereissomegas, collectinggas, 
ventilation, collectinggas.notenoughtoign, 
collectinggas.enoughtoign, ventilation.notenoughtoign, 
ventilation.enoughtoign} 
SGasBurnerbasic = {burning, nogas, collectinggas.notenoughtoign, 
collectinggas.enoughtoign, ventilation.notenoughtoign, 
ventilation.enoughtoign} 
 
Przestrzeń stanów podsystemu krytycznego na stanach podstawowych (PSPSKbasic) jest 
iloczynem kartezjańskim Smkbasic wszystkich MK. 
 
PSPSKbasic== Smkbasic1 x Smkbasic2 x . . . x Smkbasicn 

 
Jeżeli modele MK nie są w pełni niezależne, to niektóre ze stanów nie mogą wystąpić w 
rzeczywistości. 
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Poniżej przedstawiono PSPSKbasic systemu palnika gazowego. Stany, które zostały odrzucone 
jako niemożliwe zostały przekreślone. Np. stan (nogas, toomuchgas) jest niemożliwy, gdyż w 
komorze spalania nie może jednocześnie nie być gazu i być go wystarczająco dużo by 
spowodować hazard. 
 
PSPSKbasic = {(burning, gasinlimit), (nogas, gasinlimit), 
(collectinggas.notenoughtoign, gasinlimit), 
(collectinggas.enoughtoign, gasinlimit), 
(ventilation.notenoughtoign, gasinlimit), (ventilation.enoughtoign, 
gasinlimit), (burning, toomuchgas), (nogas, toomuchgas), 
(collectinggas.notenoughtoign, toomuchgas), 
(collectinggas.enoughtoign, toomuchgas), (ventilation.notenoughtoign, 
toomuchgas), (ventilation.enoughtoign, toomuchgas)} 
 
Stany PSPSKbasic podzielimy na dwa rozłączne podzbiory: stanów bezpiecznych (SB) i 
hazardowych (SH). Na tym etapie abstrahujemy od wpływu przejść krytycznych na zajście 
hazardu. Dlatego stany SH należy tarktować jako konieczne, lecz nie wystarczające do zajścia 
hazardu. 
 
SH == {st : PSPSKbasic • cond_evalv(H.condition, U{mk : MK | E sts : FSmk •  

                                                st.mk ∈ sts ¶ configurtion(mk.δ.root, mk.δ, sts)}, 0)} 
SB == PSPSKbasic \ SH 

 
Dla palnika gazowego podział ten wygląda następująco: 
 
SH = {(collectinggas.enoughtoign, toomuchgas), 
(ventilation.enoughtoign, toomuchgas)} 
SB = {(burning, gasinlimit), (nogas, gasinlimit), 
(collectinggas.notenoughtoign, gasinlimit), 
(collectinggas.enoughtoign, gasinlimit), (ventilation.notenoughtoign, 
gasinlimit), (ventilation.enoughtoign, gasinlimit)} 
  
Rezultatem kroku są zbiory SH i SB, które rozróżniają stany hazardowe i bezpieczne.  

4.2.3. Krok 3: Określenie zależności pomiędzy misją a bezpieczeństwem 
Wyróżnimy następujące typy stanów klas krytycznych: 
• stany hazardowe ze swej natury dla klasy krytycznej kk zdefiniujemy następująco: 

 
HSNkk == {sthsn : Skk | Ast : β*(sthsn, kk.δ) • kk.δ.ϕ(st) = BASIC fi  

                                                Astps : PSPSKbasic • stps.kk = st fi stps ∈ SH} 
 
Jeżeli dla danego stanu, dla wszystkich jego potomków typu BASIC, niezależnie od stanu 
pozostałych modeli, hazard zawsze zachodzi to stan ten jest typu HSN. 
 
• stany bezpieczne ze swej natury dla klasy krytycznej kk zdefiniujemy następująco: 
 
BSNkk == {stbsn : Skk | Ast : β*(stbsn, kk.δ) • kk.δ.ϕ(st) = BASIC fi  
                                                               Astps : PSPSKbasic • stps.kk = st fi stps ∈ SB} 
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Jeżeli dla danego stanu, dla wszystkich jego potomków typu BASIC, niezależnie od stanu 
pozostałych modeli, hazard nigdy nie zachodzi to stan ten jest typu BSN.  
 
• stany z wariantami dla klasy krytycznej kk zdefiniujemy następująco: 
  
SWkk == Skk \ (HSNkk U BSNkk)  
 
W stanie typu SW hazard może być spełniony lub nie. Zależy to np. od tego w jakich stanach 
innych klas krytycznych system przebywa. Możemy więc podzielić taki stan na dwa warianty: 
bezpieczny wariant (BW) i hazardowy wariant (HW) przyjmując, że przejście pomiędzy BW i 
HW jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi (rysunek 4.4). 

S

BW S

HW S

 
Rysunek 4.4. Podział stanu na warianty. 

 
Wprowadzona powyżej klasyfikacja stanów pozwala wypowiedzieć się na temat 
bezpieczeństwa systemu: 
• dla stanów BSN misja jest spójna z bezpieczeństwem, 
• dla stanów HSN misja pozostaje w konflikcie z bezpieczeństwem, 
• dla stanów SW w pewnych sytuacjach może wystąpić konflikt pomiędzy misją i 

bezpieczeństwem.  
 
Dla palnika gazowego podział stanów komory spalania wygląda następująco: 
 
HSNGasBurner=0 
BSNGasBurner = {burning, nogas, collectinggas.notenoughtoign, 
ventilation.notenoughtoign} 
SWGasBurner = {idle, thereissomegas, collectinggas, 
collectinggas.enoughtoign, ventilation, ventilation.enoughtoign} 
 
W wyniku powyższego kroku następuje jawna identyfikacja stanów odpowiedzialnych za 
konflikt misji i bezpieczeństwa. Osiągnięcie takiego stanu oznacza, że misja dopuszcza hazard. 

4.2.4. Krok 4: Budowa modelu dynamicznego podsystemu krytycznego 
Model dynamiczny podsystemu krytycznego składa się z dwóch stanów (rysunek 4.5): 
• stan bezpieczny (safe) jest stanem typu AND ze stanami współbieżnymi odpowiadającymi 

poszczególnym klasom krytycznym; stan ten grupuje dla każdej klasy krytycznej kk 
wszystkie stany należące do BSNkk, oraz BW stanów należących do SWkk,  

• stan hazardowy (hazard) jest stanem podstawowym; stan ten grupuje dla każdej klasy 
krytycznej kk stany należące do HSNkk oraz HW stanów należących do SWkk.  
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safe

dynamic model  of
critical class  1

dynamic model  of
critical class  2

dynamic model  of
critical class  n

hazard

 
Rysunek 4.5. Model dynamiczny podsystemu krytycznego. 

 
Rysunek 4.6 przedstawia stany modelu podsystemu krytycznego palnika gazowego. 

nogas

burning
notenoughtoign
collectinggas>

notenoughtoign

enoughtoign enoughtoign

ventilation>

thereissomegas

idle
safe

hazard

 
Rysunek 4.6. Stany modelu podsystemu krytycznego palnika gazowego. 

4.2.5. Krok 5: Generacja przejść 
Celem kroku jest wyznaczenie przejść pomiędzy stanami modelu podsystemu krytycznego. 
Rozpatrzmy następujące grupy przejść: ze stanu safe do hazard, ze stanu hazard do 
safe, w ramach stanu safe oraz w ramach stanu hazard. 
 
Początkowo system jest w stanie safe. 

Przejścia ze stanu safe do hazard 
Przejścia ze stanu safe do hazard (psh) tworzymy w dwóch krokach. Najpierw 
identyfikujemy pary stanów, pomiędzy którymi te przejścia mogą wystąpić, a następnie 
tworzymy etykiety przejść pomiędzy tymi stanami. 
 
Niech PKkk oznacza zbiór przjeść krytycznych dla danej klasy krytycznej. 
 
PKkk == {pk : PK | pk ∈ mk.γ} 
 
Zbiór ZD określa pary stanów (źródłowy, docelowy), pomiędzy którymi może wystąpić 
przejście psh. 
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ZD == {stz, std : PSPSKbasic |  
                   (PK = 0 fi stz ∈ SB ¶ std ∈ SH) 
                   ¶ (PK Î 0 fi  
                         stz ∈ SH 

            ¶ (A mk : MK • PKmk = 0 fi std.mk = stz.mk) 
                         ¶ (A mk : MK • PKmk Î 0 fi 
                             E tr : PKmk • inconf(stz.mk, tr.source, mk) ¶ inconf(std.mk, tr.target, mk) 
 
Jeżeli zbiór przejść krytycznych PK jest pusty, to potencjalne przejścia psh występują pomiędzy 
dowolną parą stanów stz:SB (bezpieczny) i std:SH (hazardowy). Jeżeli istnieją przejścia 
krytyczne, to potencjalne przejścia psh prowadzą od stanu stz:SH (hazardowego) do stanu std. 
Różnica pomiędzy stanami std a stz jest określona przez stany docelowe przejść krytycznych. 
 
Dla palnika gazowego pary stanów (źródłowy, docelowy) dla przejścia ze stanu safe do 
hazard przedstawiono poniżej. 
 
ZD = {((burning, gasinlimit), (collectinggas.enoughtoign, toomuchgas)), 
((nogas, gasinlimit), (collectinggas.enoughtoign, toomuchgas)), 
((collectinggas.notenoughtoign, gasinlimit), 
(collectinggas.enoughtoign, toomuchgas)), 
((collectinggas.enoughtoign, gasinlimit), (collectinggas.enoughtoign, 
toomuchgas)), ((ventilation.notenoughtoign, gasinlimit), 
(collectinggas.enoughtoign, toomuchgas)), ((ventilation.enoughtoign, 
gasinlimit), (collectinggas.enoughtoign, toomuchgas)), ((burning, 
gasinlimit), (ventilation.enoughtoign, toomuchgas)), ((nogas, 
gasinlimit), (ventilation.enoughtoign, toomuchgas)), 
((collectinggas.notenoughtoign, gasinlimit), (ventilation.enoughtoign, 
toomuchgas)), ((collectinggas.enoughtoign, gasinlimit), 
(ventilation.enoughtoign, toomuchgas)), ((ventilation.notenoughtoign, 
gasinlimit), (ventilation.enoughtoign, toomuchgas)), 
((ventilation.enoughtoign, gasinlimit), (ventilation.enoughtoign, 
toomuchgas))} 
 
Funkcja mklab przypisuje etykiety parom stanów (zd.stz, zd.std).  
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Æmklab : ZD f Labelv 
«____________ 
ÆA zd : ZD; lab : Labelv •  
Æ   mklab(zd) = lab ¤  
Æ           let notran == {mk : MK | zd.stz.mk Î zd.std.mk ¶ A tr : TR • 
Æ                               ! (inconf(zd.stz.mk, tr.source, mk) ¶ inconf(zd.std.mk, tr.target, mk))} • 
Æ           let move1 == {tr : TR | A mk : MK • zd.stz.mk Î zd.std.mk fi  
Æ                               inconf(zd.stz.mk, tr.source, mk) ¶ inconf(zd.std.mk, tr.target, mk)} • 
Æ           let move2 == {tr : PK | A mk : MK • zd.stz.mk = zd.std.mk fi 
Æ                               inconf(zd.stz.mk, tr.source, mk) ¶ inconf(zd.std.mk, tr.target, mk)} • 
Æ           let block == {tr : TR \ PK | A mk : MK • zd.stz.mk = zd.std.mk fi  
Æ                               inconf(zd.stz.mk, tr.source, mk)} • 
Æ           let notmove == {trnm : TR |  A trb : block •  
Æ                                              trnm.label.event_expr = ’NOTE (’ + trb.label.event_expr + ’)’ 
Æ                                              ¶ trnm.label.condition = ’NOTCV  (’ + trb.label.condition + ’)’} • 
Æ           notran Î 0 fi lab.event_expr = NOTE TRUEE ¶ lab.condition =  NOTC TRUEC 
Æ  ¶ notran = 0 fi 
Æ                lab.event_expr =  
Æ                  set_of_expr_to_expr(U{tr : move1 U move2 U notmove • tr.event_expr}, ’ ANDE’) 
Æ                ¶ lab.condition =  
Æ                 set_of_expr _to_expr(U{tr : move1 U move2 U notmove • tr.condition}, ’ ANDCV’)  
Æ             ¶ lab.actionevs = 0 ¶ lab.actionvars = 0 
 
gdzie: 
• ’+’ oznacza połączenie ciągów znaków, 
• funkcja           set_of_expr_ to_expr : F string x string f string 
buduje wyrażenie logiczne będące ciągiem znaków łącząc wyrażenia składowe zawarte w 
zadanym zbiorze za pomocą zadanego spójnika. Wyrażenia składowe zostają ujęte w nawiasy. 
Np. set_of_expr_to_expr({’a’, ’b or c’, ’not d’}, ’and’) = ’(a) and (b or c) and (not d)’. 
 
Wprowadzono pięć zbiorów pomocniczych: 
• notran oznacza te modele krytyczne mk, dla których wartości enetk zd.stz i zd.std na polu mk 

różnią się i nie istnieje przejście powodujące zmianę z konfiguracji zawierającej zd.stz.mk na 
konfigurację zawierającą zd.std.mk, 

• move1 oznacza te przejścia, które dla różniących się wartości enetk zd.stz i zd.std na polu 
określonym dla pewnego mk powodują zmianę z konfiguracji zawierającej zd.stz.mk na 
konfigurację zawierającą zd.std.mk (te przejścia muszą zostać odpalone by zaszedł hazard), 

• move2 oznacza te przejścia krytyczne, które dla równych wartości enetk zd.stz i zd.std na 
polu określonym dla pewnego mk powodują zmianę z konfiguracji zawierającej zd.stz.mk na 
konfigurację zawierającą zd.std.mk (chociaż stan się nie zmienia, to przejścia muszą zostać 
odpalone by zaszedł hazard), 

• block oznacza te przejścia będące przejściami krytycznymi, które dla równych wartości 
enetk zd.stz i zd.std na polu określonym dla pewnego mk powodują zmianę z konfiguracji 
zawierającej zd.stz.mk (odpalenie tych przejść uniemożliwia zajście hazardu),  

• notmove zawiera przejścia, które powstają przez zanegowanie wyrażenia zdarzeniowego i 
warunku odblokowujących przejść należących do block (te przejścia zachodzą wtedy, gdy 
nie zachodzą przejścia block). 
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Jeżeli zbiór notran nie jest pusty, to etykieta przyjmuje taką postać, że związane z nią przejście 
będzie zawsze zablokowane. W innym przypadku etykieta jest koniunkcją zdarzeniowych 
wyrażeń i warunków odblokowujących przejść zawartych w zbiorach move1, move2, notmove. 
Akcje etykiety są zbiorami pustymi. 
 
Funkcja mktr określa sposób budowy przejść ze stanu safe do hazard. 
 
Æmktr : ZD f TR 
«____________ 
ÆA zd : ZD; tr : TR •  
Æ    mktr(zd) = tr ¤ 
Æ            tr.source=U{kk : KK • zd.stz.kk} ¶ tr.target = {hazard} ¶ tr.label = mklab(zd) 
 
Przejścia zblokowane tzn. takie, dla których lab.event_expr=NOTE TRUEE v lab.condition = 
NOTC TRUEC są pomijane w modelu podsystemu krytycznego. 
 
Niektóre przejścia nie mogą wystąpić w rzeczywistości. Ich etykiety zawierają wyrażenia 
zdarzeniowe i warunki, których jednoczesne wystąpienie w danych stanach źródłowych jest 
niemożliwe. Przejścia takie zostają usunięte (jest to zabieg walidacyjny modelu).  
 
W systemie palnika gazowego otrzymano przedstawione poniżej przejścia. Przejścia 
niemożliwe do wystąpienia lub zablokowane zostały przekreślone. Podano uzasadnienie 
walidacyjne usunięcia tych przejść.  
 
psh1 = ({burning}, {hazard}, (NOTE gasoff ANDE draught, enough ANDCV 

con>c_safe, 0, 0)); przy wyjściu z burning stężenie gazu jest 0 
psh2 = ({nogas}, {hazard}, (gason, enough ANDCV con>c_safe, 0, 0)); przy wyjściu 

z idle stężenie gazu jest 0 
psh3 = ({collectinggas.notenoughtoign},{hazard},(TRUEE, enough ANDCV 

con>c_safe, 0, 0)); przejście zachodzi gdy con>c_ign, a c_ign<c_safe 
psh4 = ({collectinggas.enoughtoign},{hazard}, (NOTE inflammation ANDE 

NOTE gasoff, con>c_safe, 0, 0)) 
psh5 = ({ventilation.notenoughtoign}, {hazard}, (gason , enough ANDCV 

con>c_safe, 0, 0)); w stanie ventilation.enoughtoign stężenie maleje 
psh6 = ({ventilation.enoughtoign}, {hazard}, (gason, enough ANDCV 

con>c_safe, 0, 0)); w stanie ventilation.enoughtoign stężenie maleje 
psh7 = ({burning}, {hazard}, (NOTE TRUEE, NOTCV TRUEC, 0, 0)) 
psh8 = ({nogas}, {hazard}, (NOTE TRUEE, NOTCV TRUEC, 0, 0)) 
psh9 = ({collectinggas.notenoughtoign}, {hazard}, (gasoff, enough ANDCV 

con>c_safe, 0, 0)); przejście zachodzi gdy con>c_ign, a c_ign<c_safe 
psh10 = ({collectinggas.enoughtoign}, {hazard}, (gasoff, enough ANDCV 

con>c_safe, 0, 0));  stan collectinggas.enoughtoign jest opuszczany i 
con:=con+1 nie jest wykonywane  

psh11 = ({ventilation.notenoughtoign}, {hazard}, (NOTE TRUEE, NOTCV TRUEC, 
0, 0)) 

psh12 = ({ventilation.enoughtoign}, {hazard}, (NOTE shortburn ANDE NOTE 
gason, con>c_safe, 0, 0));  w stanie ventilation.enoughtoign stężenie 
maleje 
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Jeżeli podsystem krytyczny składa się z więcej niż jednej klasy krytycznej, to wówczas stany 
źródłowe przejść ze stanu safe do hazard są stanami współbieżnymi. 
 
