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Streszczenie: Alvis jest formalnym językiem modelowania systemów współbieżnych, w tym sys-
temów czasu rzeczywistego. Łączy w sobie zalety języków programowania wysokiego poziomu,
graficzny język modelowania struktury systemu i możliwości formalnej analizy modelu z użyciem
technik weryfikacji modelowej. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat
składni i semantyki modeli rozwijanych w tym języku, a także narzędzia wspierające korzystanie
z języka Alvis oraz obszary potencjalnych zastosowań.
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1. Wstęp

Formalny język modelowania Alvis (Szpyrka 2013, Szpyrka i in. 2017) powstał
i jest rozwijany w Katedrze Informatyki Stosowanej AGH (Baniewicz 2018, Biernacki
2020, Wypych 2021). Alvis został opracowany w wyniku poszukiwania języka modelo-
wania, który z jednej strony byłby łatwy do opanowania przez inżyniera informatyka,
a z drugiej pozwalał na formalną weryfikację wytworzonego modelu. Z perspektywy
użytkownika formalność języka Alvis została ukryta, a sam język umożliwia stosunko-
wo wygodne konstruowanie modeli systemów współbieżnych, w tym systemów czasu
rzeczywistego. Dynamika elementów składowych systemu zwanych agentami definio-
wana jest z użyciem języka programowania wysokiego poziomu. Język Alvis ma także
formalnie zdefiniowaną semantykę, pozwala na automatyczne wygenerowanie pełnej
przestrzeni stanów i współpracuje z uznanymi narzędziami do weryfikacji modelowej,
takimi jak nuXmv (Cavada i in. 2014) lub CADP (Garavel i in. 2013).

Obecna wersja języka pozwala na modelowanie systemów współbieżnych bez
wskazywania czasu wykonywania poszczególnych instrukcji, jak również systemów,
w których dokładnie możemy określić czas wykonania każdej instrukcji (Szpyrka i in.
2018). Ponadto na etapie kompilacji modelu można określić, czy system pracuje w śro-
dowisku wieloprocesorowym, czy jednoprocesorowym. Pozwala to na formalną analizę
tego samego systemu z różnych perspektyw, zależnych od sprzętu, na którym ma praco-
wać docelowy system.

2. Podstawy modelowania

Model w języku Alvis (Szpyrka 2013, Szpyrka i in. 2018) budowany jest jako ze-
staw agentów, które równolegle wykonują swoje operacje, mogą się ze sobą komuniko-
wać, współzawodniczyć o zasoby dzielone itp. W języku Alvis wyróżniamy dwa typy
agentów – aktywne i pasywne. Agenty aktywne mogą być traktowane jak procesy obli-
czeniowe. W wersji wieloprocesorowej przyjmuje się, że każdy z nich ma dostęp do
własnego procesora i wykonuje swoje obliczenia równolegle z pozostałymi agentami.
Agenty pasywne służą do reprezentowania współdzielonych zasobów, oferują procedu-
ry dostępu do tych zasobów i zapewniają wzajemne wykluczanie w uruchamianiu tych
procedur. Agenty mogą być wyposażone w porty, które pozwalają im komunikować
się z otoczeniem. Dwa agenty mogę przesyłać między sobą informacje, jeżeli zdefinio-
wano kanał komunikacyjny pomiędzy ich portami. Kanały komunikacyjne mogą być
jedno- lub dwukierunkowe.

Zbiór agentów tworzących model opisywany jest z dwóch uzupełniających się
punktów widzenia. W warstwie kodu definiowana jest dynamika poszczególnych agen-
tów. Służą do tego instrukcje języka Alvis wspierane przez język Haskell (O’Sullivan i in.
2008). Ten drugi służy do definiowania typów danych i operacji na tych typach danych.
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Struktura połączeń komunikacyjnych pomiędzy agentami przedstawiana jest na dia-
gramie komunikacji (Szpyrka i in. 2016), będącym grafem, którego węzłami są agenty,
a krawędziami kanały komunikacyjne. Na potrzeby modelowania bardziej złożo-
nych systemów wprowadzono agenty hierarchiczne, które pozwalają na wyższym po-
ziomie reprezentować całe podsystemy. Elementy składni języka Alvis przedstawiono
na rysunku 1.

