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Проведено порівняльний аналіз методів та засобів формальної верифікації, 
застосовуваних у процесі розроблення систем критичного призначення, зокрема – на етапі 
проєктування названого процесу. За результатами проведеного аналізу запропоновано і 
викладено комплексний підхід, що полягає у здійсненні контролю показників і 
функціональних, і нефункціональних характеристик названих систем вже на етапі 
проєктування процесу розроблення. Розглянуто модель подання функціональних 
характеристик розроблюваної системи у формальній специфікації, відмінними рисами якої є 
оперування трійками Гоара (C.A.R. Hoare) і відповідними аксіомами. За рахунок цього було 
досягнуто зменшення кількості рядків коду результуючої специфікації. Викладено 
запропонований метод синтезу формальних специфікацій функціональних характеристик 
розроблюваної системи, що будується на вищезазначеній моделі. У якості вихідних даних 
розглянуто блок-схему алгоритму, діаграму дій. За рахунок залучення виразних засобів 
темпоральної логіки дій Леслі Лемпорта (Leslie Lamport), а також алгоритмічної мови PlusCal, 
розроблений метод забезпечує механізм співставлення елементів аналітичного подання 
формальної специфікації функціональних характеристик із елементами подання рівня 
реалізації. Це відповідає центральній концепції Бертрана Мейера (Bertrand Meyer) – з точки 
зору безшовності сполучення застосовуваних виразних засобів, конструкцій. У якості 
сценаріїв предметної області, що реалізуються завдяки функціонуванню системи критичного 
призначення, опрацьовано сценарії космічної галузі, сценарії взаємодії учасників ринку 
електричної енергії на основі рольових моделей. Розглянуто складові рольової моделі 
ідентифікації учасників ринку електричної енергії з використанням формалізованого підходу, 
сценарії взаємодії учасників ринку електричної енергії на основі рольових моделей. 
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BFS  – Breadth-first Search; 
BMC  – Bounded Model Checking; 
CIO  – Central Issuing Office; 
CTMC  – Continuous-time Markov Chain; 
CSP  – Communicating Sequential Processes; 
CTL  – Computation Tree Logic; 
DEVS  – Discrete Event System Specification; 
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DTMC  – Discrete-time Markov Chain; 
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EIC  – Energy Identification Coding; 
JRE  – Java Runtime Environment; 
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MBSA – Model-based Safety Analysis; 
MC  – Model Checking (Model Checker); 
PMC – Probabilistic Model Checking; 
RV  – Runtime Verification; 
SAT – Boolean Satisfiability Problem; 
SIL  – Safety Integrity Level; 
SMT  – Satisfiability Modulo Theories; 
SSIL – Software Safety Integrity Level; 
SMC  – Symbolic Model Checking; 
STMC – Stateless Model Checking; 
TLA  – Temporal Logic of Actions; 
TLC  – TLA Checker; 
UML  – Unified Modeling Language; 
UMM  – UN/CEFACT’s Modeling Methodology; 
VCC  – Verifying Concurrent C; 
V&V  – Verification and Validation; 
XML  – eXtensible Markup Language; 
ВДР  – Внутрішньодобовий ринок; 
МОВ  – Місцевий (національний) орган видачі ідентифікаторів; 
МФС  – Модель ФС; 
НФХ  – Нефункціональна характеристика; 
ОЕС  – Об’єднана електроенергетична система; 
ОСП  – Оператори системи передачі; 
ПР  – Проєктне рішення; 
РДН  – Ринок «на добу наперед»; 
СКП  – Система критичного призначення; 
СП  – Система переходів; 
ФБ  – Функціональна безпека; 
ФВ  – Формальна верифікація; 
ФС  – Формальна специфікація; 
ФХ  – Функціональна характеристика; 
ЦОВ  – Центральний орган видачі ідентифікаторів. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Центральна гіпотеза, навколо якої будується представлена праця, 

наступна: 

– етап проєктування процесу розроблення системи критичного 

призначення (СКП) розглядається у якості ключової ланки, що є запорукою 

забезпечення функціональної безпеки (ФБ) системи, що охоплює контроль 

як функціональних (ФХ), так і нефункціональних характеристик (НФХ) 

останньої. 