Rysunek 4.7 przedstawia podsystem krytyczny palnika gazowego. 
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Rysunek 4.7. Podsystem krytyczny palnika gazowego. 

Powrót ze stanu hazard do stanu safe 
Ponieważ nie zajmujemy się problemem odtwarzania stanu bezpiecznego, tworzenie tych 
przejść jest poza zakresem niniejszej pracy. 

Przejścia w ramach stanu safe 
Przejścia pomiędzy potomkami stanu safe odpowiadają przejściom w klasach krytycznych. 
Usunięte natomiast zostają przejścia z oraz do usuniętych stanów HSN.  

Przejścia w ramach stanu hazard 
Stan hazard nie ma potomków (jest stanem podstawowym), więc takie przejścia nie 
występują.  
 
 
Krok generacji przejść kończy proces budowy podsystemu krytycznego. W rezultacie powstaje 
model jawnie wyróżniający stan hazard i definiujący warunki osiągnięcia tego stanu.  
 
Model S powstaje przez zamianę modeli klas krytycznych przez podsystem krytyczny. 

4.3. Analiza modelu 
Wydzielenie stanu hazardowego oraz przejść prowadzących do tego stanu nie oznacza, że stan 
ten jest osiągalny. Zależy to od pobudzeń otrzymywanych przez podsystem krytyczny z 
otaczającego środowiska.  
 
Model S jest poddawany analizie mającej na celu stwierdzenie czy stan hazardowy jest 
osiągalny. Negatywna odpowiedź na to pytanie oznacza, że system jest bezpieczny.  
 
W niniejszej pracy do analizy osiągalności stanów stosowano narzędzie STATEMATE 
(rozdział 7). Wyniki analiz są prezentowane w formie scenariuszy hazardu. Scenariusz 
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przedstawia drogę osiągnięcia stanu hazardowego. Notacja scenariusza hazardu jest 
następująca: 
hazard scenario ::= init changes steps [time] hazard 
changes ::= [changes] change 
change ::= steps [time] events 
events ::= none | event | events and events 
gdzie:  
• init oznacza stan początkowy, 
• hazard oznacza stan hazardowy, 
• steps oznacza liczbę korków,  
• time reprezentuje czas, 
• event oznacza pojedyncze zdarzenie,  
• events oznacza wyrażenie zdarzeniowe, 
• none oznacza, że nie wystąpiło żadne zdarzenie, 
• and jest używane do konstrukcji wyrażenia zdarzeniowego.  
 
Dla przykładu scenariusz hazardu o postaci  
 init  2 x    4 y and z    4   hazard 
w systemie o Semantyce 3 ma następujące znaczenie: Po 2 krokach od początku działania 
systemu pojawia się zdarzenie x. Następnie po 4 krokach od zajścia x zachodzą równocześnie 
zdarzenia y i z. Po kolejnych 4 krokach system przechodzi do stanu hazard. 
 
Natomiast scenariusz hazardu o postaci  
 init  7 0 x   7 8 none   3 3 y   20 4   hazard 
w systemie o Semantyce 4 ma następujące znaczenie: po rozpoczęciu działania system 
wykonuje 7 kroków i pojawia się zdarzenie x. Następnie system wykonuje 7 kroków i 
systemowy licznik czasu jest zwiększany o 8. Po 3 krokach licznik czasu jest zwiększany o 3 i 
wtedy pojawia się zdarzenie y. Po 20 krokach i upływie 4 jednostek czasu system przechodzi 
do stanu hazard.  
 
Analiza przeprowadzona w stosunku do systemu palnika gazowego doprowadziła do wykrycia 
niebezpiecznego błędu projektowego. Błąd ten polega na wielokrotnej próbie zapłonu w 
sytuacji przeciągu. Scenariusz hazardu spowodowany tym błędem (rysunek 4.8) rozpoczyna się 
przygotowaniem do zapłonu: heatingon, syggason, gason, sigignon. Jednak w 
momencie pojawienia się iskry następuje przeciąg uniemożliwiając zapłon (spark and 
draught). Po pewnym czasie system sterujący stwierdza, że ciepło nie jest wytwarzane i 
ponawia próbę zapłonu. Również ta próba, z powodu przeciągu, jest nieudana. Trzecia próba 
zapłonu, w sytuacji ciągłego dostarczania gazu do komory doprowadza do przekroczenia 
dopuszczalnego stężenia gazu. 

init  1   heatingon  1   syggason  1   gason  14  
sygignon  1   spark and draught  24  sygignon  1  spark 
and draught  11   hazard 

Rysunek 4.8. Scenariusz hazardu spowodowany wielokrotnym zapłonem. 

4.4. Usuwanie błędów projektowych 
Zidentyfikowany scenariusz hazardu zostaje poddany analizie w celu identyfikacji przyczyn 
naruszenia bezpieczeństwa: 
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• jeżeli przyczyną jest błąd systemu sterującego to należy wprowadzić modyfikacje, które 
przywrócą bezpieczeństwo, 

• jeżeli przyczyna hazardu leży poza systemem sterującym i wynika z budowy instalacji lub 
środowiska to można zmodyfikować tę część systemu, lub gdy nie jest to możliwe, 
zastosować systemy ochrony (rozdział 6). 

 
W systemie palnika gazowego przyczyną naruszenia bezpieczeństwa jest błąd projektowy 
systemu sterującego (rysunek C.7). Na rysunku 4.9 pokazano zmodyfikowany model systemu 
sterującego, którego celem jest usunięcie niebezpiecznych skutków przeciągu. Wprowadzone 
modyfikacje obejmują: 
• stan preparetoign został rozbity na dwa stany; rozróżnia się sytuację, w której płomień 

został zgaszony (preparetoign2) od sytuacji, w której zapłon w ogóle nie nastąpił 
(preparetoign1); czas przygotowania do zapłonu jest różny w obu przypadkach 
(prepared1 oznacza tm(en(prepareingtoign1),max(c_ign,c_ti)+c_ts), 
a prepared2 oznacza tm(en(prepareingtoign2),max(c_ign,c_ti)-
c_ttsoff)), 

• wprowadzono dodatkową zmienną reprezentującą liczbę nieudanych zapłonów (count); jej 
początkowa wartość jest równa 0, 

• wprowadzono nowy stan ventilation. 
 
Każdorazowe wejście do stanu waitingforhot powoduje zwiększenie wartości licznika 
count. W przypadku uzyskania informacji o udanym zapłonie wartość licznika jest zerowana. 
Jeżeli jednak wartość licznika przekroczy dopuszczalną wartość 
(c_max=c_safe/(max(c_ign,c_ti)+c_ttson+3*c_ts)), to system sterujący 
przechodzi do stanu ventilation i wyłącza dopływa gazu na czas 
c_tv=c_safe+2*c_ts+1, który jest wystarczający do całkowitej wentylacji komory 
spalania. Po upływie tego czasu wartość licznika nieudanych zapłonów zostaje wyzerowana i 
realizowana jest kolejna próba zapłonu. 
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Rysunek 4.9. Model systemu sterującego usuwający niebezpieczne skutki przeciągu. 

 
Zmodyfikowany system musi zostać poddany ponownej weryfikacji z punktu widzenia misji 
oraz bezpieczeństwa w celu potwierdzenia, że wprowadzone modyfikacje przywracają 
bezpieczeństwo, nie wprowadzają nowych zagrożeń oraz nie szkodzą misji systemu.  
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Modyfikacje i analiza modelu są powtarzane iteracyjnie, do momentu, w którym 
bezpieczeństwo zostanie zagwarantowane lub pewne błędy zostaną uznane za niemożliwe do 
usunięcia (np. z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych).  
 
Analiza systemu palnika gazowego wyposażonego w system sterujący przedstawiony na 
rysunku 4.9 wykazała spełnienie wymagań misji oraz bezpieczeństwa. 

4.5. Podsumowanie 
W niniejszym rozdziale przedstawiono metodę identyfikacji błędów projektowych, która: 
• jawnie wyodrębnia fragment systemu odpowiedzialny za rozwój hazardu, 
• umożliwia wykrycie niebezpiecznych błędów o skomplikowanej naturze (np. obejmujących 

kilka cykli systemu sterującego), 
• dostarcza danych (scenariusze hazardu) pozwalających na podjęcie odpowiednich działań 

zaradczych w przypadku występowania błędów niebezpiecznych, 
• umożliwia automatyczną analizę,  
• umożliwia analizę spójności pomiędzy misją i bezpieczeństwa dzięki przyjęciu modelu misji 

za punkt wyjścia modelowania hazardu. 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
 

- 59 -  

Rozdział 5. Analiza wpływu błędów przypadkowych 
W rozdziale przedstawiono metodę analizy wpływu błędów przypadkowych na bezpieczeństwo 
systemu. W podrozdziale 5.2 zaprezentowano kroki budowy modelu obiektowego 
uwzględniającego błędy instalacji oraz środowiska. Podrozdział 5.3 prezentuje analizę modelu, 
a podrozdział 5.4 wskazuje na sposoby zapobiegania niebezpiecznym skutkom błędów 
przypadkowych.  

5.1. Wprowadzenie do metody 
Obiekty instalacji oraz środowiska podlegają błędom przypadkowym, i dlatego mogą zachować 
się inaczej niż przyjęto w ich specyfikacji. Wynika to z pewnych zjawisk degradujących (np. 
korozja, starzenie się elementów, rozproszenie uwagi operatora). Oprogramowanie nie powinno 
dopuszczać do propagacji tych błędów w systemie, gdyż mogą one powodować hazard.  
 
Celem metody jest systematyczne zbadanie modelu systemu i identyfikacja możliwych błędów 
w stosunku do przyjętej specyfikacji. Błędy zostają poddane ocenie walidacyjnej, a następnie 
analizowany jest ich wpływ na bezpieczeństwo systemu. Metoda wskazuje na sposoby 
przywrócenia bezpieczeństwa na drodze modyfikacji systemu sterującego lub instalacji. 
 
Wejście dla metody stanowią: 
• model S będący rezultatem analizy wpływu błędów projektowych (rozdział 4), oraz 
• informacje dotyczące błędów przypadkowych. 

5.2. Budowa modelu uwzględniającego błędy 
Klasy modelu S będziemy nazywać klasami niezawodnymi. Poniżej przedstawiono sposób 
rozszerzenia modelu S do modelu uwzględniającego błędy, który będziemy nazywać 
modelem E. Model E jest tworzony w następujących krokach: 

5.2.1. Krok 1: Identyfikacja inicjatorów 
Źródłem błędów są obiekty systemu. Błąd oznacza zachowanie obiektu niegodne ze 
specyfikacją klasy niezawodnej, do której ten obiekt należy. Klasy, które dopuszczają błędne 
zachowania będziemy nazywać inicjatorami błędów. 
 
Identyfikacja inicjatorów wymaga wiedzy z dziedziny aplikacyjnej: 
• danych o niezawodności elementów instalacji, 
• wiedzy o środowisku systemu, 
• profili błędów, określających czy i w jaki sposób dany element może ulec awarii, 
• scenariuszy hazardu w podobnych systemach, 
• oceny możliwości błędu człowieka (np. operatora systemu lub użytkowników). 
 
Informacje o błędnych zachowaniach, z powodów marketingowych, są mniej dostępne niż 
informacje o działaniu poprawnym. Dlatego do listy inicjatorów należy dołączyć dowolną 
„podejrzaną” klasę. Jeżeli wystąpienie błędów dla tej klasy okaże się niemożliwe lub nie będą 
one wpływały na bezpieczeństwo, to zostanie ona wyeliminowana w kolejnych krokach 
metody. 
 
Na rysunku 5.1 pokazano ogólny model inicjatora. Inicjator (Class Err) jest specjalizacją 
klasy niezawodnej (Class). Jego nazwa jest tworzona przez dodanie do nazwy klasy 
niezawodnej słowa Err. Przypadkowy charakter błędów jest reprezentowany przez związek 
inicjatora ze środowiskiem (Environment), które aktywuje błędy w dowolnych momentach 
(Activates Error). 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
 

- 60 -  

Environment
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Rysunek 5.1. Ogólny model inicjatora. 

 
Dla przykładu, w systemie palnika gazowego na podstawie specyfikacji wymagań ([NG’97b] 
punkty 4.1.2.4 i 4.1.3.4) wyłoniono dwa inicjatory należące do instalacji: zapalniczkę oraz 
czujnik temperatury. Do listy inicjatorów włączono również operatora, który jest elementem 
środowiska, w celu sprawdzenia skutków rozluźnienia założeń dotyczących jego zachowania. 
Rysunek D.1 przedstawia model klas palnika gazowego z inicjatorami (por. rysunek C.1), a 
rysunek D.2 model przepływu zdarzeń i danych (por. rysunek C.2). 

5.2.2. Krok 2: Lista kontrolna błędów  
Celem tego kroku jest utworzenie listy kontrolnej błędów inicjatora, niezależnie od tego, czy 
mogą one wystąpić w rzeczywistości.  
 
Inicjator może wpływać na inne obiekty przez: 
• zdarzenia wysyłane do innych obiektów,  
• przypisanie wartości zmiennej współdzielonej z innymi obiektami, 
• zmianę kolejności lub czasów przebywania w stanach (prowadzi to do rozsynchronizowania 

obiektu z resztą systemu).  
 
Powyższe sytuacje są modelowane za pomocą przejść błędu, które są dodawane do przejść 
modelu klasy niezawodnej (przejść podstawowych).  
 
W odniesieniu do pojedynczego przejścia podstawowego będziemy badać następujące typy 
błędów związane z interpretacją etykiety tego przejścia: 
• zdarzeniowe wyrażenie odblokowujące 

1. jest traktowane jak fałszywe, podczas gdy jest prawdziwe, 
2. jest traktowane jak prawdziwe, podczas gdy jest fałszywe, 

• warunek odblokowujący  
3. jest traktowany jak fałszywy, podczas gdy jest prawdziwy, 
4. jest traktowany jak prawdziwy, podczas gdy jest fałszywy, 

• akcja  
5. nie jest wykonywana, lub jest wykonywana częściowo, 
6. wykonana jest inna akcja. 

 
Dla każdego błędu z powyższej listy zdefiniowano regułę, na podstawie której tworzone jest 
przejście błędu. Reguły te są stosowane do każdego stanu modelu inicjatora i każdego 
wychodzącego z niego przejścia. Dla danego przejścia tr : TR takiego, że  
tr=(sz, sd, (zwo, wo, aevs, avars)) (podrozdział 3.4) reguły te są następujące: 

reguła 1. dodanie przejścia   tr1=(sz, sz, (zwo, wo, ∅, ∅)) 

reguła 2. dodanie przejścia   tr2=(sz, sd, (NOTE zwo, wo, aevs, avars)) 
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 Jeżeli zdarzeniowe wyrażenie odblokowujące przejścia podstawowego zawiera zdarzenie 
czasowe, to w przejściu błędu zmianie ulega jego opóźnienie.  

reguła 3. dodanie przejścia   tr3=(sz, sz, (zwo, wo, ∅, ∅)) 

reguła 4. dodanie przejścia   tr4=(sz, sd, (zwo, NOTCV wo, aevs, avars)) 

reguła 5. dodanie przejścia   tr5=(sz, sd, (zwo, wo, aevs’, avars’)) gdzie 

 (#aevs ¯ 1 fi aevs’ = ∅) ¶ (#aevs > 1 fi aevs b aevs’)  
¶ (#avars ¯ 1 fi avars’ = ∅) ¶ (#avars > 1 fi avars b avars’) 

 Jeżeli akcja przejścia podstawowego zawiera wiele akcji, to akcja przejścia błędu jest 
dowolnym niepełnym podzbiorem akcji przejścia podstawowego. 

reguła 6. dodanie przejścia   tr6=(sz, sd, (zwo, wo, aevs’, avars’)) gdzie: 
aevs’Îaevs ¶ aevs’Î∅ ¶ aevs’⊆ aevs’’ ¶ avars’Îavars ¶ avars’Î∅ ¶ avars’⊆avars’’  
 
aevs’’=={a : EV | a e U{tr : inicjator.γ • tr.label.actionevs}  
                                    ∪ U{st : dom inicjator.δ.β • exited(st) ∪ entered(st)  
                                                                                  ∪ ρ(st).exitingevs ∪ ρ(st).enteringevs  
                                                                                  ∪ U{lab : ρ(st).labels • lab.actionevs}} 
 
avars’’ == {a : VARA | a e U{tr : inicjator.γ • tr.label.actionvars}  
                                     ∪ U{st : dom inicjator.δ.β • ρ(st).exitingvars ∪ ρ(st).enteringvars  
                                                                                  ∪ U{lab : ρ(st).labels • lab.actionvars}} 
 
Akcja przejścia błędu jest różna od akcji przejścia podstawowego i jest dowolnym 
niepustym podzbiorem akcji wykonywanych przez inicjatora. Jeżeli w akcji następuje 
przypisanie wartości do zmiennej, to w akcji przejścia błędu może nastąpić przypisanie 
dowolnej innej wartości.  

 
Na rysunku 5.2 przedstawiono przejście podstawowe (oznaczone linią ciągłą) i odpowiadające 
mu przejścia błędu (oznaczone linią przerywaną). Przejścia oznaczono numerami reguł, na 
podstawie których zostały utworzone. 

1,3: zwo[wo]
sz

sd

4: zwo[not wo]/
aevs; avars

zwo[wo]/
aevs; avars

5: zwo[wo]
6: zwo[wo]/
aevs’; avars’

2: not zwo[wo]/
aevs; avars

 
Rysunek 5.2. Model przejść błędu.  