Rys. 1. Elementy składni języka Alvis

Rys. 2. Przykład modelu w języku Alvis

Przykład prostego modelu w języku Alvis przedstawiono na rysunku 2. Model
składa się z czterech agentów – dwóch agentów aktywnych B1 i B2 oraz dwóch agentów
pasywnych A i C. Każdy z agentów aktywnych pobiera dane do obliczeń od agenta A
(procedura g), wykonuje swoje obliczenia i przekazuje wyniki do agenta C (procedura p).
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Model pokazuje również, jak łatwo można definiować funkcje przetwarzające dane
i dołączać je do modelu. Zmiany związane z wykonaniem takiej funkcji są reprezento-
wane jako pojedyncza zmiana stanu (tranzycja) w etykietowanym systemie przejść,
który reprezentuje przestrzeń stanów modelu. W rozważanym modelu użyto dwóch
prostych wielomianów, ale taka funkcja może wykonywać dużo bardziej złożone obli-
czenia, np. sortowanie listy wartości.

3. Semantyka modeli

Jeśli chodzi o semantykę, język Alvis jest formalnym językiem modelowania. Za-
równo stany, jak i przejścia między stanami (tranzycje) zostały jednoznacznie zdefinio-
wane. Pozwala to na wygenerowanie etykietowanego systemu przejść (w skrócie LTS),
który jest grafową reprezentacją przestrzeni stanów modelu i podstawą do formalnej
weryfikacji modelu np. z zastosowaniem technik weryfikacji modelowej (Baier i Kato-
en 2008). Fragment etykietowanej przestrzeni stanów dla modelu z rysunku 2 przedsta-
wiono na rysunku 3.

Rys. 3. Fragment przestrzeni stanów dla modelu z rysunku 2

Stan systemu jest przede wszystkim ciągiem krotek opisujących stany poszczegól-
nych agentów aktywnych i pasywnych. Każda taka krotka zawiera cztery elementy: tryb
agenta, licznik rozkazów, listę kontekstową i krotkę parametrów. Tryb agenta wskazuje
rodzaj aktywności agenta w danym stanie, np. wykonuje akcję (X), oczekuje na jakieś
zdarzenie (W), zakończył swoje działanie (F) itp. Licznik rozkazów pokazuje numer
kolejnej instrukcji do wykonania lub numer ostatnio wykonanej instrukcji, jeżeli jej za-
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kończenie wymaga jeszcze działań innego agenta, np. oczekiwanie na zakończenie pro-
cedury. Lista kontekstowa zawiera dodatkowe informacje o bieżącym stanie agenta,
np. informacje o zdarzeniach, na które oczekuje agent pozostający w trybie W. Krotka
parametrów przechowuje informacje o bieżących wartościach parametrów agenta (lo-
kalnych zmiennych).

Zmiany stanów są opisywane przez tzw. tranzycje. Każda instrukcja w kodzie
agenta jest reprezentowana przez co najmniej jedną tranzycję oraz reguły enable i fire,
które definiują, kiedy dana tranzycja jest aktywna i jaki jest wynik jej wykonania. Przy-
pisanie więcej niż jednej tranzycji do danej instrukcji zależy od jej charakteru, np. dla
instrukcji delay używane są dwie tranzycje: TDelay, która zawiesza działanie agenta na
dany czas, i STDelayEnd, która budzi agenta po upływie czasu zawieszenia. W przypad-
ku instrukcji związanych z komunikacją (in i out) różne tranzycje używane są do wska-
zania rozpoczęcia i zakończenia komunikacji, a także do wskazania, czy jest to komu-
nikacja między agentami aktywnymi, agentem aktywnym i pasywnym itd. Szczegółowe
informacje na temat wszystkich tranzycji można znaleźć w manualu języka Alvis
(Szpyrka i in. 2017).