Сучасне суспільство у чисельних сферах своєї діяльності істотним чином 

покладається на функціонування СКП (Safety-critical System), що також 

відомі як критичні системи, системи критичного застосування. Це такі 

системи, до ФБ яких висуваються підвищені вимоги, тобто системи, збої і 

відмови в роботі яких можуть призвести до критичних наслідків – 

небажаних наслідків, що характеризуються значним соціально-економічним 

ефектом [1]. Згідно із поданою вище гіпотезою, зазначені збої і відмови 

розглядаються як прояви помилок прийнятих проєктних рішень (ПР). 

Прикладами названих систем можуть слугувати система керування 

орієнтацією космічного апарату (КА) [2], різноманітні системи керування у 

сфері атомної енергетики, оборонної, хімічної промисловостей, авіації, 

медицини тощо [3]. При цьому зазначається, що програмне забезпечення є 

ключовим компонентом бортових комплексів керування КА [4]. Більше того, 

у публікаціях стверджується, що понад 80% функцій таких систем в наш час 

реалізуються програмно [5]. При цьому вказується, що складність таких 

систем потребує застосування спеціальних методів забезпечення ФБ 

роботи останніх. Цей аспект є вагомим аргументом на користь зміщення 

акценту представленої роботи у сферу програмної складової СКП. 

Представлена монографія базується на ідеології стандарту IEC 61508 

(функціональна безпека), що полягає у своєчасному виявленні та усуненні 

потенційно небезпечних умов у роботі електронних систем із програмною 

складовою, що можуть призвести до негативних наслідків значного 

масштабу [6]. Наприклад, адаптацією стандарту для транспортних засобів 

став стандарт ISO 26262:2018, у якому для забезпечення ФБ при 

розробленні вбудованих систем рекомендується залучати формальні 

методи [7]. 

Більше того, у Наказі Державної інспекції ядерного регулювання 



Передмова 
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України від 22.07.2015 № 140, із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Державної інспекції ядерного регулювання № 508 від 25.11.2019, дається 

наступне визначення поняттю ФБ: «функціональна безпека – властивість 

системи (компонента) атомної станції, що полягає у здатності виконувати всі 

потрібні функції, важливі для безпеки, зберігати потрібні властивості та 

відповідати заданим характеристикам в усіх передбачених проєктом 

режимах й умовах експлуатації» [8]. 

Інший демонстративний приклад СКП – системи, що мають 

застосування у залізничній галузі. Вимоги до ФБ таких систем 

регламентуються, зокрема, стандартом Європейського комітету з 

електротехнічної стандартизації CENELEC – EN 50128, де пропагується 

систематичний підхід до розроблення СКП, і акцент робиться саме на 

програмному забезпеченні – застосовується поняття SSIL (Software Safety 

Integrity Level) [9]. Для досягнення заданого рівня SSIL рекомендується 

застосовувати формальні методи. З урахуванням складності (комплексності) 

програмної складової озвучених системи, актуальності набуває 

застосування методів, що підлягають автоматизації. Такими є представники 

сімейства методів перевірки на моделі. 

Інший приклад – забезпечення ФБ програмної складової вбудованих 

систем авіаційної галузі, де застосування формальних методів 

рекомендується і регламентується стандартом DO-178C [10]. 