 
Zaprezentowana lista kontrolna może nie wyczerpać wszystkich możliwych błędów, ponieważ 
jest ona tworzona pod kątem możliwych odstępstw od przejść w modelu klasy niezawodnej.  
Dlatego dodatkowo należy rozpatrzyć błędy, które mogą powodować przejścia pomiędzy 
stanami wykraczające poza zaprezentowane reguły. Identyfikacja takich przejść wymaga   
wiedzy aplikacyjnej i nie jest objęta zakresem prezentowanej metody.  Przykład takiego 
przejścia podano na rysunku 5.4. 
 
Wynikiem kroku jest lista kontrolna błędów oraz modele inicjatorów, do których dodano 
przejścia błędu.  
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5.2.3. Krok 3: Walidacja błędów 
Lista kontrolna błędów wygenerowana w kroku 2 jest tworzona na podstawie reguł 
syntaktycznych. Wiele z tych błędów jest jednak wykluczonych fizyczną budową obiektów. 
Dlatego lista kontrolna błędów zostaje poddana walidacji ze względu na możliwość wystąpienia 
tych błędów w rzeczywistości. Decyzja czy dane przejście błędu jest uzasadnione wymaga 
wiedzy aplikacyjnej. Przejścia, które nie reprezentują rzeczywistych błędów zostają usunięte z 
modelu. 
 
W czasie walidacji zostają dobrane opóźnienia i wartości przypisywane zmiennym w 
przejściach błędu. 
 
Reguły 1 i 3 produkują takie same przejścia, pomimo że reprezentują błędy o innych 
przyczynach. Jeżeli oba przejścia błędu przejdą proces walidacji, to jedno z nich zostaje 
usunięte.  
 
Jeżeli proces walidacji doprowadzi do usunięcia wszystkich przejść błędu danego inicjatora 
oznacza to, że klasa niesłusznie została zakwalifikowana do listy inicjatorów i nie podlega 
dalszej analizie. 

5.2.4. Krok 4: Ustalenie aktywacji błędów 
Aktywacja błędu jest reprezentowana przez wzbogacenie zdarzeniowego wyrażenia 
odblokowującego w etykiecie przejścia błędu o dodatkowe zdarzenie (zdarzenie błędu). 
Zdarzenie błędu ma jednoznaczną nazwę, składającą się z części podstawowej, 
odzwierciedlającej naturę błędu oraz końcówki _err. Dla przykładu, w przypadku błędu 
utworzonego zgodnie z regułą 1 ostateczna postać przejścia błędu jest następująca: 

 
tr1=(sz, sz, (ignor_err ANDE zwo, wo, ∅, ∅)) 

 
Przejście błędu jest odpalane tylko wtedy, gdy wystąpią warunki zajścia błędu (system 
przebywa w stanach sz oraz spełnione są zwo i wo) oraz pojawi się odpowiednie zdarzenie 
błędu. Zdarzenia błędów są zdarzeniami zewnętrznymi i są generowane automatycznie podczas 
analizy osiągalności stanów modelu. 
 
W systemie palnika gazowego w wyniku zastosowania kroków 2, 3 i 4 otrzymujemy 
zaprezentowane poniżej modele z przejściami błędu. Na rysunkach przejścia błędu zaznaczono 
przerywaną linią. 
 
Model zapalniczki został wzbogacony o następujące błędy (rysunek 5.3, por. rysunek C.4): 
1. upłynął czas ładowania, a zapalniczka nie jest naładowana not_charged_err 

(reguła 1), 
2. zapalniczka jest naładowana, a polecenie generacji iskry jest ignorowane ignor_gen_err 

(reguła 1), 
3. iskra jest generowana spontanicznie spon_err (reguła 2), 
4. zapalniczka ładuje się dwukrotnie dłużej longer_err (reguła 2), 
5. zapalniczka rozładowuje się bez generacji iskry discharge_err (reguła 5). 
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charging

tm(en(
charging),
ct_i)

spon_err and
not sygignon/
spark

discharge_err
and sygignon

sygignon/
spark

ready

not_charged_err and
tm(en(charging)ct_i)

ignor_gen_err
and sygignon

longer_err
and tm(en(
charging),
2*ct_i)

 
Rysunek 5.3. Model zapalniczki z przejściami błędu. 

 
Model czujnika temperatury został wzbogacony o następujące błędy (rysunek 5.4, por. rysunek 
C.5): 
1. czujnik temperatury blokuje się w pozycji zimny stuck_cold_err (reguła 1), 
2. czujnik temperatury blokuje się w pozycji gorący stuck_hot_err (reguła 1), 
3. na skutek pęknięcia czujnik natychmiast przechodzi do stanu zimny break_err (model 

tego błędu wykracza poza zaprezentowane reguły i powstaje przez zastosowanie reguły 2 z 
modyfikacją stanu docelowego przejścia błędu; reguła 2 wskazuje, że stanem docelowym 
tego przejścia powinien być stan cooling; prowadziłoby to jednak do błędnych wskazań 
czujnika dopiero po upływie czasu chłodzenia; w rzeczywistości błąd prowadzi do 
natychmiastowego błędnego wskazania). 

hot

flameon

flameoff

warming

cold

on
off/temp:=

c_off tm(en(cooling), c_ttsoff)
and not flameon/
temp:=c_off

tm(en(warming), c_ttson)
and not flameoff/
temp:=c_on

flameon

flameoff

cooling

flameoff and
stuck_hot_err

flameon and
stuck_cold_err

break_err and
not flameoff/
temp:=c_off

  
Rysunek 5.4. Model czujnika temperatury z przejściami błędu. 

 
Model wyrażający założenia dotyczące zachowania operatora zawiera następujące błędy 
(rysunek 5.5, por. rysunek C.8):  
1. operator nie zachowuje odpowiedniej przerwy pomiędzy włączeniem i wyłączeniem grzania 

on_off_err (reguła 2), 
2. operator nie zachowuje odpowiedniej przerwy pomiędzy wyłączeniem i włączeniem grzania 

off_on_err (reguła 2). 
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hoffexpected

notheating

honexpected

heating

tm(en(notheating), c_tv)

tm(en(heating), c_tv)

hoff/heatingoff

hon/heatingon

on_off_err

off_on_err

 
Rysunek 5.5. Model dynamiczny operatora z rozluźnionym zachowaniem. 

5.3. Analiza modelu 
Model E zostaje poddany analizie osiągalności stanu hazardowego w celu sprawdzenia czy 
wprowadzone błędy są niebezpieczne. Jeżeli stan hazardowy jest osiągalny, rejestrowany jest 
scenariusz hazardu (podrozdział 4.3).  
 
Analiza modelu palnika gazowego wykazała, że błędy zapalniczki nie prowadzą do wystąpienia 
hazardu. Natomiast błąd zablokowania czujnika temperatury w pozycji gorący 
(stuck_hot_err) prowadzi do zajścia hazardu. Następuje to tylko wtedy, gdy w systemie 
występuje przeciąg. Przykładowy scenariusz przedstawiono na rysunku 5.6. Po włączeniu 
grzania (hon, heatingon) realizowana jest procedura przygotowywania komory do zapłonu 
(syggason, gason) i w rezultacie dochodzi do zapłonu (sygignon, spark, flameon). 
Następnie płomień jest gaszony przez przeciąg (draught, flameoff), ale ze względu na 
bezwładność termiczną, czujnik temperatury przechodzi do stanu gorący 
(start(temp=c_on)), w którym występuje błąd zablokowania (stuck_hot_err). 
System sterujący otrzymuje błędną informację, że gaz w komorze jest wypalany i nie realizuje 
ponownego zapłonu gazu. W rezultacie, po pewnym czasie zostaje osiągnięty stan hazardowy.  

init 0 hon 1 heatingon 1 syggason 1 gason 14 sygignon 1 
spark 1 flameon 6 draught 1 start(temp=c_on) and 
flameoff and stuck_hot_err 52 hazard 

Rysunek 5.6. Scenariusz hazardu spowodowany błędem czujnika temperatury. 
 

Błędy operatora również prowadzą do hazardu. Zidentyfikowano scenariusze hazardu, które są 
spowodowane naprzemiennym szybkim włączaniem i wyłączaniem grzania. Przykładowy 
scenariusz przedstawiono na rysunku 5.7. Składa się on z częściowo nakładających się ciągów 
zdarzeń: hon, heatingon, syggason, gason, hoff, heatingoff, syggasoff, 
gasoff. Pierwsze cztery zdarzenia są związane z włączaniem grzania i przygotowywaniem 
komory spalania do zapłonu. Komora zostaje przygotowana, lecz pojawiające się polecenie 
heatingoff powoduje, że zapłon nie następuje. Ponieważ, całkowity czas, w którym gaz jest 
dostarczany do komory, jest większy od czasu wentylacji, stężenie gazu rośnie. Kilkukrotne 
powtórzenie procedury przygotowania do zapłonu, bez wypalenia gazu, prowadzi do 
przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazu.  
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init 0  
hon 1 heatingon 1 syggason and off_on_err 1 gason 11 
hoff 1 heatingoff 1 syggasoff and on_off_err 1  
hon and gasoff 1 heatingon 1 syggason and off_on_err 1 
gason 11 hoff 1 heatingoff 1 syggasoff and on_off_err 1  
hon and gasoff 1 heatingon 1 syggason and off_on_err 1 
gason 11 hoff 1 heatingoff 1 syggasoff and on_off_err 1 
hon and gasoff 1 heatingon 1 syggason and off_on_err 1 
gason 11 hoff 1 heatingoff 1 syggasoff and on_off_err 1  
hon and gasoff 1 heatingon 1 syggason 1 gason 6 hazard 

Rysunek 5.7. Scenariusz hazardu spowodowany błędem operatora. 

5.4. Zapobieganie skutkom błędów przypadkowych 
Pozyskane scenariusze hazardu stanowią wskazówkę w jaki sposób przywrócić bezpieczeństwo 
systemu. Wybór odpowiedniego rozwiązania jest uzależniony od konkretnego systemu oraz 
ograniczeń technicznych i ekonomicznych.  
 
W przypadku identyfikacji niebezpiecznego błędu przypadkowego możliwe są następujące 
działania zaradcze: 
• system sterujący zostaje zmodyfikowany w taki sposób, że gwarantuje utrzymanie 

bezpieczeństwa, 
• podejmowane są działania mające na celu podniesienie niezawodności inicjatora i usunięcie 

błędu,  
• instalacja systemu zostaje zmodyfikowana w taki sposób, że propagacja błędu zostaje 

zatrzymana (np. w [GN’95b] zwiększono bezpieczeństwo systemu skrzyżowania toru 
kolejowego z drogą wzbogacając instalację o zaporę, która uniemożliwia kierowcom wjazd 
na skrzyżowanie na czerwonym świetle),  

• zostają zastosowane systemy ochrony (rozdział 6), które w przypadku wystąpienia błędu 
przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo, 

• system pozostanie niebezpieczny w granicach dopuszczalnego ryzyka. 
 
Dla przykładu, w systemie palnika gazowego w celu usunięcia zagrożenia płynącego z błędu 
czujnika temperatury możliwe są następujące środki zaradcze: 
• podjęcie działań mających na celu podniesie niezawodności czujnika temperatury przez np. 

zastosowanie kilku czujników i głosowanie wyników, co w konsekwencji prowadzi do 
zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędu, 

• włączenie błędu czujnika temperatury w zakres obserwacji monitora bezpieczeństwa 
(rozdział 6). 

 
W celu usunięcia zagrożenia płynącego z błędów operatora możliwe są następujące środki 
zaradcze: 
• system sterujący zostaje zmodyfikowany w taki sposób, że zachowania, które miały być 

gwarantowane przez operatora, są wymuszane przez system sterujący. Model tak 
zmodyfikowanego systemu sterującego (rysunek 5.8) jest współbieżną kompozycją modelu 
sterującego z rysunku 4.9 i modelu wyrażającego zakładane ograniczenia zachowań 
operatora (rysunek C.8). System dodatkowo generuje sygnał dźwiękowy (/beep) w 
przypadku wydania polecenia w czasie niezgodnym z przyjętym ograniczeniem, 

• włączenie błędnego zachowania operatora w zakres obserwacji monitora bezpieczeństwa 
(rozdział 6). 
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idle

tm(en(waitingforhot),
c_ttson+c_ts)

prepared2

[count>=c_max]/
syggasoff

/count:=
count+1;
sygignonpreparingtoign1

ventilation

tm(en(ventilation), c_tv)/
syggason; count:=0

heating

C

[temp=c_off]

[temp=c_off]

readtempsensor1

readtempsensor2

checkingfire

C

waitingforhot

[temp=c_on]
/count:=0

preparingtoign2

prepared1

[count<c_max]

/count:=0

heatingonx/syggason heatingoffx/syggasoff

tm(en(heatingon not
allowed), c_op)heatingon allowed

heatingoff not allowed

tm(en(heatingoff not
allowed), c_op) heatingoff/

heatingoffx

heatingon/
heatingonx

heatingoff allowed

heatingon not allowed

heatingoff/
beep

heatingon/
beep

 
Rysunek 5.8. Model systemu sterującego wykluczający błędy operatora. 

 
Po identyfikacji i wyborze środków zaradczych mających na celu zagwarantowanie 
bezpieczeństwa w sytuacji obecności błędów, zostają one wprowadzone do modelu E. 
Zmodyfikowany model musi zostać poddany ponownej weryfikacji w celu sprawdzenia czy 
przywrócono bezpieczeństwo nie wprowadzając nowych błędów i nie szkodząc misji systemu.  
 
Analiza osiągalności stanów zmodyfikowanego palnika gazowego wykazała, że pomimo 
błędów operatora bezpieczeństwo jest zachowane. 

5.5. Podsumowanie 
Metoda analizy wpływu błędów przypadkowych na bezpieczeństwo systemu umożliwia: 
• systematyczną identyfikację błędów przypadkowych, 
• modelowanie błędów w schematach stanu, 
• automatyczną analizę, 
• identyfikację zależności pomiędzy błędem, lub wieloma błędami, a hazardem nawet wtedy, 

gdy te zdarzenia są oddzielone długim i skomplikowanym łańcuchem zdarzeń pośrednich, 
• określenie odpowiednich działań zaradczych na podstawie scenariuszy hazardu. 
 
Model obiektowy pozwala zachować rozdział pomiędzy systemem sterującym a instalacją i 
środowiskiem. Jest to korzystne, gdyż cechują się one większą podatnością na różne rodzaje 
błędów.  
 
W rozdziale 7 przedstawiono prototypowe narzędzie pozwalające na automatyczne tworzenie 
modelu E na podstawie modelu S. 
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Rozdział 6. Synteza monitorów bezpieczeństwa  
W rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z monitorowaniem bezpieczeństwa, 
polegającym na wykrywaniu zagrożeń zanim przekształcą się one w hazardy. Zaprezentowano 
dwie metody syntezy monitora bezpieczeństwa: opartą o scenariusze hazardu (podrozdział 6.2) 
oraz opartą o model hazardu (podrozdział 6.3). W podsumowaniu zawarto porównanie obu 
metod. W ramach rozdziału wykorzystano pojęcia przyczynowości i odległości czasowej 
zgodne z definicjami zawartymi w podrozdziale 3.6. 

6.1. Monitorowanie bezpieczeństwa 
Nawet najbardziej zaawansowane metody weryfikacji i walidacji nie gwarantują usunięcia 
wszystkich niebezpiecznych błędów. Z tego powodu stosuje się systemy ochrony, które 
dopuszczają wyłącznie realizację zachowań bezpiecznych, bez względu na to czy są one 
poprawne. Celem systemu ochrony jest monitorowanie bezpieczeństwa w celu rozpoznania 
zagrożeń zanim przekształcą się one w hazardy, oraz realizacja akcji korygującej, zmierzającej 
do uniknięcia hazardu lub ograniczenia jego skutków. 
 
Stan pre_s poprzedza stan s, jeżeli w ramach pewnego wykonania system przechodzi ze stanu 
pre_s do s (być może odwiedzając inne stany s’). Odległość czasowa stanów pre_s i s to suma 
czasów przebywania w stanach pre_s i s’. 
 
Ze stanem hazardowym H zwiążemy strefę zagrożenia, która jest określona czasem T, 
nazywanym szerokością strefy zagrożenia. Do strefy zagrożenia należy stan H oraz wszystkie 
stany poprzedzające H, dla których odległość czasowa od H jest nie większa od T (rysunek 6.1).  

hazards1 s2 s3

s10

s6

s7

s5s4

s9s8

s36

s37

strefa zagrożenia

szerokość strefy
zagrożenia

 
Rysunek 6.1. Strefa zagrożenia. 

 
Monitor bezpieczeństwa dla hazardu H jest urządzeniem, które w sposób ciągły obserwuje 
rzeczywisty stan systemu i porównuje go ze zdefiniowaną strefą zagrożenia. Jeżeli system 
znajdzie się w strefie zagrożenia, monitor zgłasza alarm. Jeżeli szerokość strefy zagrożenia jest 
większa od czasu realizacji akcji korygującej, to istnieje możliwość uniknięcia wypadku. 

 
W procesie syntezy monitora należy zapewnić następujące cechy jakościowe monitora: 
• wysoka czułość oznacza, że zawsze gdy system wejdzie do strefy zagrożenia monitor zgłasza 

alarm, 
• unikanie fałszywych alarmów oznacza, że nie występuje sytuacja, w której system jest poza 

strefą zagrożenia, a alarm jest zgłoszony, 
• pasywność oznacza, że poza zgłaszaniem alarmu monitor nie wpływa na swoje środowisko, 
• realizowalność oznacza, że realizacja monitora jest możliwa np. z punktu widzenia kosztów i 

ograniczeń natury fizycznej. 
 
Synteza monitora bezpieczeństwa wymaga rozwiązania następujących problemów: 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 

- 68 -  

• opracowanie struktury pozwalającej śledzić zmiany stanu monitorowanego systemu,  
• wskazanie monitorowi stanów należących do strefy zagrożenia,  
• podłączenie monitora do rzeczywistego systemu; to zagadnienie nazwiemy implantacją, 
• osiągnięcie wymaganych cech jakościowych. 