Formalnie model jest trójwarstwowy. Oprócz diagramu komunikacji i warstwy
kodu każdy model ma przypisaną tzw. warstwę systemową, która reprezentuje środo-
wisko uruchomieniowe modelu. Domyślna warstwa systemowa α0 bazuje na założeniu,
że każdy agent aktywny ma dostęp do własnego procesora i może prowadzić swoje obli-
czenia równolegle z innymi agentami. LTS pokazany na rysunku 3 został wygenerowa-
ny z użyciem warstwy α0 , stąd łuki w grafie mają przypisane zbiory równolegle wykony-
wanych tranzycji (po znaku / podawany jest upływ czasu pomiędzy parą stanów).
Warstwa α0 może być używana z wyłączonym modelem czasu. W takim przypadku
przyjmowane jest, że wykonanie każdej tranzycji zajmuje tyle samo czasu i wartość ta
nie jest odnotowana w LTS. Drugą warstwą systemową aktualnie oferowaną przez
Alvis Toolkit jest warstwa α1 (Baniewicz 2018), która opiera się na założeniu, że w sys-
temie dostępny jest tylko jeden procesor i wszystkie agenty aktywne rywalizują o do-
stęp do tego procesora. Warto podkreślić, że zmiana warstwy systemowej polega na
wyborze odpowiedniej opcji kompilatora. Nie są wymagane żadne zmiany w samym
modelu. Umożliwia to weryfikację tego samego modelu na różnym sprzęcie, np. porów-
nanie czasu niezbędnego do przeprowadzenia obliczeń w wersji jednoprocesorowej
i wieloprocesorowej.

4. Oprogramowanie wspierające

Modelowanie i weryfikacja z zastosowaniem języka Alvis wspierane są przez opro-
gramowanie wchodzące w skład pakietu Alvis Toolkit. Całe środowisko rozwijane jest
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na potrzeby modelowania systemów współbieżnych i analizy ich własności, zwłaszcza
tych wynikających ze współbieżności. Dwa podstawowe komponenty tego systemu to
edytor i kompilator. Alvis Editor jest wizualnym narzędziem umożliwiającym projek-
towanie diagramów komunikacji i definiowanie warstwy kodu. Alvis Compiler (Wy-
pych 2021) odpowiada za translację opracowanego modelu do kodu wykonywalnego
w języku Haskell, ale również weryfikuje model pod kątem poprawności składniowej.
Uzyskany plik może zostać bezpośrednio skompilowany (kompilator GHC) i urucho-
miony. Możliwa jest również dowolna modyfikacja uzyskanego pliku, np. redefinicja
funkcji duration, która odpowiada za przypisanie czasu realizacji do poszczególnych
instrukcji, dołączenie własnych algorytmów do weryfikacji modelu lub eksportujących
przestrzeń stanów do określonego formatu. Jedyne wymagania to implementacja do-
datkowych strategii w języku Haskell (O’Sullivan i in. 2008).

Rys. 4. Proces modelowania i weryfikacji z użyciem języka Alvis

Proces modelowania i weryfikacji z użyciem języka Alvis przedstawiono na rysun-
ku 4. Efektem uruchomienia finalnego programu jest domyślnie wygenerowanie prze-
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strzeni stanów modelowanego systemu i zapisanie jej w jednym z formatów wyjścio-
wych. Aktualnie kompilator wspiera następujące formaty:

– DOT – m.in. współpraca z pakietem nuXmv (Cavada i in. 2014), możliwość specy-
fikowania własności w logikach LTL i CTL;

– Aldebaran – współpraca z pakietem CADP – Construction and Analysis of Distri-
buted Processes (Garavel i in. 2013), możliwość specyfikowania własności w ra-
chunku modalnym μ;

– CSV – np. na potrzeby analizy statystycznej z użyciem środowisk języka R lub
Python.