Отже, забезпечення заданого рівня ФБ СКП на сучасному рівні 

досягається за рахунок застосування формальних методів у процесі 

розроблення названої системи. Найбільш поширеного прикладного 

застосування набуло сімейство методів перевірки на моделі – за рахунок 

можливості автоматизації процесу їх застосування і чисельному переліку 

успішних сценаріїв такого застосування. Відповідними прикладами є і 

атомна енергетика, і залізничний транспорт тощо. Специфіку названого 

застосування, проте, можна описати наступним чином: 

– кожний приклад успішного застосування характеризується тісною 

прив’язкою до відповідної предметної області; деталі і механізми отримання 

конкретного предметно-орієнтованого рішення не розголошуються; 

– розроблення методів та засобів забезпечення заданого рівня ФБ 

СКП покладається на вузьке коло спеціалістів, глибоко обізнаних як у даній 

предметній області, так і в аспектах застосування формальних методів; 

– кожне рішення орієнтоване на реалізацію у межах певного 

формалізму – обраної темпоральної логіки, супутніх виразних засобів. Цей 

вибір зумовлюється, зокрема, наступними факторами: досвідом 
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розробників, достатністю виразних засобів формалізму. 

Чисельні актуальні публікації на зазначену тематику представлені, у 

більшості своїй, закордонними працями, де, як правило, висвітлюються 

саме результати застосування формальних методів та засобів, а не 

специфіка такого застосування. Також наголошується і підтверджується 

чисельними прикладами застосування формальних методів вже на етапі 

проєктування процесу розроблення системи. Таке положення речей 

породжує актуальність розроблення методів та засобів забезпечення ФБ 

створюваної СКП і відповідних компонентів, призначених до застосування 

на етапі проєктування процесу розроблення системи. 

У представленій монографії процес розроблення СКП подається 

послідовністю наступних етапів: аналіз вимог до системи, проєктування, 

реалізація, валідація. Останній етап, у свою чергу, може бути реалізовано як 

шляхом імітаційного моделювання, так і шляхом тестування. 

У тематичних публікаціях формальні методи знаходять застосування на 

різних етапах життєвого циклу системи. Наприклад, у роботі [2] названі 

методи пропонується застосовувати упродовж усього процесу розроблення 

СКП. Більше того, у публікаціях зазначається актуальність автоматизації 

процедури синтезу формальних специфікацій (ФС) вимог до системи, що 

породжує проблему одержання прозорого уніфікованого механізму як 

подання аналітичних концептів виразними засобами застосовуваного 

формалізму, так і автоматизації процедури виконання зазначених дій. 

Перша названа позиція призначена забезпечити однозначність 

інтерпретації аналітичних концептів ФС у термінах виразних можливостей 

застосовуваного формалізму як засобу реалізації ФС. Друга позиція 

покликана уніфікувати процедуру синтезу ФС, що дало б змогу 

сформулювати набір рекомендацій до одержання таким чином достовірних 

даних. Обидві озвучені позиції призначені слугувати спільній меті – 

забезпечення заданого рівня ФБ СКП шляхом контролю достовірності 

даних, одержуваних методом перевірки на моделі. Іншими словами це 

означає наступне: резолюція відносно рівня ФБ СКП чи певного компоненту 

системи, зроблена на підставі автоматизованої перевірки моделей системи 

формальними методами та засобами, має бути правомірною також і по 

відношенню до системи (компоненту) безпосередньо. 

Серед чисельних праць закордонних діячів за окресленою тематикою 

варто відзначити роботи Едмунда Кларка (Edmund Clarke), Алана Емерсона 

(E. Allen Emerson), Дорона Пеледа (Doron A. Peled), Орни Грамбер (Orna 
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Grumberg) – лауреатів премії Тюрінга 2007 р. – за розвинення техніки 

перевірки на моделі до рівня ефективної технології верифікації, що знайшла 

широке прикладне застосування у сфері розроблення як апаратних, так і 

програмних систем [18]. Окремої уваги заслуговують праці лауреата премії 

Тюрінга 2013 р., першого лауреата премії Дейкстри – Леслі Лемпорта 

(Leslie Lamport) – зокрема за створення поширених в індустріальній 

практиці формальних методів та засобів верифікації. 

Вітчизняні напрацювання мають, здебільшого, предметно-орієнтований 

характер, і представлені, зокрема, роботами доктора технічних наук, 

професора, заслуженого винахідника України, завідувача кафедри 

комп’ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – В’ячеслава 

Сергійовича Харченка, доктора технічних наук, професора, професора 

кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» – Бориса Михайловича Конорева [2; 11], 

у чиїх працях увага приділяється питанням забезпечення якості програмної 

складової СКП шляхом застосування формальних методів, зокрема 

пропонуються метрики кількісного оцінювання ризиків виникнення 

непередбачених ситуацій. 