6.2. Synteza oparta o scenariusze hazardu 
Idea syntezy (rysunek 6.2) polega na tym, by monitor rozpoznawał scenariusze hazardu mogące 
wystąpić w rzeczywistym systemie. Na podstawie rzeczywistego systemu w procesie 
modelowania powstaje model systemu. Model ten jest analizowany i w rezultacie pozyskiwane 
są scenariusze hazardu (rozdziały 4 i 5). Na ich podstawie prowadzona jest synteza monitora, w 
sposób umożliwiający dalszą realizację tego urządzenia oraz podłączenie go do rzeczywistego 
systemu. 

+
podłączenie

s5

tm(en(s4, tG+tZ))

s1 s2
s3

gason

heatingon and gason

heatingon
spark

s4

sygignon or heatingoff or gasoff

sygignon or heatingoff or gasoff

tm(en(s4, tG+tZ))

realizacja

alarm

tm(en(s4, tG+tZ))

s3
gason

s4

tm(en(s4, tG+tZ))

modelowanie

pozyskiwanie
scenariuszy

synteza

init 1 hon 1 heatingon  5 gason hazard
init 1 hon 1 heatingon  3 gason hazard

 
 

Rysunek 6.2. Idea syntezy oparta o scenariusze hazardu. 
 

Wejście do metody stanowią scenariusze hazardu pozyskane na drodze zastosowania metody 
analizy wpływu błędów projektowych (rozdział 4) oraz metody analizy wpływu błędów 
przypadkowych (rozdział 5).  
 
Kroki metody będą ilustrowane w odniesieniu do scenariuszy hazardu palnika gazowego: 
• spowodowanego błędem czujnika temperatury (rysunek 5.6), 
• spowodowanego błędem operatora (rysunek 5.7).  
 
Metoda obejmuje następujące kroki: 

6.2.1. Krok 1: Implantacja 
Celem kroku jest zapewnienie monitorowi dostępu do zdarzeń zachodzących w systemie. 
Dzięki temu monitor może reagować na zmiany zachodzące w systemie.  
 
Zdarzenie występujące w scenariuszu hazardu może oznaczać zmianę wartości warunku. 
Relacje pomiędzy zmianą wartości warunku i zdarzeniami od warunków zdefiniowano w 
podrozdziale 3.6 (np. warunek [temp=c_off] jest reprezentowany przez zdarzenie 
start(temp=c_off)).  
 
Zdarzenie jest mierzalne, jeżeli istnieją techniczne środki pozwalające wykryć jego wystąpienie. 
Biorąc pod uwagę to kryterium, ze zbioru wszystkich zdarzeń systemu wydzielimy zbiór 
zdarzeń mierzalnych (ZM). Pozostałe zdarzenia to zdarzenia niemierzalne.  
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W scenariuszu hazardu mogą występować zdarzenia błędu (rozdział 5), które są niemierzalne. 
Mierzalne może być natomiast zdarzenie diagnostyczne związane z danym błędem, o ile system 
zostanie wzbogacony o odpowiednie środki techniczne. Dla systemów związanych z 
bezpieczeństwem takie wzbogacenie jest uzasadnione dla błędów niebezpiecznych. W związku 
z tym wystąpienia (niemierzalnych) zdarzeń błędów zastępujemy wystąpieniami (mierzalnych) 
zdarzeń diagnostycznych. Zdarzenie diagnostyczne występuje z pewnym opóźnieniem, które 
jest określone zastosowanymi środkami technicznymi. Załóżmy, że opóźnienie jest znane i 
wynosi d. W takiej sytuacji modyfikacja scenariusza hazardu związana z zastąpieniem zdarzenia 
błędu zdarzeniem diagnostycznym jest następująca. Każdy fragment scenariusza hazardu 
postaci: 
 s1 t1 z1     sn tn err    s2 t2 z2 
w którym err oznacza zdarzenie błędu zostaje zastąpiony przez: 
  s1 t1 z1    sn tn none  k d rap   s2-k t2-d z2  dla d < t2, lub  
 s1 t1 z1    sn tn none  s2 t2 z2 and rap        dla d = t2 
gdzie rap oznacza zdarzenie diagnostyczne, a k wynosi d dla systemu o Semantyce 3 i 0 dla 
systemu o Semantyce 4. 
 
Zakładamy, że mierzalne jest również zdarzenie tick, które reprezentuje upływ jednostki czasu 
w systemie (zakładamy synchronizację zegarów systemu i monitora). 
 
W systemie palnika gazowego przyjmiemy, że wszystkie zdarzenia (zmienne) wymieniane 
przez interfejs systemu sterującego z instalacją są mierzalne. To założenie jest uzasadnione, 
ponieważ zdarzenia (zmienne) wykorzystywane przez jeden system sterujący mogą zostać 
udostępnione innemu systemowi. Do identyfikacji zdarzeń mierzalnych wykorzystujemy model 
przepływu zdarzeń i danych (rysunek C.2). Przyjmiemy również, że opóźnienie związane ze 
zdarzeniami diagnostycznymi wynosi 1, a nazwy zdarzeń diagnostycznych będą nazwami 
zdarzeń błędów z końcówką _rap. Rysunek 6.3 przedstawia zbiór zdarzeń mierzalnych systemu 
palnika gazowego.  

heatingon, heatingoff, sygignon, syggason, syggasoff, 
start(temp=c_on), start(temp=c_off), stuck_hot_err_rap, 
stuck_cold_err_rap, break_err_rap, not_charged_err_rap, 
ignor_gen_err_rap, spon_err_rap, longer_err_rap, 
discharge_err_rap, on_off_err_rap, off_on_err_rap, tick 

Rysunek 6.3. Zbiór zdarzeń mierzalnych systemu palnika gazowego. 
 
Nie wszystkie zdarzenia występujące w scenariuszu hazardu są mierzalne, np. w systemie 
palnika nie ma możliwości bezpośredniego stwierdzenia, że stężenie gazu przekroczyło pewien 
poziom. Celem implantacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której monitor wykorzystuje 
wyłącznie zdarzenia mierzalne. Można to osiągnąć następującymi sposobami: 
• wzbogacenie instalacji o dodatkowe czujniki pozwalające mierzyć zdarzenia niemierzalne, 
• identyfikacja mierzalnych zamienników zdarzeń niemierzalnych (sekcja 6.3.2), 
• pomijanie obserwacji zdarzeń niemierzalnych.  
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W syntezie monitora opartej o scenariusze hazardu wykorzystano podejście polegające na 
pomijaniu obserwacji zdarzeń niemierzalnych. W rezultacie monitor obserwuje tylko te 
zdarzenia, które może obserwować przy dostępnych środkach technicznych. Podejście to polega 
na usunięciu ze scenariuszy hazardu zdarzeń niemierzalnych w następujący sposób:  
• każdy fragment scenariusza postaci: 

 s1 t1 z1     sn tn zn    s2 t2 z2 
w którym zn oznacza wyrażenie zdarzeniowe używające tylko zdarzenia niemierzalne 
zostaje zastąpiony przez: 
  s1 t1 z1     sn+s2 tn+t2 z2, 

• z każdego wyrażenia zdarzeniowego odwołującego się zarówno do zdarzeń mierzalnych jak 
i niemierzalnych usuwane są wystąpienia zdarzeń niemierzalnych. 

 
Dla systemu palnika gazowego, ze scenariuszy z rysunków 5.6 i 5.7 poprzez usunięcie zdarzeń 
niemierzalnych i zamianę zdarzeń błędów na zdarzenia diagnostyczne otrzymano mierzalne 
scenariusze hazardu przedstawione na rysunkach 6.4 i 6.5.  

init 1 heatingon 1 syggason 15 sygignon 9 
start(temp=c_on) 1 stuck_hot_err_rap 51 hazard 

Rysunek 6.4. Mierzalny scenariusz spowodowany błędem czujnika temperatury. 

init 1 heatingon 1 syggason 1 off_on_err_rap 12 
heatingoff 1 syggasoff 1  on_off_err_rap  
     1 heatingon 1 syggason 1 off_on_err_rap 12 
heatingoff 1 syggasoff 1  on_off_err_rap  
     1 heatingon 1 syggason 1 off_on_err_rap 12 
heatingoff 1 syggasoff 1 on_off_err_rap  
     1 heatingon 1 syggason 1 off_on_err_rap 12 
heatingoff 1 syggasoff 1  on_off_err_rap  
     1 heatingon 1 syggason 7 hazard 

Rysunek 6.5. Mierzalny scenariusz hazardu spowodowany błędem operatora. 

6.2.2. Krok 2: Definicja monitora 
Celem tego kroku jest budowa modelu, który rozpoznaje scenariusze hazardu zachodzące w 
rzeczywistym systemie. Model taki jest tworzony w dwóch etapach: najpierw mierzalne 
scenariusze hazardu są tłumaczone na odpowiadające im modele scenariuszy hazardu, a 
następnie budowany jest model monitora, który grupuje wszystkie modele scenariuszy hazardu.  
 
Model mierzalnego scenariusza hazardu jest schematem stanu rozpoznającym ciąg zdarzeń 
należący do tego scenariusza. Zdarzenia nadchodzące w porządku i momentach czasowych 
określonych przez mierzalny scenariusz hazardu powodują, że aktualny stan modelu zmienia 
się, aż osiągnie ostatni stan nazywany alarm. Jeżeli w systemie wystąpi zachowanie niezgodne 
z danym scenariuszem, to proces obserwacji rozpoczyna się od początku. 
 
W terminach automatów skończonych zagadnienie to sprowadza się do syntezy automatu, który 
osiąga stan końcowy w momencie pierwszego, pełnego wystąpienia ciągu zdarzeń opisanego 
scenariuszem hazardu. Wyrażenie regularne opisujące ten automat jest następujące: 
   
  W2 = (s1 + s2 + ... + sn)*W1 
gdzie 
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s1, s2, ..., sn  reprezentują poszczególne zdarzenia mierzalne 
W1   jest wyrażeniem regularnym reprezentującym dany scenariusz hazardu. 
 
Sposób syntezy automatu skończonego dla takiego wyrażenia przedstawiono w [B’69]. 
 
Model scenariusza hazardu w schemacie stanu tworzymy przez połączenie szablonów 
odpowiadających fragmentom scenariuszy hazardu (rysunki 6.6 i 6.7). Przejścia rysowane 
ciągłą linią (akceptacje) reprezentują akceptację kolejnych zdarzeń. Akceptacja prowadzi do 
stanu, w którym model oczekuje na następne zdarzenie ze scenariusza hazardu. Przejścia 
rysowane linią przerywaną (odejścia) są odpalane zdarzeniami, które nie są spodziewane w 
danym momencie. Odejście prowadzi do stanu początkowego lub innego stanu modelu w 
zależności do tego czy zdarzenie (lub ciąg zdarzeń), które je odblokowało odblokowuje również 
początkowe akceptacje modelu scenariusza hazardu.  

fragment scenariusza          warunki            model

1 x

2 x

t x                                  t >2

1 hazard

2 hazard

t hazard                                 t >2

s
tm(en(s),t-2) and x

tm(en(s),t-1) or x and not
tm(en(s), t-2) or ZM\x

s
x

not x

s
tm(en(s),t-2)

ZM

alarm

s

ZM

alarm

alarm

s

ZM

s’
x

not x

 
Rysunek 6.6. Szablony modelu scenariusza hazardu dla systemu o Semantyce 3. 
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fragment scenariusza          warunki             model

k 0 x k >0

k t x t>0

k t none t>0

k 0 hazard

k t hazard t>0

s
tm(en(s),t) and x

tm(en(s),t+1) or x and
not tm(en(s), t) or ZM\x

s
tm(en(s),t)

ZM

alarm

alarm

s
x

tm(en(s),1) or ZM\x

s
tm(en(s),t)

ZM

 
Rysunek 6.7. Szablony modelu scenariusza hazardu dla systemu o Semantyce 4. 

 
Dla systemu palnika gazowego na rysunku 6.8 przedstawiono model scenariusza z rysunku 6.4. 
Model ten powstał w rezultacie zastosowania szablonów z rysunku 6.6. Początkowo model 
znajduje się w stanie s1. Jeżeli pojawi się zdarzenie heatingon, model przechodzi do stanu 
s2. Jeżeli w następnym kroku pojawi się zdarzenie syggason, model przechodzi do stanu s3. 
Jeżeli po 15 jednostkach czasu pojawi się zdarzenie sygignon, następuje przejście do 
kolejnego stanu itd. Bieżący stan modelu zmienia się w miarę pojawiania się kolejnych zdarzeń. 
W stanie s5 pojawia się zdarzenie stuck_hot_err_rap i powoduje przejście do stanu s6. 
Po 51 jednostkach czasu model osiąga stan alarm.  
 
Jeżeli podczas przebywania w stanie s1 nie wystąpi zdarzenie heatingon, model wraca do 
stanu s1. Podobnie ze stanem s2 i zdarzeniem syggason. Jeżeli jednak w s2 pojawi się 
heatingon to model pozostaje w s2 (w przeciwnym przypadku wystąpienie tego zdarzenia 
byłoby „gubione”). Jeżeli przez 16 jednostek czasu po wystąpieniu zdarzenia syggason nie 
pojawi się zdarzenie sygignon, lub pojawi się dowolne inne zdarzenie, lub zdarzenie 
sygignon pojawi się za wcześnie, to model wraca do stanu s1. Jeżeli jednak pojawi się 
heatingon to model przechodzi do stanu s2. Podobną rolę spełniają pozostałe odejścia. 

tm(en(s6),49)

s1

not
heatingon

heatingon tm(en(s4),7)
and
start(temp=c_on)

tm(en(s4),8)or ZM\
{start(temp=c_on),
heatingon} or
start(temp=c_on)
and not tm(en(s4), 7)

s4 s6

ZM\heatingon

s2

not
syggason
and not
heatingon

syggason
s3

tm(en(s3),13)
and sygignon

tm(en(s3),14)
or ZM\{sygignon,
heatingon}
or sygignon and
not tm(en(s3), 13)

s5

not
stuck_hot_err_rap
and not heatingon

stuck_hot_err_rap

alarm

heatingon

 
Rysunek 6.8. Model scenariusza hazardu spowodowanego błędem czujnika temperatury. 

 
Monitor bezpieczeństwa jest współbieżną kompozycją modeli scenariuszy hazardu. Ponadto 
monitor ma wyróżniony stan alarm, do którego przechodzi, gdy dowolny z modeli scenariuszy 
hazardu osiąga lokalny stan alarm. 
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Rysunek 6.9 przedstawia model monitora systemu palnika gazowego. Stan 
hazard_scenarios zawiera fragmenty dwóch scenariuszy (z rysunków 6.4 i 6.5).  

  hazard scenarios

hs2

tm(en(s6),49)

alarm1

alarm

in (alarm1) or in (alarm2) or  ... or in (alarmn)

o o o alarmnhsn s1

alarm2s27
tm(en(s27),5)

ZM\heatingon

s1
heatingon

s2
syggason

not syggason and
not heatingon

s3
on_off_err_rap

not  on_off_err_rap
and not heatingon

o o o
not heatingon

s26
syggason

not syggason and
not heatingon

s1
tm(en(s4),7)
and
start(temp=c_on)

tm(en(s4),8) or ZM\
{start(temp=c_on),
heatingon}
or start(temp=c_on)
and not tm(en(s4), 7)

s4

hs1

s6

ZM\heatingon

s2 s3
tm(en(s3),13)
and sygignon

tm(en(s3),14) or
ZM\{sygignon,
heatingon} or
sygignon and not
tm(en(s3), 13)

s5

not
stuck_hot_err_rap
and not heatingon

stuck_hot_err_rap

not
heatingon

heatingon

not
syggason
and not
heatingon

syggason

heatingon

heatingon

Rysunek 6.9. Model monitora palnika gazowego.  
 
Otrzymany model monitora pozwala śledzić zmiany stanu monitorowanego systemu. 

6.2.3. Krok 3: Strojenie 
Celem kroku jest zdefiniowanie strefy zagrożenia o zadanej szerokości. Odpowiednia szerokość 
strefy zagrożenia pozostawia czas na realizację akcji korygującej.  
 
Załóżmy, że szerokość strefy zagrożenia wynosi T. Dzięki temu, że model monitora podąża za 
zmianami systemu na drodze do hazardu, rozpoznaje również stany poprzedzające hazard. 
Niech s będzie stanem, którego odległość czasowa od stanu alarm wynosi T. Dokonujemy 
modyfikacji modelu monitora w taki sposób, by monitor przechodził ze stanu s do stanu 
alarm. Dzięki temu alarm zostanie zgłoszony przed wystąpieniem stanu hazardowego. 
Etykieta przejścia do stanu alarm to etykieta przejścia ze stanu s do stanu bezpośrednio 
następującego po s. 
 
Dla stanu źródłowego przejścia ze zdarzeniem czasowym może wystąpić sytuacja, w której jego 
odległość czasowa od stanu alarm przekracza T (np. przejście ze stanu s6 do alarm na 
rysunku 6.8). Stan taki zostaje rozbity na dwa stany s1 i s2, takie że s1 poprzedza s2 i odległość 
czasowa s1 od stanu alarm wynosi T.  
 
Dla przykładu rozważmy strojenie monitora palnika gazowego z rysunku 6.9. Przyjmiemy, że 
szerokość strefy zagrożenia (recovery) wynosi 3+1. Wynika to z czasu realizacji akcji 
korygującej polegającej na zatrzymaniu wzrostu stężenia gazu, gdyż: 
• potrzeba 1 jednostki czasowej na przesłanie zdarzenia syggasoff do zaworu gazu, 
• potrzeba 1 jednostki czasowej na zamknięcie zaworu, 
• potrzeba 1 jednostki czasowej na wyjście ze stanu collectinggas. 
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W modelach scenariuszy hazardu monitora palnika gazowego opóźnienia zdarzeń czasowych w 
etykietach przejść do stanów alarm zostają zmniejszone o stałą recovery. Dzięki temu 
odległość czasowa pomiędzy alarmem a potencjalnym wystąpieniem hazardu pozwala na 
wykonanie akcji korygującej.  