Format wyjściowy określany jest przez opcje kompilatora. W zależności od po-
trzeb użytkownik może zaimplementować własne funkcje eksportujące LTS do wybra-
nego formatu, zapisać je w oddzielnym pliku Haskella i dołączyć ten plik na etapie
kompilacji. Również pliki obsługujące wyżej wspomniane metody eksportu oraz algo-
rytmy generowania LTS są dostępne w wersji źródłowej w pakiecie kompilatora, co
pozwala na ich łatwą modyfikację, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

5. Zastosowania

Język Alvis projektowano z myślą o modelowaniu i weryfikacji małych i średnich
systemów współbieżnych. W warstwie graficznej pozwala on grupować podsystemy
i reprezentować za pomocą agentów hierarchicznych. W warstwie kodu istnieje możli-
wość umieszczania nawet złożonych obliczeń w ramach funkcji Haskella przetwarza-
jących dane. Właściwości te powodują, że Alvis nadaje się do modelowania wielu
systemów współbieżnych. Mogą to być zarówno systemy składające się z agentów
o względnie prostym zachowaniu, takich jak proste sterowniki logiczne albo obiekty
odbierające i przekazujące pakiety danych, jak i systemy bardziej złożone, implemen-
tujące obliczeniowe algorytmy równoległe. Należy jednak pamiętać, że głównym celem
opracowania języka Alvis była formalna weryfikacja systemów współbieżnych, przy
czym podejście, jakie wybrano, polegało na zastosowaniu do takiej weryfikacji ana-
lizy LTS, przede wszystkim z wykorzystaniem narzędzi weryfikacji modelowej (model
checking), takich jak nuXmv albo odpowiednie moduły pakietu CADP. Zbyt skompli-
kowane zachowanie agentów może spowodować rozrastanie przestrzeni stanów do
stopnia uniemożliwiającego konstruowanie i analizę LTS. Oznacza to, że albo mode-
lowany system powinien się składać z obiektów o względnie prostym zachowaniu (co
nie uniemożliwia dość dokładnego odwzorowania systemów sterujących czasu rzeczy-
wistego), albo przy modelowaniu należy stosować abstrakcję, m.in. zastępując zmienne
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o szerokim zakresie wartości (np. liczbowe) zmiennymi binarnymi bądź typów wylicze-
niowych (Alvis daje możliwość wykorzystania wszystkich tych opcji).

Dotychczas Alvis był skutecznie stosowany przede wszystkim do modelowania sys-
temów wbudowanych (Baniewicz 2018, Biernacki 2020, Wypych 2021). Przykładowe
modele to m.in. sterownik dla robota mobilnego typu Hexor, system ABS, alarm samo-
chodowy, sterownik sygnalizacji świetlnej, sterownik zwrotnicy tramwajowej itp. Moż-
liwe zastosowania języka są znacznie szersze, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę opraco-
waną w ostatnich latach jednoprocesorową warstwę systemową α1 oraz perspektywę
rozszerzenia pakietu o kolejne warstwy systemowe. Potencjalne zastosowania obej-
mują przykładowo systemy cyberfizyczne, będące kolejnym etapem rozwoju systemów
sterujących, charakterystycznym dla okresu czwartej rewolucji przemysłowej. Syste-
my cyberfizyczne, z którymi wiąże się szybko rozwijająca się technologia Internetu rze-
czy (IoT), zakładają integrację zasobów obliczeniowych i obiektów fizycznych podlega-
jących sterowaniu. Alvis pozwala na wygodne i praktyczne modelowanie dynamiki ta-
kich systemów oraz ich otoczenia. Język pozwala łatwo zmieniać poziom abstrakcji
modelu (np. wyłącznie przez zmianę typów parametrów i pracujących na nich funkcji).
Taka elastyczność może okazać się istotną zaletą języka Alvis w porównaniu z innymi
formalnymi podejściami do modelowania systemów IoT, takimi jak kolorowane sieci
Petriego lub algebry procesów.