Розвиткові формальних методів символьної перевірки на моделі 

артефактів процесу розроблення СКП присвячено праці доктора фізико-

математичних наук, старшого наукового співробітника Інституту кібернетики 

ім. В.М. Глушкова НАН України – Олександра Олександровича 

Летичевського; відповідні напрацювання впроваджено у компанії 

Motorola [12]. 

Окремої уваги заслуговують праці д.т.н., проф. Межуєва Віталія 

Івановича, що є професором австрійського університету FH JOANNEUM 

University of Applied Sciences – стосовно прикладного застосування 

формальних методів та засобів – зокрема при проєктуванні операційної 

системи реального часу. 

При цьому варто зазначити, що залучення методів перевірки на моделі 

на практиці супроводжується суттєвим недоліком – експоненційним 

зростанням простору станів системи переходів у основі ФС. Це породжує 

суттєві обмеження складності вирішуваної задачі формальної верифікації 

(ФВ) – як з позиції затребуваних обчислювальних ресурсів, так і з позиції 

рівня деталізації ФС. У зв’язку із цим, у представленій роботі акцент 

ставиться, зокрема, на позиціях як поліпшення значень показників 
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ефективності прикладного використання поширеного методу ФВ, так і на 

розробленні засобів синтезу ФС ФХ, призначених слугувати вихідними 

даними для названого методу. 

При оперуванні проєктними рішеннями (ПР) та похідними 

конструкціями у роботі застосовується нове поняття «артефакт», що було 

введено в обіг проф. Мюнхенського технічного університету – Манфредом 

Броєм (Manfred Broy) – та визначається наступним чином: формалізовані 

результати виконання певного проміжного результату процесу 

проєктування, що характеризуються структурою і змістом [13, с. 3]. 

Артефакт – формалізоване подання результатів здійснення певного 

кроку процесу проєктування системи, що характеризується структурою і 

змістом. При цьому артефакт-результат виконання поточного кроку 

розглядатимемо у якості передумови для здійснення наступного кроку. 

У контексті даної роботи артефактами є розроблювані та застосовувані 

засоби, прикладом яких є ФС – математична модель, побудована з 

використанням виразних засобів темпоральної логіки і призначена для 

використання у якості вихідних даних для методу перевірки на моделі. При 

цьому постає питання стосовно достовірності даних, одержуваних таким 

чином, а саме – чи можна довіряти результатам ФВ ФС за умови, що 

джерелом вихідних даних є не безпосередньо система, а модель системи? 

Відповідь на таке питання знаходиться шляхом перевірки адекватності 

моделі (ФС). Більше того, при аналізі артефактів процесу проєктування 

оперуватимемо двома рівнями – аналітичним рівнем і рівнем реалізації. 

Аналітичний рівень охоплює питання інтерпретації логічних конструкцій і 

відношень між ними розробником, рівень реалізації – аспекти подання 

останніх формалізованими засобами, що уможливлюють здійснення 

процедури ФВ в автоматизованому режимі. 

Монографію призначено для аспірантів технічних напрямів, 

розробників, діяльність яких повязана із проєктуванням програмно-

алгоритмічного забезпечення комп’ютерних систем, зокрема систем 

критичного призначення, вбудованих систем. 
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РОЗДІЛ 1.  

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ  

АРТЕФАКТІВ ПРОЦЕСУ ПРОЄКТУВАННЯ 
 

1.1 Обгрунтування актуальності контролю артефактів проєктування 

 

Текст монографії базується, зокрема, на працях видатного винахідника 

України, д.т.н., проф. В.С. Харченка, д.т.н., проф. Б.М. Конорева [1, 11]. У 

цих працях наголошується на зростанні актуальності проблеми зниження 

ризиків виникнення відмов і аварій для систем, критичних до безпеки – 

систем критичного призначення (СКП). Показовими прикладами є системи, 

призначені до застосування у космічній галузі. Для вирішення цієї проблеми 

авторами, зокрема, пропонується інваріантно-орієнтованя модель 

оцінювання якості програмного забезпечення у складі СКП, що будується на 

застосуванні методів перевірки на моделі [2]. 