6.3. Synteza oparta o model hazardu 
Podstawą metody syntezy monitora bezpieczeństwa opartej o model hazardu jest następująca 
obserwacja: jeżeli model systemu będzie stymulowany zdarzeniami zachodzącymi w 
rzeczywistym systemie, to osiągnięcie przez model stanu hazardowego będzie oznaczało hazard 
w tym systemie. W porównaniu ze syntezą opartą o scenariusze hazardu (rysunek 6.2) metoda 
pozwala wywieść model monitora bezpośrednio z modelu systemu (rysunek 6.10). 

s5

tm(en(s4, tG+tZ))

s1 s2
s3

gason

heatingon and gason

heatingon
spark

s4

sygignon or heatingoff or gasoff

sygignon or heatingoff or gasoff

tm(en(s4, tG+tZ))

alarm

tm(en(s4, tG+tZ))

s3
gason

s4

tm(en(s4, tG+tZ))

realizacja

+
modelowanie

synteza

podłączenie

 
 

Rysunek 6.10. Idea syntezy oparta o model hazardu. 
 
Wejście dla metody stanowi model podsystemu krytycznego (rozdział 4), który pozwala 
obserwować rozwój hazardu w systemie.  
 
Kroki metody będą ilustrowane w odniesieniu do modelu podsystemu krytycznego palnika 
gazowego (rysunek 4.7). 
 
Metoda obejmuje następujące kroki: 

6.3.1. Krok 1: Zapewnienie pasywności 
Celem kroku jest zapewnienie by monitor był obiektem pasywnym, tzn. nie wpływał na stan 
systemu, a jedynie go obserwował.  
 
Niech A i W oznaczają zbiór akcji i warunków na zmiennych występujących w modelu 
podsystemu krytycznego psk. 
 
A == {a : VARA | a e U{tr : psk.γ • tr.label.actionvars}  

                                     ∪ U{st : dom psk.δ.β • ρ(st).exitingvars ∪ ρ(st).enteringvars  
                                                                          ∪ U{lab : ρ(st).labels • lab.actionvars}} 

W == {c : VARC | c e U{tr : psk.γ • tr.label.condition} 
                                     ∪ U{st : dom psk.δ.β • U{lab : ρ(st).labels • lab.condition}} 

 
Niech Z oznacza zbiór zmiennych, które są modyfikowane przez podsystem krytyczny i 
jednocześnie wpływają na jego zachowanie. Modyfikacja takiej zmiennej jest dokonywana w 
akcjach należących do zbioru A. Natomiast zmienna wpływa na podsystem krytyczny, jeżeli od 
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jej wartości zależy spełnienie warunku należącego do zbioru W. Definicja zbioru Z jest 
następująca:  
 
Z == {var : VAR | E a : A, c : W, vare : VARE, n, k : N; sts : FS; valuation : VALUATION •  

                     a = ’var := vare’ ¶  valuation(var) = n  ¶ cond_evalv(c, sts, valuation) 
                                  ¶ k Î n ¶ ! cond_evalv(c, sts, valuation ± (var, k))} 
 
Niech A’ oznacza akcje, które zmieniają wartości zmiennych Z: 
 
A’ == {a : A | E vare : VARE, var : Z • a = ’var := vare’} 
 
W celu osiągnięcia pasywności podsystem krytyczny zostaje poddany następującym 
modyfikacjom: 
• zmienne ze zbioru Z stają się zmiennymi lokalnymi monitora (zmiana ich wartości nie 

wpływa na otoczenie), 
• usuwane są wszystkie akcje, z wyjątkiem akcji należących do A’, 
• nazwa stanu hazard zostaje zmieniona na alarm.  
 
W rezultacie powyższych zabiegów otrzymujemy wstępny model monitora bezpieczeństwa. 
 
Dla palnika gazowego interesujące zbiory akcji, warunków i zmiennych podsystemu 
krytycznego są następujące: 
 
A = {con:=c_nogas, con:=con+1, con:=con-1} 
W = {con>c_safe, enough, notenough, con=c_nogas} 
Z = {con} 
A’ = A 
 
Z modelu podsystemu krytycznego palnika, usunięto akcje generacji zdarzeń flameoff i 
flameon. Wstępny model monitora palnika gazowego przedstawiono na rysunku 6.11. 

gasoff

gason

nogasgason

[con=c_nogas]

shortburn/
con:=c_nogas

burning

inflammation/
con:=c_nogas

con:=c_nogas

gasoff

not gasoff
and draught

notenoughtoign

enoughtoign

[enough]

collectinggas>

C
[enough]

[notenough]

notenoughtoign

enoughtoign

ventilation>

C
[enough]

[notenough]

[notenough]

thereissomegas

idle
safe

not inflammation and not gasoff[con>c_safe]

alarm

 
Rysunek 6.11. Pasywny model monitora palnika gazowego. 

 
W rezultacie kroku otrzymujemy pasywny model monitora. Umożliwia on śledzenie zmian 
stanu systemu, bez wpływu na ten system. 
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6.3.2. Krok 2: Implantacja 
Zagadnienia związane z implantacją oraz podejście polegające na pomijaniu obserwacji zdarzeń 
niemierzalnych przedstawiono w sekcji 6.2.1. To podejście nie jest przydatne w metodzie 
opartej o model hazardu. 
 
W niniejszej sekcji przedstawiono podejście polegające na wykorzystaniu zamienników zdarzeń 
niemierzalnych (oryginałów). Wyznaczanie zamienników jest realizowane w następujących 
krokach: 

Krok 3.1: Określenie zbioru zdarzeń mierzalnych  
Zagadnienia związane z wyznaczeniem zbioru zdarzeń mierzalnych omówiono w sekcji 6.2.1.  
 
Dla systemu palnika gazowego zbiór zdarzeń mierzalnych przedstawiono na rysunku 6.3. Dla 
modelu monitora palnika gazowego (rysunek 6.11) mierzalne jest tylko zdarzenie tick. 
Uaktywnia ono reakcje statyczne stanów collectinggas i venitlation. 

Krok 3.2: Identyfikacja łańcuchów przyczynowo skutkowych  
Celem kroku jest określenie łańcuchów przyczynowo skutkowych określających zdarzenia 
pośrednie pomiędzy oryginałem a zamiennikiem.  
 
Niech LPS oznacza ciąg następującej postaci: 
 
 LPS == seq(N x EE) 
 
Niech org będzie zdarzeniem, dla którego poszukujemy zamiennika. Zdefiniujemy funkcję 
mkchains, która wywołana dla łańcucha <(0, org)> tworzy odpowiadający mu zbiór łańcuchów 
przyczynowo skutkowych. Pierwszym elementem każdego z łańcuchów tego zbioru jest 
<(0, org)>. Następny element łańcucha zawiera przyczynę lub skutek zdarzenia org oraz 
odległość czasową tych dwóch zdarzeń. Na końcu każdego łańcucha znajduje się mierzalny 
zamiennik. Przykładowo, jeżeli wywołamy makchains dla łańcucha <(0, org)>) i otrzymamy 
rezultat: 

{<(0, org), (1, x), (-2, y)>, <(0, org), (0, z)>} 
to wiemy, że: 
• x jest skutkiem org i występuje po jednej jednostce czasu, 
• y jest mierzalne i jest przyczyną x poprzedzającą x o 2 jednostki czasu, 
• z jest mierzalne i jest natychmiastowym skutkiem org.  
 
W celu zwiększenia szansy znalezienia zamiennika wykorzystujemy informację o stanie, z 
którego prowadzi przejście odpalane danym oryginałem. Np. w ogólnej sytuacji nie występuje 
przyczynowość pomiędzy zdarzeniami inflamation oraz flameon (rysunek C.6), 
ponieważ w większości stanów komory spalania zapłon jest ignorowany. Przyczynowość 
zachodzi jednak, gdy zawężymy zakres poszukiwań zamiennika zdarzenia inflamation 
tylko do stanu collectinggas.enougtoign. 
 
Funkcja mkchains jest zdefiniowana następująco: 
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Æ mkchains : LPS x FS f FLPS 
«____________ 
ÆA inchain : LPS; states : FS; chains : F LPS •  
Æ mkchains(inchain) = chains ¤ 
Æ     let last == e : EV | E n : N • (n, e) = last(inchain) • 
Æ     let inter == {e : EV | causality(e, S, last, states) v causality(last, states, e, S) } •  
Æ     let found == {e : inter | A n : N  • (n, e) ‰ ran(inchain) ¶ e e ZM } • 
Æ     let cont == {e : inter | A n : N  • (n, e) ‰ ran(inchain) ¶ e ‰ ZM } • 
Æ     inter = 0 fi chains = 0 
Æ     ¶ inter Î 0 fi chains = U{e : found • inchain^<(time_dis*(last, e), e)>}  
Æ                                             U U{e : cont • mkchains(inchain^ <(time_dis*(last, e), e)>, S)} 
 
Dla zdarzenia z ostatniej pary ³añcucha inchain (oznaczanego last) tworzony jest zbiór inter 
jego bezpoœrednich przyczyn i skutków. Zbiór inter może zawierać następujące podzbiory 
zdarzeń: 
• found oznacza zdarzenia, które nie występują w łańcuchu inchain i są mierzalne, 
• cont oznacza zdarzenia, które nie występują w łańcuchu inchain i nie są mierzalne. 
 
Jeżeli inter jest pusty to wyjściowy zbiór łańcuchów jest pusty. W przeciwnym razie, dla 
każdego zdarzenia należącego do found wyjściowy zbiór łańcuchów zawiera łańcuch wejściowy 
poszerzony o to zdarzenie. Dla każdego zdarzenia należącego do cont wyjściowy zbiór 
łańcuchów zawiera łańcuchy utworzone przez mkchains dla łańcucha wejściowego 
poszerzonego o to zdarzenie. 
 
Funkcja mkchains działa rekurencyjnie, jednak informacja o stanie źródłowym przejścia 
odpalanego danym zdarzeniem jest dostępna tylko dla oryginału. Dla zdarzeń pośrednich 
oryginału przyjmujemy, że zakres obserwacji przyczynowości dotyczy wszystkich stanów. 
 
Przykładowo w systemie palnika gazowego poszukujemy zamiennika dla wyrażenia 
zdarzeniowego gasoff, w stanach burning oraz collectinggas. Wtedy: 
 
mkchains (<(0, gasoff)>, {burning, collectinggas}) =  
{<(0, gasoff), (-1, syggasoff)>} 
 
Funkcja mkchains może być również wykorzystywana do identyfikacji zamienników zdarzeń 
złożonych oraz zdarzeń od warunków na zmiennych [N’97]. 
 
Jeżeli model monitora zawiera wszystkie realizowane w systemie akcje na zmiennej należącej 
do Z, to choć zmienna nie jest bezpośrednio mierzalna, nie ma potrzeby identyfikacji 
zamienników dla wykorzystujących ją warunków. Monitor dysponuje lokalną kopią tej 
zmiennej i modyfikuje jej wartość za pomocą akcji A’.  
 
Mierzalne zmienne należące do Z zostają usunięte z modelu monitora oraz zbioru Z. Podobnie 
akcje należące do zbioru A’ na mierzalnych zmiennych zostają usunięte z modelu monitora oraz 
A’. Nie ma potrzeby modyfikacji tych zmiennych, gdyż są one bezpośrednio mierzalne.  
 
W przypadku palnika gazowego poszukujemy zamienników dla zdarzeń gason, gasoff, 
inflammation, not gasoff and draught oraz shortburn. Zastosowanie funkcji 
mkchains do tych zdarzeń identyfikuje następujące zbiory łańcuchów: 
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oryginał zbiór łańcuchów przyczynowo skutkowych 
gassoff {<(0, gasoff), (-1, syggasoff) >} 
gasson {<(0, gason), (-1, syggason) >} 
shortburn 0 
inflammation 0 
not gasoff and draught 0 

 
Dla przykładu zdarzenie not gasoff and draught nie posiada zamiennika ponieważ, ze 
względu na bezwładność termiczną czujnika temperatury (rysunek C.5), niektóre z tych zdarzeń 
mogą zostać niezauważone. 
 
W systemie palnika gazowego con jest zmienną lokalną monitora (pochodzącą z klasy 
GasBurner) i monitor wykonuje wszystkie akcje na tej zmiennej, podążając za zmianami 
stężenia gazu w rzeczywistej komorze spalania. Zamiennik dla zdarzeń etykiety przejścia do 
stanu hazardowego nie jest potrzebny, gdyż etykieta ta zostanie pominięta w kroku strojenia. 

Krok 3.3: Użycie zamienników 
Odległość czasowa pomiędzy oryginałem i zamiennikiem to suma odległości czasowych 
pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami pośrednimi. 
 
Przydatne zamienniki, to takie które charakteryzują się jednoznaczną odległością czasową od 
oryginału. Ta cecha jest ważna ze względu na specyfikację akcji kompensującej (krok 3.4). 
Odległość czasowa może być niejednoznaczna, jeżeli dany zamiennik jest skutkiem lub 
przyczyną oryginału w dwóch różnych łańcuchach. 
 
Dany oryginał może mieć więcej niż jeden zamiennik. Wybór najlepszego zamiennika jest 
dokonywany na bazie następujących kryteriów: 
• mniejsza liczba zdarzeń pośrednich łańcucha, 
• mniejsza odległość czasowa pomiędzy oryginałem i zamiennikiem. 
 
Jeżeli nie posiadamy przydatnych zamienników dla niemierzalnych zdarzeń monitora to jego 
realizacja jest niemożliwa, bez wzbogacenia instalacji o dodatkowe czujniki. 
 
Dla systemu palnika gazowego nie istnieją przydatne zamienniki dla zdarzeń not gasoff 
and draught, inflammation oraz shortburn. Są one związane z gaszeniem oraz 
zapłonem gazu w komorze spalania. Aby umożliwić realizację monitora wprowadzamy 
dodatkowy czujnik temperatury TempSensor2 (rysunek 6.12 oraz E.1). W porównaniu do 
czujnika TempSensor (rysunek C.5) cechuje się on brakiem bezwładności termicznej oraz 
zdolnością do wykrywania krótkotrwałego spalania gazu. Załóżmy, że zajście zdarzenia 
shortburn w komorze spalania powoduje zajście zdarzenia shortflame.  

hot

cold

flameon /
temp2=c_on

flameoff/
temp2=c_off

shortflame/someheat

 
Rysunek 6.12. Model dodatkowego czujnika temperatury. 
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Użycie dodatkowego czujnika temperatury pozwala pozyskać przydatne zamienniki: 
 
oryginał zbiór łańcuchów przyczynowo skutkowych 
shortburn <(0, shortburn), (1, shortflame), (1, someheat)> 
inflammation <(0, inflammation), (1, flameon),  

(1, start(temp2=c_on))> 
not gasoff and draught <(0, not gasoff and draught), (1, flameoff),  

(1, start(temp2=c_off))> 

Krok 3.4: Specyfikacja akcji kompensujących 
Celem kroku jest specyfikacja akcji kompensujących, mających na celu zapewnienie spójności 
stanów monitora i systemu. 
 
Przejścia, które będą odpalane wystąpieniami zamienników nazwiemy przejściami ze 
zamiennikami. 
 
Zamienniki są przesunięte w czasie w stosunku do oryginałów. W sytuacji ciągłego 
występowania zdarzeń, może to powodować następujące zachowania: 
• jeżeli stan źródłowy przejścia z zamiennikiem jest również stanem źródłowym innych 

przejść, to monitor może przejść do niewłaściwego stanu, 
• jeżeli ze stanami źródłowym lub docelowym przejścia z zamiennikiem, związane są reakcje 

statyczne z akcjami na zmiennych, to wartości tych zmiennych mogą przyjmować 
niewłaściwe wartości. 

 
Aby ograniczyć wpływ przesunięcia oryginału i zamiennika, dla każdego przejścia z 
zamiennikiem definiujemy akcję kompensującą. Idea kompensacji polega na tym by: 
• unieważnić te zmiany w stanie monitora, które nie powinny zajść, a zaszły, oraz  
• spowodować te zmiany w stanie monitora, które powinny zajść, a nie zaszły.  
 
W zależności od odległości czasowej oryginału i zamiennika (d) możemy wyróżnić następujące 
rodzaje akcji kompensującej:  
• zamiennik i oryginał zachodzą równocześnie (d=0) - akcja kompensująca nie jest potrzebna, 
• zamiennik występuje przed oryginałem (d<0) - etykieta przejścia z zamiennikiem przyjmuje 

postać tm(zamiennik, d’), gdzie: d’=d-1 dla systemu o Semantyce 3 i d’=d dla systemu o 
Semantyce 4; monitor przebywa w stanie źródłowym przejścia z zamiennikiem do czasu 
zajścia oryginału,  

• oryginał występuje przed zamiennikiem (d>0) - w sytuacji zajścia zamiennika wykonywana 
jest procedura odtworzenia stanu i stymulacji monitora. Procedura ta wykorzystuje 
następujące struktury danych: 
− kolejka cykliczna o pojemności równej d, o elementach będących zbiorami zdarzeń, 
− dla każdej zmiennej z modelu monitora jej kopia z’, 
− zmienna s pozwalająca pamiętać stan monitora. 

 
W kolejce cyklicznej zapamiętywane są zdarzenia obserwowane przez monitor od momentu 
o d poprzedzającego sytuację bieżącą. W zmiennych z’ zapamiętywane są wartości 
zmiennych z, a w s stan monitora w sytuacji o d poprzedzającą bieżącą sytuację. Jeżeli 
zajdzie zamiennik i s zawiera stan źródłowy przejścia z tym zamiennikiem, to akcja 
kompensująca zmienia stan monitora na s, wartości z na z’ (odtwarzanie stanu z momentu 
zajścia oryginału) i dodaje oryginał do zbioru zdarzeń o d poprzedzającego sytuację bieżącą. 
Następnie stymuluje model monitora zdarzeniami pochodzącymi z pól bufora cyklicznego. 
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W ten sposób w „przyspieszonym tempie” odtwarzane są wartości zmiennych i stan, które 
osiągnąłby model używając oryginału.  