Jeszcze jednym zbliżonym obszarem zastosowań może być modelowanie systemów
sterowania jednostkami transportu autonomicznego, takimi jak bezzałogowe statki po-
wietrzne (zarówno wojskowe, jak i cywilne) i roboty autonomiczne. Błędy w projekto-
waniu takich systemów mogą okazać się bardzo kosztowne, więc ułatwienie ich formalnej
weryfikacji jest istotne z praktycznego punktu widzenia. Innym rodzajem systemów,
dla których zastosowanie języka Alvis jest potencjalne przydatne, są elastyczne systemy
produkcyjne. W takich systemach często występuje skomplikowana struktura zasobów
dzielonych, wobec czego wykrywanie potencjalnych zakleszczeń jest jednym z ważnych
zadań ich formalnej analizy. Wykrywanie zakleszczeń we współbieżnych systemach jest
zadaniem na ogół trudnym, ale modelowanie ze wspólnym wykorzystaniem warstwy gra-
ficznej (diagramu komunikacji) i warstwy kodu języka Alvis oraz generowanie grafu LTS
pozwala na ich wykrywanie w dość skomplikowanych przypadkach. Kolejne możli-
we zastosowanie języka Alvis jest związane z oszacowaniem czasu działania współbież-
nych algorytmów w porównaniu z ich sekwencyjnymi wersjami. Wyniki teoretycznej
analizy złożoności obliczeniowej takich algorytmów, zwłaszcza dla względnie małych
rozmiarów danych wejściowych, mogą być mało przydatne. Modelowanie algorytmu
współbieżnego za pomocą języka Alvis i konstruowanie grafów LTS w czasowej wersji
warstw α1 (jednoprocesorowej) oraz α0 (wieloprocesorowej) pozwala na wiarygodne
oszacowanie czasu w obu przypadkach.
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6. Podsumowanie

W przypadku takich zjawisk jak współbieżność lub niedeterminizm działania, któ-
re są charakterystyczne dla modelowania systemów współbieżnych, poważny problem
stanowi ich weryfikacja z użyciem technik typu statyczna analiza kodu czy testowa-
nie. Wykorzystanie w procesie tworzenia oprogramowania metod formalnych może
istotnie podnieść prawdopodobieństwo uzyskania poprawnego systemu, skrócić czas
i obniżyć koszty jego wytworzenia. Dyskusja na temat użyteczności metod formalnych
w inżynierii oprogramowania trwa ponad 40 lat i zaowocowała powstaniem wielu for-
malizmów wspierających wytwarzanie systemów informatycznych, ale żaden z nich
nie jest powszechnie stosowany. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy wymienia się
m.in. brak przygotowania inżynierów do stosowania metod formalnych, brak kompaty-
bilności między metodami formalnymi a stosowanymi powszechnie technikami rozwo-
ju oprogramowania oraz zbyt duży nakład czasu związany z używaniem metod formal-
nych, co wydłuża proces wytwarzania oprogramowania.

Stworzenie języka Alvis było próbą znalezienia złotego środka między popularny-
mi metodami formalnymi (jak sieci Petriego, algebry procesów czy automaty czasowe)
a językami używanymi w codziennej praktyce inżynierskiej. Celem zespołu było jednak
opracowanie języka o możliwie niewielkim zbiorze pojęć (instrukcji), który umożli-
wiałby pełną formalną analizę opisanych za jego pomocą modeli. Dostrzegane braki we
wspomnianych metodach formalnych, często związane ze zbyt wysokim poziomem abs-
trakcji modeli opisywanych z użyciem tych metod, spowodowały podjęcie decyzji o zde-
finiowaniu nowego języka modelowania. Język Alvis jest językiem formalnym, ale jego
matematyczna strona jest nieco ukryta przed użytkownikiem. Dla osoby chcącej uży-
wać języka Alvis jest on podobny do popularnych języków programowania i metod
modelowania. Nie potrzeba również dużego nakładu pracy, aby się zaznajomić z jego
składnią i semantyką. Liczymy, że wraz z rozwojem narzędzi wspierających korzystanie
z języka wskazane cechy mogą przyczynić się do popularyzacji tego podejścia.

Język Alvis i środowisko go wspierające są ciągle rozwijane. Wybrane kierunki
planowanych w najbliższym czasie prac dotyczą m.in. rozwoju warstwy systemowej αn

(system wieloprocesorowy, ale o ograniczonej liczbie procesorów), a także szerszego
pakietu algorytmów szeregowania dla warstwy α1. Zespół języka Alvis jest otwarty na
współpracę, w tym udostępnienie kodu źródłowego istniejących narzędzi na zasadzie
otwartej licencji.
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