СКП знаходять прикладне застосування у різноманітних предметних 

областях. Окрім космічної галузі, це і системи управління рухом 

залізничного транспорту, і системи керування пристроями, призначеними 

для вирішення завдань енергетики тощо. Загалом, СКП являють собою 

комплекси програмно-апаратних засобів, призначених для вирішення 

спеціалізованих задач із жорсткими обмеженнями за визначеними 

показниками: час, вірогідність виникнення помилки/відмови, нештатної 

ситуації і т.п. Більше того, такі системи є представниками сімейства 

реагуючих систем – функціонування яких напрямлене на підтримку 

взаємодії із навколишнім середовищем [14]. Характерною особливістю 

названих систем є те, що, у процесі їх функціонування, число станів, у яких 

може знаходитися система, прямує до безкінечності. Це створює додаткові 

складності при дослідженні реагуючих систем. 

Названі системи характеризуються високим рівнем складності. Це 

зумовлює потребу створення і використання ефективних підходів до 

проєктування зокрема і розроблення у цілому таких систем – підходів, 

використання яких сприяло би зменшенню кількості та критичності помилок 

проєктних рішень – помилок, що потенційно можуть призвести до критичних 

наслідків. Відповіддю на це питання слугує, зокрема, використання 

модельно-орієнтованого підходу (MBSA, Model-based Safety Analysis) до 
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аналізу СКП [15]. Шляхом реалізації такого підходу є використання 

формальних методів та засобів при проєктуванні. Це пояснюється 

зростанням складності названих систем і потребою виявлення помилок в 

проєктних рішеннях вже на етапі проєктування, а не на заключному етапі 

тестування процесу розроблення, коли вартість усунення виявлених 

помилок буде істотно вищою – як з позиції супутніх матеріальних витрат, так 

і з позиції часових витрат. При цьому зазначається, що безпека 

інформаційно-керуючих СКП суттєвим чином залежить від якості 

програмного забезпечення, за допомогою, якого реалізуються критичні 

функції. 

Стверджується, що процес усунення проєктних помилок на пізніх етапах 

життєвого циклу СКП – на етапах валідації, експлуатації системи – 

супроводжується істотно більшими матеріальними і часовими витратами 

[16, с. 15]. 

Ґрунтуючись на накопиченій статистиці, стверджується, що кожна п’ята 

аварія у космічній галузі пов’язана з відмовою комп’ютерних систем 

управління і їх компонентів [11]. У цьому контексті помилки проєктних 

рішень доцільно виявляти і усувати вже на етапі проєктування процесу 

розроблення. Більше того, тестування не гарантує відсутності помилок, а 

лише виявляє деякі з них – за умови використання вдалим чином 

підібраних тестових послідовностей. У контексті СКП така специфіка не є 

задовільною, оскільки не виявлені на етапі тестування помилки можуть 

потенційно призвести до критичних наслідків при експлуатації системи. 

Повертаючись до формальних методів, варто зазначити три 

альтернативних напрями розвитку відповідних методів – дедуктивна 

верифікація, перевірка еквівалентності і перевірка на моделі (Model 

Checking, MC) [17]. Окремої уваги тут заслуговує сімейство методів 

перевірки на моделі, коли судження стосовно коректності роботи тієї чи 

іншої системи (підсистеми) робиться на основі відповідної формальної 

моделі – специфікації [18]. Методу перевірки на моделі (перевірки моделі) 

дається наступне визначення: «це автоматизований метод, що для заданої 

моделі поведінки системи з кінцевим числом станів і логічної властивості, 

поданої на основі певного логічного формалізму, перевіряє справедливість 

цієї властивості у даній моделі» [19, с. 6]. 