6.3.3. Krok 3: Strojenie 
Zagadnienia związane ze strojeniem przedstawiono w sekcji 6.2.3.  
 
Model monitora wywiedziony z podsystemu krytycznego odzwierciedla rozwój hazardu w 
systemie. Strojenie, podobnie jak dla monitora utworzonego w oparciu o scenariusze hazardu, 
wymaga modyfikacji przejścia prowadzącego do stanu alarm w taki sposób, by prowadziło 
ono ze stanu o odległości czasowej T od stanu hazardowego. Wyboru stanu źródłowego i 
etykiety tego przejścia można dokonać obserwując stany i zdarzenia pojawiające się we 
wszystkich sytuacjach o T poprzedzających zajście hazardu we wszystkich wykonaniach 
prowadzących do stanu hazardowego. Czynność ta wymaga dogłębnej wiedzy aplikacyjnej.  
 
W systemie palnika gazowego stężenie gazu zmienia się proporcjonalne do czasu, dlatego 
strojenie polega na obniżeniu o stałą recovery (sekcja 6.2.3) progu stężenia, przy którym 
należy zgłosić alarm (zdarzenie start(con>c_safe-recovery) pojawia się o 
recovery wcześniej niż zdarzenie start(con>c_safe)). Ostateczny model monitora 
bezpieczeństwa palnika gazowego przedstawiono na rysunku 6.13. Z zamiennikami 
syggasoff oraz syggason związano akcje kompensujące. 

tm(syggasoff, 1)

tm(syggason,1)

nogastm(syggason,1)

[con=c_nogas]

shortburn/
con:=c_nogas

burning

inflammation/
con:=c_nogas

con:=c_nogas

tm(syggasoff,1)

not gasoff
and draught

notenoughtoign

enoughtoign

[enough]

collectinggas>

C
[enough]

[notenough]

notenoughtoign

enoughtoign

ventilation>

C
[enough]

[notenough]

[notenough]

thereissomegas

idle
safe

[con>c_safe - recovery]

alarm

 
Rysunek 6.13. Model monitora bezpieczeństwa palnika gazowego. 

 
Model klas systemu palnika gazowego wyposażony w monitor bezpieczeństwa przedstawiono 
na rysunku E.1, a model przepływu zdarzeń i danych na rysunku E.2. 
 
Krok strojenia kończy syntezę monitora opartą o model hazardu. Otrzymany monitor podąża za 
zmianami zachodzącymi w systemie i z pewnym wyprzedzeniem informuje o zbliżającym się 
hazardzie. 

6.4. Podsumowanie 
W rozdziale zaproponowano wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa systemu przez 
zastosowanie monitora bezpieczeństwa. Głównym celem prezentowanych metod jest określenie 
zestawu cech systemu wystarczających do identyfikacji zbliżającego się hazardu.  
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Metoda syntezy oparta o scenariusze hazardu, stanowi raczej prezentację idei monitorowania a 
jej stosowalność w praktyce jest ograniczona. Jej zalety stanowią: 
• prosta idea - należy na bieżąco porównywać zachowanie systemu z wcześniej 

zidentyfikowanymi scenariuszami hazardu, 
• możliwość „uczenia” monitora nowych scenariuszy hazardu: struktura monitora pozwala 

dodawać nowe modele scenariuszy hazardu w miarę jak pojawiają się nowe doświadczenia, 
• budowa modelu monitora z prostych szablonów.  
 
Z tą metodą syntezy wiążą się jednak pewne problemy: 
• budowa monitora posiadającego cechę wysokiej czułości wymaga znajomości wszystkich 

przyczyn hazardu (np. błędów przypadkowych), co jest w praktyce niemożliwe, 
• metoda zakłada możliwość identyfikacji wszystkich scenariuszy hazardu, co w przypadku 

dużych systemów jest praktycznie niemożliwe ze względu na ich znaczną liczbę (np. 74 
scenariuszy spowodowanych błędem operatora w systemie palnika gazowego), 

• użycie scenariuszy hazardu jest nieekonomiczną, w sensie rozmiaru, formą reprezentacji; 
informacja ta jest obecna w modelu w znacznie bardziej „zwartej” formie. 

 
Aby rozwiązać powyższe problemy zaproponowano metodę syntezy opartą o model hazardu, w 
której monitor nie koncentruje się na poszczególnych przyczynach hazardu, ale obserwuje 
rozwój sytuacji w podsystemie krytycznym (odpowiedzialnym za hazard). Metoda ta 
charakteryzuje się następującymi cechami: 
• daje w rezultacie monitor ogólny, mający zdolność identyfikacji wszystkich zagrożeń 

niezależnie od ich przyczyn; ta ogólność wynika z faktu wykorzystania podsystemu 
krytycznego, 

• powstający monitor dziedziczy z podsystemu krytycznego wszystkie charakterystyki 
(łącznie z zależnościami czasowymi), które reprezentują rozwój hazardu w systemie. 

 
Obie metody syntezy mają wspólne kroki implantacji oraz strojenia. Opisano dwa sposoby 
rozwiązania problemu implantacji. Oba podejścia nie gwarantują zachowania cech 
jakościowych monitora. Pełne rozwiązanie tego problemu jest możliwe jedynie przy założeniu, 
że system zostanie wzbogacony o zestaw czujników umożliwiający bezpośredni pomiar 
wszystkich interesujących zdarzeń.  
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Rozdział 7. Zastosowanie praktyczne opracowanych metod 
W rozdziale przedstawiono praktyczne aspekty zastosowania obiektowych metod analizy 
bezpieczeństwa prezentowanych w niniejszej rozprawie. W podrozdziale 7.1 zawarto 
charakterystykę wykorzystywanego w badaniach narzędzia STATEMATE. Rozszerzenie tego 
narzędzia zaprezentowano w podrozdziale 7.2. W podrozdziale 7.3 przedstawiono pole stacji 
najwyższych napięć „Mościska” oraz wybrane rezultaty analizy bezpieczeństwa tego systemu.  

7.1. Wspomaganie narzędziowe - pakiet STATEMATE 
Analiza bezpieczeństwa jest skuteczna i efektywna tylko wtedy, gdy dostępne są narzędzia 
wspomagające. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę pakietu STATEMATE, który był 
wykorzystywany w ramach prezentowanych badań. Szczególną uwagę poświęcono modułowi 
analizy osiągalności stanów. 

7.1.1. Opis pakietu 
STATEMATE jest narzędziem produkowanym przez firmę i-Logix [I’96]. Narzędzie to zostało 
opracowane jako odpowiedź na problemy związane ze specyfikacją, projektowaniem oraz 
implementacją systemów reaktywnych [H’92]. Pomimo wysokiej ceny, pakiet jest szeroko 
stosowany w przemyśle (ok. 400 instalacji w Europie, a 2000 na świecie) [MLPS’97].  
 
Narzędzie nie jest związane z żadną konkretną metodą projektowania. Producent pakietu 
twierdzi, że można je z powodzeniem wykorzystywać w metodach Structural Analysis, Object-
Oriented System Design [SM’92], metodzie Booch’a [B’93], Objectory [J’92], Real-time 
Object-Oriented Modelling [SGW’94] oraz Object Modelling Technique [RBPEL’91].  
 
STATEMATE pozwala modelować system przy użyciu trzech graficznych notacji: 
• diagram aktywności (ang. activity chart) stanowi opis funkcjonalny i pokazuje jaka jest 

hierarchia procesów i jakie są przepływy pomiędzy nimi, 
• diagram modułów (ang. module chart) jest opisem strukturalnym i organizuje grupy 

procesów w moduły podlegające realizacji, 
• diagram dynamiczny, który wykorzystuje schematy stanu (rozdział 3) do prezentacji 

zachowania poszczególnych procesów. 
 
STATEMATE, wersja 6.1 z 1996 roku, udostępnia następujące usługi: 
• graficzne edytory modeli, 
• modele ogólne (ang. generic), pozwalające modelować wiele wystąpień tej samej klasy,  
• statyczną analizę poprawności modelu, 
• symulację interakcyjną i wsadową pozwalającą na wykonywanie modelu,  
• test dynamiczny pozwalający przeprowadzić analizę osiągalności stanów, sprawdzić 

występowanie niedeterminizmu, wyścigu, blokady oraz użycie elementów, 
• panele interfejsu użytkownika umożliwiające budowę prototypów (przykładowy panel 

systemu pola stacji najwyższych napięć przedstawiono na rysunku 7.1), 
• generację kodu w C, ADA i VHDL, 
• śledzenie wymagań (ang. requirements traceability) pozwalające na zarządzanie 

wymaganiami w czasie procesu rozwoju systemu,  
• automatyczne tworzenie dokumentacji tekstowej w zadanym formacie,  
• zarządzanie konfiguracją i współbieżną pracą wielu użytkowników oraz wersjonowanie. 
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Rysunek 7.1. Panel graficzny systemu pola stacji najwyższych napięć. 

7.1.2. Moduł analizy osiągalności stanów 
Z punktu widzenia analizy bezpieczeństwa na szczególną uwagę zasługuje analiza osiągalności 
stanów. Jeżeli celem analizy jest badanie osiągalności stanu hazardowego, rezultat negatywny 
oznacza, że system reprezentowany przez model jest bezpieczny w odniesieniu do 
rozpatrywanego hazardu. Analiza osiągalności stanów ocenia wszystkie stany systemu, które są 
osiągalne ze stanu początkowego. Podstawowym ograniczeniem jest złożoność tego procesu. 
Szacunkowa liczebność przestrzeni stanów jest określona następującą zależnością: 
 

# przestrzeń stanów = (∏ ni) * (∏ vj) * ksc 
gdzie: 
ni oznacza liczbę stanów współbieżnych w i-tym stanie typu AND  
vj oznacza mnogość zakresu j-tej zmiennej 
ksc  oznacza liczbę klas stanów czasu [BM’82] 
 
Chociaż liczba stanów osiągalna w rzeczywistości jest mniejsza, to przeprowadzenie analizy dla 
dużych modeli jest niemożliwe. Przykładowo przeprowadzanie analizy osiągalności stanów 
palnika gazowego przy ograniczonym zachowaniu operatora (rozdział 4) zabrała 4 minuty i 
wymagała zbadania 12 694 stanów. Bardziej efektywne algorytmy przeprowadzania analizy 
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osiągalności stanów i ocena ich złożoności przedstawiono w pracy [H’91]. W ramach projektu 
SACRESS [G’97] prowadzi się prace nad wykorzystaniem w STATEMATE podejścia opartego 
o sprawdzenie modelu (ang. model checking) [M’93]. W tym celu zamierza się wykorzystać 
rezultaty projektu FORMAT [F’97], w ramach którego opracowano narzędzie umożliwiające 
analizę bardzo dużych systemów. Uzyskano na tyle dobre rezultaty, że nie prowadzi się 
dalszego udoskonalania modułu analizy osiągalności stanów STATEMATE. Moduł ten ma 
zostać wkrótce zastąpiony przez narzędzie opracowane przez projekt SACRESS. 

7.2. Rozszerzenia pakietu STATEMATE 
W ramach podrozdziału zaprezentowano rozszerzenia pakietu STATEMATE ukierunkowane na 
obiektowe metody analizy bezpieczeństwa.  

7.2.1. Motywacja 
Niektóre kroki przedstawionych w niniejszej pracy metod są opisane precyzyjnymi 
algorytmami. Kroki te polegają głównie na przetwarzaniu schematów stanu (np. sprowadzenie 
modelu do odpowiadającego mu modelu bez stanów zagnieżdżonych). Przyjmując narzędzie 
STATEMATE za narzędzie podstawowe można zrealizować jego rozszerzenia, których celem 
jest: 
• osiągnięcie powtarzalności procesu, 
• eliminacja nużącej i nieciekawej pracy, 
• usunięcie ograniczeń związanych z wielkością modelu, 
• eliminacja błędów, 
• zmniejszenie kosztów.  

 
Biorąc pod uwagę powyższe cele, autor niniejszej rozprawy sformułował wymagania na 
narzędzie rozszerzające pakiet STATEMATE. Narzędzie to zostało wykonane w ramach 
pracy [B’96]. 

7.2.2. Opis funkcjonalny 
W ramach pracy [B’96] wykonano procesory modeli dynamicznych mające na celu 
przetwarzanie schematów stanu. Rysunek 7.2 prezentuje powiązanie procesorów z pakietem 
STATEMATE. Modele są wprowadzane do pakietu za pomocą edytora graficznego. Aby model 
mógł być przetworzony przez procesor, musi zostać zapisany w banku danych. Użytkownik 
uruchamia procesor jako zewnętrzny program wsadowy. Po wczytaniu modelu do 
wewnętrznych struktur procesora następuje przetworzenie według reguł zaimplementowanych 
w procesorze. Model przetworzony zostaje umieszczony w banku danych. 
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Rysunek 7.2. Użycie procesorów schematów stanu.  

 
W ramach pracy [B’96] zrealizowano dwa procesory: VARIANTS oraz FLAT. Zadaniem 
procesora VARIANTS jest wzbogacenie istniejącego modelu o przejścia błędu. Procesor jest 
wykorzystywany w metodzie analizy wpływu błędów przypadkowych (rozdział 5). Zadaniem 
procesora FLAT jest utworzenie schematu stanu bez stanów typu OR równoważnego, pod 
względem zachowania, modelowi wejściowemu. Procesor jest wykorzystywany w metodzie 
syntezy monitora bezpieczeństwa (rozdział 6). 

7.3. Analiza pola stacji najwyższych napięć „Mościska” 
W ramach projektu badawczego ISAT [ISAT] w celu oceny stosowalności proponowanych 
metod analizy bezpieczeństwa opracowano specyfikację systemu pola stacji najwyższych 
napięć „Mościska”. Jest to komputerowy system związany z bezpieczeństwem. Hazardy tego 
systemu mogą prowadzić do wypadku, którego konsekwencją są zakłócenia w przesyłaniu 
energii elektrycznej i w rezultacie poważne straty finansowe. Stacja będzie docelowo obiektem 
bez stałego nadzoru dyspozytorskiego, a sterowanie będzie realizowane za pomocą systemu 
komputerowego. Na potrzebę analizy bezpieczeństwa systemów stacji napięć sterowanych 
komputerowo wskazano np. w [MML’95]. 

 
W ramach podrozdziału zaprezentowano nieformalny opis stacji, wybrane modele oraz wyniki 
analiz. Pełniejsze opracowania dotyczące systemu, modelu oraz analiz można znaleźć w [Ż’96, 
NG’97a, NG’97b, NG’97c, N’98a]. 

7.3.1. Opis pola stacji najwyższych napięć 
Stacja 400/110 kV „Mościska” leży w pobliżu Warszawy i stanowi ważny węzeł w systemie 
zasilania stolicy. Podstawowym celem stacji jest dokonywanie zmian w konfiguracji sieci 
energetycznej. Stacja składa się z dwóch systemów szyn zbiorczych, do których przyłączonych 
jest osiem pól. W polach realizowane są czynności łączeniowe, w wyniku których do szyn 
zbiorczych podłączane są inne obiekty (np. linie przesyłowe). Zdjęcie stacji przedstawiono na 
rysunku 7.3, a schemat elektryczny pola na rysunku 7.4. 
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Rysunek 7.3. Zdjęcie stacji najwyższych napięć. 

 
Sterownie polem polega na realizacji programów polowych będących ciągiem czynności 
łączeniowych (zamknięcie lub otwarcie łącznika). Typowe programy polowe to:  
• załączenie linii do wybranego systemu szyn zbiorczych, 
• odłączenie linii od systemu szyn zbiorczych, 
• przełączenie linii z jednego systemu szyn zbiorczych na drugi. 
 
Czynności łączeniowe są wykonywane na łącznikach różnych typów:  
• wyłącznik - zdolny do przewodzenia, wyłączania i załączania prądów roboczych,  
• odłącznik - zapewnia utrzymanie widocznej przerwy izolacyjnej, 
• uziemnik- przeznaczony do uziemiania torów prądowych. 
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Rysunek 7.4. Schemat elektryczny pola stacji „Mościska”. 
 
Czynności łączeniowe muszą być wykonywane zgodnie ze ściśle określoną kolejnością. 
Przykładowo odłączenie linii wymaga kolejnego wykonania następujących czynności: 
• przerwanie przepływu prądu przez otworzenie wyłącznika, 
• otworzenie odłącznika linii,  
• otworzenie odłącznika szyny zbiorczej. 
 
W przypadku naruszenia podanej powyżej kolejności, gdy obciążona linia zostaje otworzona 
odłącznikiem, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Najpierw pomiędzy stykami 
odłącznika pojawia się łuk elektryczny, któremu towarzyszą silne iskrzenie, huk oraz rozprysk 
stopionego metalu. Następnie łuk przenosi się na obwód sąsiadującej fazy prowadząc do spięcia 
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międzyfazowego. W rezultacie może dojść do zagrożenia dla obsługi stacji lub zaburzeń w 
dostarczaniu energii na znacznym obszarze. 
 
Z działaniem systemu związane są następujące hazardy: 
• zamknięcie lub otwarcie odłącznikiem systemu obciążonego (w którym płynie prąd), 
• zamknięcie uziemnikiem systemu pod napięciem. 
 
Pole jest wyposażone w system ochrony, tzw. blokadę. Celem blokady jest wykluczenie zajścia 
operacji łączeniowych niezgodnych z dopuszczalną kolejnością. Blokada jest warunkiem 
logicznym na stanie łączników. Operacja łączeniowa na danym łączniku jest dozwolona tylko 
wtedy, gdy warunek blokady związany z tym łącznikiem jest spełniony.  

7.3.2. Modelowanie misji systemu  
Metody analizy bezpieczeństwa zaprezentowane w niniejszej pracy wykorzystują obiektowy 
model misji systemu utworzony zgodnie z etapem analizy metody OMT. Na rysunku 7.5 
przedstawiono model klas pola stacji.  

Operator
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Rysunek 7.5. Model klas pola stacji. 

7.3.3. Metoda analizy wpływu błędów projektowych  
Definicja hazardu (rozdział 4) otwarcia odłącznikiem systemu obciążonego jest następująca: 

 
hazard.event_expr = tm(en(opening), 5) ANDE NOTE k4  
hazard.condition = in(closed.opening) ANDC in(vol_ext) ANDC in(vol_cen) 
 
Hazard pojawia się wtedy, gdy nastąpi próba zatrzymania przepływu prądu w torze prądowym 
przez otwarcie odłącznika.  
 
Analiza modelu z uwzględnionym bezpieczeństwem ujawniła niebezpieczny błąd projektowy 
systemu sterującego. Pozwala on wykonać operację załączenia linii do obu systemów szyn 
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zbiorczych w tym samym czasie. Odłączenie linii od dowolnej szyny zbiorczej powoduje 
przerwanie przepływu prądu pomiędzy tą linią a szynami (otwarcie wyłącznika), lecz 
pozostawia przepływ prądu wyrównawczego pomiędzy szynami zbiorczymi. Otwarcie 
odłącznika w takiej sytuacji powoduje hazard (rysunek 7.6).  

init   1 0 cl1_1a   2 0 k741   1 5 none   1 0 
start(q31=closed)   1 0 k743   1 5 none   1 0 
start(q39=closed)   1 0 k740   1 1 none   1 0 
start(q19=on)   1 0 cl1_2  2 0 k742   1 5 none   1 0 
start(q32=closed)   1 0 k743   1 0 k740   1 20 none   1 
0 dl1_1a   1 0 k730   1 1 none   1 0 start(q19=off)   1 
0 k733   1 5 hazard 

Rysunek  7.6. Scenariusz hazardu otwarcia odłącznikiem Q31 systemu obciążonego. 
 

W celu wykluczenia błędu należy zagwarantować niepodzielność programów polowych 
załączenia linii do i odłączenia linii od danego systemu szyn zbiorczych. W tym celu 
opracowano model ograniczający zachowanie operatora.  
 
Stosując metodę analizy wpływu błędów projektowych zbadano blokadę. Analiza ujawniła 
scenariusz hazardu (rysunek 7.7), który wynika z pominięcia zależności czasowych. Dotyczy on 
sytuacji, w której w czasie pomiędzy sprawdzeniem warunku blokady i wysłaniem polecenia 
otwarcia odłącznika a jego otwarciem, wyłącznik zmienia stan z otwartego (w którym warunek 
blokady dopuszcza operację na odłączniku) na zamknięty. 

init   1 0 k730  1 1 none   1 0 start(q19=off)   1 15  
k733x   1 0 k733   1 1 k740   1 1 none   1 0 
start(q19=on)  1 4 hazard 

Rysunek  7.7. Scenariusz hazardu dopuszczany przez blokadę.  

7.3.4. Metoda analizy wpływu błędów przypadkowych  
Analiza wpływu błędów przypadkowych ujawniła scenariusz hazardu (rysunek 7.8), w którym 
występują dwa błędy wyłącznika i program polowy odłączający linię od systemu szyn 
zbiorczych. Najpierw wyłącznik otwiera się spontanicznie. Następnie zostaje uruchomiony 
program polowy odłączający linię. Wyłącznik zostaje otworzony jako pierwszy w ciągu. W 
rzeczywistości otworzył się on na skutek błędu na tyle wcześniej, że zdążył się przygotować do 
włączenia. System sterujący kontynuuje program polowy i gdy czeka na otwarcie odłącznika 
zachodzi następny błąd wyłącznika - spontaniczne zamknięcie. W rezultacie wyłącznik jest 
zamknięty i gdy odłącznik jest otwierany w obwodzie płynie prąd, co jest hazardem.  

init   1 0 cb_sopn_off_err  1 1 none   1 0 
strat(q19=off)   1 14 none   1 0 dl1_1a    1 0 k730   1 
2 none   1 0 cb_spon_on_err  1 1 none   1 0 
strat(q19=on)   1 3 hazard 

Rysunek 7.8. Scenariusz hazardu spowodowany dwoma błędami wyłącznika.  

7.3.5. Monitorowanie bezpieczeństwa 
Na rysunku 7.9 zaprezentowano model monitora utworzony zgodnie z metodą syntezy opartą o 
model hazardu. Przejście do stanu alarm prowadzi ze stanu closed.stable i jest 
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odpalane, gdy pojawia się polecenie otwarcia odłącznika (k733), co pozwala na zgłoszenie 
alarmu przed zajściem hazardu (odłącznik potrzebuje 5 jednostek czasowych pomiędzy 
otrzymaniem polecenia otwarcia o otwarciem). 

k733
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vol_cen

[not (q19=on and
        (q31=closed or
         q32=closed)])]
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stable
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and not k733

k733
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disconnector

Rysunek 7.9. Model dynamiczny monitora bezpieczeństwa. 
 
Porównanie monitora i warunku blokady dotyczących tego samego odłącznika pokazało, że 
chociaż oba systemy zostały opracowane zupełnie niezależnie, to mają wiele cech wspólnych. 
Zidentyfikowane różnice wynikają z różnych sposobów budowy i działania obu systemów. 
Wyjątkiem są tutaj zależności czasowe, które monitor dziedziczy z modelu podsystemu 
krytycznego, a których pozbawiona jest blokada. Porównanie stanowi nieformalny argument na 
rzecz skuteczności metody syntezy.  

7.4. Podsumowanie 
W ramach rozdziału przedstawiono narzędzie STATEMATE. Szczególnymi zaletami tego 
narzędzia są ustalona semantyka modelu (rozdział 3) oraz dostępność analizy osiągalności 
stanów. Opracowano również rozszerzenie pakietu STATEMATE. 
 
Metody obiektowej analizy bezpieczeństwa zastosowano do pola stacji najwyższych napięć 
„Mościska”. Ze względu na zadania, system ten należy uznać za reprezentatywny dla przemysłu 
energetycznego, natomiast ze względu na stopień złożoności za średniej wielkości aplikację 
przemysłową (15 obiektów należących do 7 klas). Uzyskanie pozytywnych wyników w 
odniesieniu do tego systemu pozwala potwierdzić przydatność metod w tym sektorze przemysłu 
i skuteczność dla rzeczywistej wielkości systemów. 
 
W [ŻBK’97] potwierdzono oryginalność prac nad analizą bezpieczeństwa w sektorze 
energetycznym oraz oceniono otrzymane wyniki jako interesujące.  
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Rozdział 8. Podsumowanie 
Coraz powszechniejsze użycie technologii komputerowej wymaga rozwiązania problemów 
związanych z wiarygodnością jej zastosowania. W niniejszej rozprawie skoncentrowano się na 
bezpieczeństwie systemów komputerowych. W przypadku tych systemów należy zapewnić, że 
oprogramowanie nie doprowadza oraz nie współuczestniczy w zajściu wypadków.  
 
Skuteczność metody analizy bezpieczeństwa jest uwarunkowana kilkoma czynnikami. Musi to 
być metoda systemowa, gdyż bezpieczeństwo oprogramowania jest definiowane w terminach 
jego środowiska. Metoda powinna być przystosowana do użycia we wczesnych etapach cyklu 
życia systemu: formułowaniu systemowych wymagań bezpieczeństwa oraz wymagań 
bezpieczeństwa na oprogramowanie. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga podjęcia wielu 
zagadnień, w tym identyfikacji i usunięcia niebezpiecznych błędów projektowych i 
przypadkowych oraz projektowania systemów ochrony.  
 
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest rozszerzenie metody obiektowej OMT w 
celu przystosowania jej do analizy systemów komputerowych związanych z bezpieczeństwem. 
Główny nurt zastosowań podejścia obiektowego jest związany z analizą i projektowaniem 
systemów z punktu widzenia ich misji. Jedną z przesłanek zaadoptowania stosowanej 
przemysłowo metody modelowania do analizy bezpieczeństwa jest spodziewana akceptacja jej 
rozszerzeń przez tych, którzy wykorzystują już metodę w oryginalnej formie. Przy wyborze 
metody kierowano się wymaganiami jakie narzuca analiza bezpieczeństwa. Model obiektowy 
ma charakter systemowy, zachowuje zgodność struktury modelu z rzeczywistością podlegającą 
modelowaniu, jest intuicyjnie zrozumiały, pokrywa zarówno jej statyczne jak i dynamiczne 
cechy oraz jest sformalizowany w części dotyczącej dynamiki.  

8.1. Osiągnięte wyniki 
Główne wyniki pracy to: 
1. rozszerzenie formalnej semantyki schematów stanu do zakresu wykorzystywanego w pracy 

(rozdział 3), 
2. opracowanie metody analizy wpływu błędów projektowych na bezpieczeństwo, która 

rozszerza model ukierunkowany na misję o aspekty bezpieczeństwa i pozwala na 
identyfikację niebezpiecznych błędów projektowych oraz analizę spójności misji i 
bezpieczeństwa [GN’95, GN’95a, GN’96a] (rozdział 4), 

3. opracowanie metody analizy wpływu błędów przypadkowych na bezpieczeństwo, która 
pozwala identyfikować i modelować błędy przypadkowe [GN’95b] (rozdział 5), 

4. opracowanie systematycznych metod syntezy monitorów bezpieczeństwa w oparciu o 
scenariusze hazardu [GN’97] oraz model hazardu [GN’96, GN’96b, GN’97a] (rozdział 6), 

5. weryfikacja zaproponowanych metod przez analizę systemu palnika gazowego [NG’97] 
(dodatek C), 

6. zastosowanie metod do analizy przemysłowego systemu pola stacji najwyższych napięć 
„Mościska” [NG’97a, NG’97b, NG’97c, N’98a] (rozdział 7), 

7. wybór, użycie oraz rozszerzenie narzędzia wspomagającego zaproponowane metody analizy 
[N’98] (rozdział 7). 

 
Ocenę opracowanych metod oraz ich porównanie z innymi metodami zawarto w [MCRN’97]. 
 
Prace dotyczące analizy wpływu błędów projektowych i przypadkowych wykonano w ramach 
projektu SHIP (CEC Environment Programme, sub-theme: Major Industrial Hazards, project 
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EV5V 103 - Assessment of the Safety of Hazardous Industrial Processes in the Presence of 
Design Faults).  
 
Prace dotyczące syntezy monitorów bezpieczeństwa oraz zastosowania metod do przykładu 
przemysłowego wykonano w ramach projektu ISAT (EC COPERNICUS Joint Research Project 
1594 Integration of Safety Analysis Techniques) [ISAT].  

8.2. Ocena wyników 
Zakres zagadnień objętych przez prezentowane metody odpowiada zasadom tworzenia 
bezpiecznego systemu komputerowego: 
• analiza wymagań misji i bezpieczeństwa, 
• analiza błędów projektowych, 
• analiza błędów przypadkowych, 
• synteza monitorów bezpieczeństwa. 
 
Rezultaty poszczególnych metod analizy są następujące: 
• wykrywane zagrożenia obejmują sytuacje skomplikowane i uwzględniające zależności 

czasowe oraz współbieżność obiektów systemu, 
• identyfikowane scenariusze hazardu ułatwiają wybór sposobu usunięcia błędów, 
• monitor bezpieczeństwa pozwala dodatkowo wzmocnić gwarancje bezpieczeństwa. 
 
Zaproponowane metody umożliwiają wykorzystanie wyników prac projektowych związanych z 
zastosowaniem podejścia obiektowego do budowy systemu komputerowego, realizującego 
misję systemu. Analiza bezpieczeństwa może być prowadzona w ramach „świata obiektów”, 
bez konieczności zmiany używanych środków wyrazu i związanego z nimi systemu 
pojęciowego. 
 
Wykorzystywane zalety modelu obiektowego to: 
• systemowy charakter, 
• duża czytelność i intuicyjna zrozumiałość modelu,  
• struktura modelu klas,  
• formalny model dynamiki systemu, 
• jednolita notacja pozwalająca na integracje wyników różnych metod analizy, 
• tradycyjne metody analizy (np. symulacja czy analiza osiągalności stanów). 
 
Automatyzację metod osiągnięto przez: 
• wykorzystanie narzędzia wspomagającego STATEMATE, 
• opracowanie dodatkowych rozszerzeń tego narzędzia. 
 
Wszystkie opracowane metody zostały zastosowane do analizy przykładowego systemu palnika 
gazowego [GN’96, NG’97]. Następnie zastosowano je do analizy systemu pola stacji 
najwyższych napięć „Mościska” [NG’97a, NG’97b, NG’97c, N’98a]. Zdobyte doświadczenia 
potwierdzają przydatność opracowanych metod.  
 
Powyższa ocena wyników pozwala stwierdzić, że teza pracy została uzasadniona. 
 
Wyniki przedstawione w pracy zostały opublikowane na krajowych i międzynarodowych 
konferencjach naukowych oraz w periodykach. 
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8.3. Dalsze prace 
Zaprezentowane metody obiektowej analizy bezpieczeństwa mogą być dalej rozwijane w celu 
pokrycia nowych zagadnień oraz zwiększenia ich skuteczności. Interesujące wydają się 
następujące obszary badawcze:  
• identyfikacja akcji korygującej oraz stanów z zagwarantowanym bezpieczeństwem, 
• automatyzacja procesu identyfikacji mierzalnych zamienników,  
• identyfikacja skuteczniejszych narzędzi realizujących analizę osiągalności stanów. 
 
Pracami nad analizą pola stacji najwyższych napięć zainteresował się sektor energetyczny. 
Przewiduje się kontynuację prac nad specyfikacją, modelowaniem i analizą bezpieczeństwa pola 
stacji najwyższych napięć „Mościska”. Plan projektu został przedłożony Komitetowi Badań 
Naukowych. Głównymi celami projektu są walidacja specyfikacji wymagań i modeli oraz 
transfer technologii związanej z metodami obiektowej analizy bezpieczeństwa. Partnerami 
przemysłowymi są Instytut Automatyki Systemów Energetycznych oraz Polskie Sieci 
Energetyczne S.A. 
 
Innym partnerem przemysłowym zainteresowanym modelowaniem obiektowym oraz analizą 
bezpieczeństwa jest ABB Daimler-Benz Transportation Zwus z Katowic. 
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Słownik terminów  
Akcja korygująca (ang. corrective action) 
Akcja realizowana przez system ochrony, która ma na celu uniknięcie hazardu lub ograniczenie 
jego skutków (rozdział 6). 

Akacja kompensująca (ang. compensation action) 
Akcja wykonywana przez monitor bezpieczeństwa w celu utrzymania spójności pomiędzy 
stanem monitora a rzeczywistym stanem systemu (rozdział 6). 

Analiza bezpieczeństwa (ang. safety analysis) 
Planowy, rygorystyczny i systematyczny proces trwający podczas całego cyklu życia systemu 
składający się z analizy hazardu i analizy ryzyka [L’95]. 

Analiza hazardu (ang. hazard analysis) 
Część analizy bezpieczeństwa obejmująca identyfikację hazardów, ich przyczyn oraz sposobów 
ich usunięcia lub ograniczenia skutków [R’89]. 

Analiza osiągalności stanów (ang. reachability analysis) 
Analiza osiągalności stanów identyfikuje wszystkie stany systemu, które są osiągalne ze stanu 
początkowego i ocenia je pod kątem wystąpienia stanu poszukiwanego [H’91]. 

Analiza ryzyka (ang. risk analysis) 
Część analizy bezpieczeństwa obejmująca identyfikację częstości i skutków hazardów oraz 
określenie ryzyka związanego z systemem [R’89]. 

Bezpieczeństwo (ang. safety) 
Własność systemu oznaczająca, że ryzyko związane z jego użytkowaniem nie przekracza 
akceptowalnego poziomu [IEC1508]. 

Błąd (ang. error) 
Manifestacja usterek systemu [IEC1508]. 

Błąd niebezpieczny (ang. dangerous error) 
Błąd który może prowadzi do hazardu. 

Błąd przypadkowy (ang. random error) 
Błąd działania poprawnie zaprojektowanych i wykonanych elementów, pojawiający się w 
dowolnych momentach i wynikający z różnych zjawisk degradujących (np. pęknięcie śruby) lub 
zachowania środowiska (np. błędna decyzja operatora systemu) [IEC1508]. 

Błąd projektowy (ang. design error) 
Błąd będący wynikiem usterek popełnionych podczas rozwoju systemu, polegający na 
określeniu błędnych wymagań lub wytworzeniu elementu nie spełniającego wymagań. Usterka 
aktywuje się na skutek specyficznych pobudzeń [IEC1508]. 

Cykl życia bezpieczeństwa (ang. safety life-cycle) 
Uporządkowany zestaw czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu w 
okresie od początku etapu koncepcji do momentu, w którym system przestaje być 
wykorzystywany [IEC1508]. 

Dowód bezpieczeństwa (ang. safety case) 
Dokument zawierający argumenty świadczące o bezpieczeństwie wykorzystania systemu w 
danym środowisku [BBF’94]. 

Hazard (ang. hazard) 
Stan systemu prowadzący w bezpośredni sposób do wypadku [R’89]. 

Instalacja (ang. equipment under control) 
Część systemu będąca sterowana przez system sterujący [R’89].  
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Klasa (ang. class) 
Klasa jest uogólnieniem grupy obiektów. Posiada zestaw atrybutów oraz wzorców zachowań 
[RBPEL'91]. 

Metody formalne 
Metody o podstawach matematycznych, które pozwalają dokumentować, specyfikować, 
projektować, analizować i certyfikować oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy [R’91]. 

Misja systemu (ang. system mission) 
Cele, dla osiągnięcia których system był lub jest tworzony.  

Model (ang. model)  
Abstrakcyjna reprezentacja systemu, elementu lub procesu wytworzona w celu pogłębienia 
zrozumienia modelowanej rzeczywistości przed przystąpieniem do jego budowy lub 
wykorzystania [RBPEL'91]. 

Modelowanie obiektowe (ang. object oriented modelling) 
Modelowanie, w którym centralną rolę odgrywają obiekty rozpatrywanej rzeczywistości 
[RBPEL'91]. 

Monitor bezpieczeństwa (ang. safety monitor) 
Część systemu ochrony, której zadaniem jest ciągła obserwacja systemu w celu identyfikacji 
zagrożeń zanim przekształcą się one w hazardy (rozdział 6). 

Obiekt (ang. object) 
Dowolny byt w ramach rozpatrywanej rzeczywistości, charakteryzowany przez związane z nim 
atrybuty oraz zachowania. Obiekt jest wystąpieniem klasy [RBPEL'91]. 

Obiektowe metody analizy bezpieczeństwa (ang. object based safety analysis methods) 
Metody prezentowane w niniejszej rozprawie, które rozszerzają metodę obiektową OMT do 
wymogów analizy bezpieczeństwa (rozdział 1). 

Podsystem krytyczny (ang. critical subsystem) 
Fragment modelu obiektowego reprezentujący rozwój hazardu w systemie (rozdział 6). 

Przejście (ang. transition) 
Przejście reprezentuje zmianę stanu [RBPEL'91]. 

Przejście błędu (ang. faulty transition) 
Przejście, które reprezentuje wystąpienie błędu (rozdział 5). 

Przestrzeń stanów (ang. state space) 
Zbiór wszystkich stanów systemu [H’91]. 

Ryzyko (ang. risk) 
Kombinacja prawdopodobieństwa zajścia hazardu oraz miary jego skutku [IEC1508]. 

Scenariusz hazardu (ang. hazard scenario) 
Ciąg zdarzeń wraz z liczbą kroków i odległościami czasowymi pomiędzy tymi zdarzeniami, 
który powoduje przejście systemu ze stanu początkowego do hazardowego (rozdział 4).  

Schematy stanu (ang. statecharts) 
Model używany w niniejszej pracy do reprezentacji zachowania systemu (rozdział 3). 

Środowisko (ang. environment) 
Obejmuje dowolne elementy lub zjawiska zewnętrznego otoczenia systemu pozostające w 
interakcji ze systemem, lecz nie podlegające jego sterowaniu [R’89]. 

Stan (ang. state) 
Stan reprezentuje sytuację występującą w systemie [RBPEL'91]. 
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Stan z zagwarantowanym bezpieczeństwem (ang. fail-safe state) 
Stan, w którym bezpieczeństwo jest zagwarantowane i w którym system nie realizuje swoich 
funkcji w ogóle lub realizuje je w ograniczonym zakresie [R’89]. 

Strefa zagrożenia (ang. danger zone) 
Zawiera stan hazardowy oraz stany, dla których odległość czasowa od stanu hazardowego jest 
niewiększa od zadanej wartości (rozdział 6). 

System (ang. system) 
Zespół urządzeń, najczęściej wykonanych w różnych technologiach współpracujących w celu 
realizacji określonej misji [R’89].  

System ochrony (ang. safety protection system) 
System reagujący na hazard lub warunki, które mogą prowadzić do hazardu w celu 
uniemożliwienia jego wystąpienia lub ograniczenia jego skutków [IEC1508]. 

System sterujący (ang. control system)  
System określający zachowanie elementów instalacji. 

System związany z bezpieczeństwem (ang. safety-related system) 
System, który może być niebezpieczny dla swojego środowiska [R’89]. 

Usterka (ang. fault) 
Chwilowa lub trwała wada systemu [IEC1508]. 

Walidacja (ang. validation) 
Potwierdzenie, że wymagania na system lub sam system odpowiadają oczekiwaniom 
[IEC1508]. 

Weryfikacja (ang. verification)  
Potwierdzenie, że spełnione zostały wymagania dotyczące systemu lub jego elementu 
[IEC1508]. 

Wiarygodność (ang. dependability)  
Atrybut jakościowy określający stopień, w jakim można polegać na usługach systemu w trakcie 
użytkowania go w środowisku docelowym [L’90]. 

Wymagania bezpieczeństwa (ang. safety requirements) 
Wymagania, których spełnienie zapewnia bezpieczeństwo systemu [IEC1508]. 

Wymagania bezpieczeństwa oprogramowania (ang. software safety requirements) 
Wymagania dotyczące oprogramowania i wynikające z przydziału wymagań bezpieczeństwa 
poszczególnym elementom systemu.  

Wymagania na system (ang. system requirements) 
Definiują usługi dostarczane przez system jego środowisku, wymaganą jakość tych usług oraz 
określają ograniczenia, w ramach których system będzie realizowany i użytkowany [R’89]. 

Wypadek (ang. accident) 
Niepożądana i nieplanowana sytuacja powodująca poważne skutki (śmierć lub zranienie ludzi, 
straty materialne, zanieczyszczenie środowiska itd.) [R’89]. 
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Dodatek A: Syntaktyka języka Z 
W niniejszym dodatku przedstawiono syntaktykę języka Z. Oparto się na pracy [S’92]. 
Przedstawioną tam syntaktykę ograniczono do zakresu wykorzystywanego w niniejszej 
rozprawie. Użyto notacji BNF rozszerzonej w następujący sposób: 
• S sep ... sep S oznacza serię jednostek syntaktycznych S oddzielonych separatorami sep,  
• S ... S oznacza serię jednostek syntaktycznych S bez separatorów (innych niż spacja), 
• opcjonalnie elementy syntaktyki są umieszczone w pochyłych nawiasach kwadratowych. 
 
Względną siłę wiązania łączników logicznych wskazano wymieniając je w porządku malejącej 
siły wiązania. Podano siłę wiązania funkcji infiksowych. Każda definicja, dla której siła 
wiązania jest istotna została oznaczona symbolem umieszczonym przy prawym marginesie: 
• ← oznacza symbol wiążący do lewej strony, 
• → oznacza symbol wiążący do prawej strony, 
• ⎯ oznacza symbol unarny. 
 
Wybrane definicje posiadają komentarz. 
 
Specification  ::= Paragraph NL ... NL Paragraph 
 
Paragraph ::= [Ident, ..., Ident] 
      | Axiomatic_Box 
      | Schema_Box 
      | Ident == Expression 
      | Ident ::= Branch | ... | Branch 
      | Predicate 
 
Axiomatic_Box ::=  ÆDecl_Part 
                      [ «______________ 
   ÆAxiom_Part     ] 
 
Schema_Box ::=  » Schema_Name ______ 
     ÆDecl_Part 
                          [ «__________ 
   ÆAxiom_Part     ] 
  –_______________ 
 
Decl_Part ::= Basic_Decl Sep ... Sep Basic_Decl 
 
Axiom_Part ::= Predicate Sep ... Sep Predicate 
 
Sep  ::= ; | NL 
 
Branch  ::= Ident  
      | Var_Name œ Expression ∑ 
 
Basic_Decl ::= Decl_Name 
      | Schema_Ref 
 
Schema_Ref ::= Schema_Name Decoration 
 
Predicate ::= A Declaration[| Predicate] • Predicate 
      | E Declaration[| Predicate] • Predicate 
      | E1 Declaration[| Predicate] • Predicate 
      | let Let_Def; ...; Let_Def • Predicate 
      | Predicate_1 

NL to nowa linia 
 

deklaracja zbiorów zadanych 
 
 

deklaracja stałych 
definicja typu danych 

ograniczenia globalnej zmiennej  
 

opis aksjomatyczny 
 
 
 

definicja schematu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prosty przypadek 
strukturalne typy danych 
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Predicate_1 ::= Expression Rel ... Rel Expression 
      | Schema_Ref 
      | true 
      | flase 
      | ! Predicate_1 
      | Predicate_1 ¶ Predicate_1 
      | Predicate_1 v Predicate_1 
      | Predicate_1 fi Predicate_1 
      | Predicate_1 ¤ Predicate_1 
      | (Predicate) 
 
Rel  ::=   = | ∈ | In_Rel 
 
Let_Def ::= Var_Name == Expression 
 
Expression ::= Expression In_Gen Expression 
       | µ Declaration[| Predicate][• Expression] 
      | let Let_Def; ...; Let_Def • Expression 
      | Expression_1 x ... x Expression_1  
      | Expression_1 
 
Expression_1 ::= Expression_1 In_Fun Expression_1  
      | P Expression_3 
      | Pre_Gen Expression_3 
      | - Expression_3 
      | Expression_2 
 
Expression_2 ::= Expression_2 Expression_3 
      | Expression_3 
 
Expression_3 ::= Var_Name 
      | Number 
      | Schema_Ref 
      | Set_Exp 
      | „[Expression, ... , Expression]Ò 
      | (Expression, ... , Expression) 
      | Expression_3.Var_Name 
      | (Expression) 
 
Set_Exp ::= {[Expression, ... , Expression]} 
      | {Declaration[| Predicate][•Expression]} 
 
Ident  ::= Word Decoration 
 
Decl_Name ::= Ident | Op_Name 
 
Var_Name ::= Ident | (Op_Name) 
 
Op_Name  ::= _ In_Sym _ | Pre_Gen _ | - 
 
In_Sym  ::= In_Fun | In_Gen | In_Rel 
 
Decoration ::= [Stroke ... Stroke] 

 
relacje mogą być pisane w serii 

importuje część predykatową 
predykat zawsze prawdziwy 

predykat zawsze fałszywy 
negacja 

koniunkcja 
alternatywa 
implikacja 

równoważność 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iloczyn kartezjański zbiorów 
 
 
 
 
 

minus unarny 
 
 

zastosowanie funkcji 
 
 
 
 

odwołanie do schematu 
 

notacja dla ciągów 
notacja dla entek 

wybór elementu ze schematu 
 
 

lista elementów 
elementy określone przez 

właściwość 
 
 
 
 
 
 

skarajne podkreślenia to 
argumenty 

 
 

 
 
 
 
 
⎯ 
← 
← 
→ 
← 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
← 
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Lista symboli końcowych jest następująca: 
Word   nazwa lub symbol specjalny 
Stroke   pojedynczy znak: ‘, ?, ! lub cyfra w indeksie dolnym 
Schema_Name  nazwa lub symbol specjalny 
In_Fun   symbol funkcji infiksowej 

priorytet 1: å 
   priorytet 2: .. 
   priorytet 3: +  -  ∪  \   ^ 
   priorytet 4: *  div  mod  ∩  ¡  o  ; 

priorytet 5: ± nadpisanie funkcyjne 
priorytet 6: t  u  y  r 

In_Rel   symbol relacji infiksowej 
Î  ‰  z  c  <  >  ¯  ˘ 

In_Gen   ogólny symbol infiksowy 
j  f  ß  ƒ  ©  ∆  ˚  ¬   ∂  ˙ 

Pre_Gen  ogólny symbol prefiksowy 
F  F1  seq  seq1 

Number   liczba dziesiętna bez znaku 
 
W niniejszej rozprawie stosowano następującą notację dla kwantyfikatorów: 
A Decs | Constr • Pred      równoważną               A Decs • Constr ⇒ Pred, oraz  
E Decs | Constr • Pred      równoważną   E Decs • Constr ∧ Pred. 
 
Do definiowania zbiorów oprócz formy {Decls | Pred}, w której lista deklaracji kształtuje 
postać elementów zbioru, stosowano również formę {Decls | Pred • Expr}, w której typ wyniku 
Expr kształtuje postać elementów zbioru. Np. zbiór  określony definicją  

{i, j : Z | 1 ≤ i ≤ 4 ∧ 1 ≤ j ≤ 4 • (i, j)}  
zawiera następujące pary: (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4). 
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Dodatek B. Indeks definicji formalnych  

# 
S, 20 
β, 20 
ϕ, 20 
τ, 32 
ρ, 28 
Φ, 36 
Ω, 36 
β*, 22 
β+, 22 
Smk, 48 
Smkbasic, 48 

A 
A, 74 
A’, 75 
action_disable, 38 
action_enable, 38 
Anc, 22 
 

B 
BSNkk, 50 

C 
C, 21 
causality, 41 
cond_eval, 24 
cond_evalv, 30 
cond_start, 37 
configuration, 22 
conflicting, 25 
CV, 28 

E 
EE, 21; 32 
enabled, 24 
enabledv, 30 
enetered, 25 
enter, 24 
EV, 20 
event_enable, 37 
event_eval, 24 
EVENV, 28 
exit, 24 
exited, 25 

H 
Hazard, 44 
HSNkk, 49 

I 
in_pair, 41 
inconf, 38 
init, 20 

L 
Label, 21 
Labelv, 28 
lca, 22 
lcoa, 22 
LPS, 76 

M 
max, 36 
mkchains, 77 
mkconf, 38 
mklab, 53  
mktr, 54 

O 
orth, 23 

P 
PK, 46 
PKkk, 51 
ppcond_start, 40 
ppevents, 39 
PSPSKbasic, 48 

R 
root, 20 
RUN, 36 

S 
SAnc, 22 
SB, 49 
SC, 23 
scope, 23 
Semantyka 1, 27 
Semantyka 2, 27 
Semantyka 3, 35 
Semantyka 4, 35 
SH, 49 
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SR, 28 
states_disable, 38 
states_enable, 38 
StateTree, 20 
STATUS, 25 
STATUS_INIT, 26 
STATUS_WITH_TIME, 34 
STATUS_WITH_TIME_INIT, 34 
STATUSV, 30 
STATUSV_INIT, 30 
STEP, 26 
STEPV, 31 
SWkk, 50 

T 
TIME, 32 
TIME_ASYNC_INC, 34 
time_dis, 42 
time_dis*, 43 
TIME_INIT, 32 
TIME_SYNC_INC, 34 
TIMEOUT, 32 
TM, 32 
TOS, 33 
TOS_CLEAN_EXPIRED, 33 
TOS_EXPIRED, 33 

tos_first_expire, 34 
TOS_INIT, 33 
TOS_SET, 33 
TR, 21 
TYPE, 20 

V 
VALUATION, 29 
VAR, 27 
var_cond_eval, 29 
var_expr_eval, 29 
VARA, 28 
VARC, 28 
VARE, 28 
VARENV, 29 

W 
W, 74 

Z 
Z, 75 
ZD, 52 
ZK, 46 

 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
 

- 114 -  

Dodatek D. Modele uwzględniające błędy 
W dodatku przedstawiono model klas oraz model przepływu zdarzeń i danych dla systemu 
palnika gazowego z uwzględnieniem błędów. 

D.1. Model klas  
Na rysunku D.1 przedstawiono model klas systemu palnika gazowego z uwzględnieniem 
inicjatorów błędów.  

Rysunek D.1. Model klas systemu palnika gazowego z uwzględnieniem inicjatorów błędów. 

BurningChamber

c_ign:const INT
c_safe: const INT
c_nogas:const INT
con: INT

Valve

Control

c_ttson:const INT
c_ttsoff: const INT
c_ign: const INT
c_ti: const INT
c_off:const INT
c_on:const INT
c_tv:const INT
c_ts: const INT
c_max:const INT
count: INT

Environment

Ignition

c_ti:const INT

TempSensor

Genarates Draught

Senses Sets Fire

Provides Gas

Switches

ActivatesReads

c_ttsoff:const INT
c_ttson: const INT
c_on: const INT
c_off: const INT
temp: {c_on, c_off}

Controls

Operator

c_op:const INT

StimulatesTempSensor Err

Ignition Err

Activates Error
Activates Error

Activates Error

Operator Err
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D.2. Model przepływu zdarzeń i danych 
Model przepływu zdarzeń i danych uwzględniający błędy przedstawiono na rysunku D.2.   

BurningChamber

Valve

Control

Operator Err

Enviroment

Ignition Err
Temp

Sensor Err

draught

flameon spark

heatingon

sygignon

heatingoff

syggason syggasoff

gason gasoff

flameoff

temp

stuck_cold_err
stuck_hot_errbreak_err

not_charged_err

ignor_gen_err
spon_err
longer_err
discharge_err hon

hoff
on_off_err
off on err

  
Rysunek D.2. Model przepływu zdarzeń i danych uwzględniający błędy. 
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Dodatek E. Modele systemu z monitorem bezpieczeństwa 
W dodatku przedstawiono model klas oraz modele przepływu zdarzeń i danych dla systemu 
palnika gazowego wyposażonego w monitor bezpieczeństwa z rysunku 6.13. 

E.1. Model klas  
Na rysunku E.1 przedstawiono model klas systemu palnika gazowego wyposażonego w monitor 
bezpieczeństwa.  
 

Rysunek E.1. Model klas palnika gazowego wyposażonego w monitor bezpieczeństwa. 

BurningChamber

Control

c_ttson:const INT
c_ttsoff: const INT
c_ign: const INT
c_ti: const INT
c_off:const INT
c_on:const INT
c_tv:const INT
c_ts: const INT
c_max:const INT
count: INT

Ignition

c_ti:const INT

Genarates Draught

Senses

Sets Fire

Provides Gas

Switches

ActivatesReads

Controls

Operator

c_op:const INT

Stimulates

Safety Monitor

c_ign:const INT
c_nogas: const INT
c_safe: const INT
recovery: const INT
con: INT

Observes

Observes

c_ign:const INT
c_safe: const INT
c_nogas:const INT
con: INT

Environment

Valve

TempSensor

c_ttsoff:const INT
c_ttson: const INT
c_on: const INT
c_off: const INT
temp: {c_on, c_off}

Senses

TempSensor2

c_on: const INT
c_off: const INT
temp2: {c_on, c_off}

 



Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
 

- 117 - 

E.2. Model przepływu zdarzeń i danych 
Model przepływu zdarzeń i danych palnika gazowego wyposażonego w monitor 
bezpieczeństwa przedstawiono na rysunku E.2. 

BurningChamber

Valve

Control

Operator

Ignition

Temp
Sensor

flameon
spark

heatingon

sygignon

Enviroment

draught

heatingoff

flameoff

temp

hon
hoff

Safety Monitor
syggason

syggasoff

gason gasoff

syggason

syggasoff

temp2

Temp
Sensor2

shortflame

 
Rysunek E.2. Model przepływu zdarzeń i danych systemu z monitorem bezpieczeństwa. 
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