Відмінною рисою методів перевірки на моделі при цьому є можливість 

автоматизації процедури їх використання. Це є вагомим аргументом на 

користь розгляду названих методів у якості засобів реалізації MBSA-підходу 
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– з позиції озвученої складності СКП. 

Демонстративними прикладами успішного застосування методів 

перевірки на моделі при проєктуванні СКП є платформа TAS Control 

Platform, призначена слугувати основою програмної системи керування 

рухом залізничного транспорту [20]. За рахунок застосування названих 

методів авторам вдалося досягти значення показника ФБ системи на рівні 

SIL 4 (Safety Integrity Level) [6], що полягає у забезпеченні інтенсивності 

відмов на рівні 
98 1010 −− −  1/год. В роботі, проте, не було висвітлено питань 

автоматизації залучення формальних методів до процесу проєктування. Це 

стосується і питання автоматизації синтезу формальних специфікацій. 

Більше того, атомна енергетика Фінляндії з 2008 р. використовує методи 

перевірки на моделі для верифікації програмної складової контрольно-

вимірювальних пристроїв [21]. По причині закритості публікацій озвученої 

тематики для широкого загалу, багато питань стосовно аспектів 

застосування формальних методів лишаються неоприлюдненими. Одне із 

таких питань – досягнення балансу між корисним ефектом від верифікації, 

супутніми цьому процесу часовими витратами і доступними 

обчислювальними ресурсами. У даному контексті попередні експерименти 

показали негативний вплив надмірної деталізації специфікації, де 

паралелізм було подано у ФС на основі моделі чергування [22]. Результатом 

стала нестача доступних обчислювальних ресурсів – оперативної пам’яті 

(ОП) – та дострокове припинення процесу автоматизованої перевірки. 

Вичерпний перелік сценаріїв із наслідками, що їх можна було би 

запобігти, застосувавши метод MC при проєктуванні СКП, охоплює, 

зокрема, і системи керування [17, с. 14]. 

 

 

1.2 Підходи, методи та засоби контролю 

 

Виокремлюють наступні сімейства методів ФВ [17, с. 27; 23]: методи, 

що ґрунтуються на перевірці еквівалентності, перевірці на моделі, 

дедуктивній верифікації. В роботі розглядатимуться представники сімейства 

методів перевірки на моделі – через їх придатність до автоматизованого 

прикладного застосування. 

У стандарті ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю: основні 

положення та словник термінів» поняття «верифікація» визначається 

наступним чином: «Підтвердження наданням об’єктивоних доказів, що 
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встановлені вимоги виконано» [24]. Під ФВ, у свою чергу, розуміється 

наступне: «прийоми і методи формального доказу (чи спростування) того, що 

модель системи задовольняє заданій ФС» [17, с. 25]. При цьому під 

«специфікуванням» властивостей СКП розумітимемо процес їх формалізації. 

У представленій роботі застосовуваний підхід до здійснення контролю 

артефактів процесу проєктування СКП будується на основі залучення 

техніки ФВ, що реалізується методом МС. 

При розгляді і аналізі методів перевірки на моделі  

оперуватимемо поняттям «верифікація», що регламентується стандартом  

IEEE 1012-2016 [25]. Процедура верифікації у стандарті розглядається у 

якості складової частини більш комплексного процесу V&V (Verification and 

Validation), що охоплює вищенаведені етапи процесу розроблення. 

Верифікація при цьому визначається як засіб встановлення відповідності 

одержуваних артефактів процесу розроблення, зокрема моделей-

результатів етапу проєктування, специфікаціям вимог до системи. 

Процедура валідації передбачає встановлення придатності вже реалізованої 

системи до цільового використання. Тут доречно провести паралелі між 

поняттями верифікації, перевірки на моделі, валідації, імітаційного 

моделювання і тестування (рис. 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1. Спрощена концептуалізація процесу V&V 

 

На рис. 1.1 ромбовидною стрілкою подається відношення композиції, а 

пунктирною – відношення реалізації. Це означає, що перевірка на моделі є 
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шляхом здійснення верифікації, а імітаційне моделювання і тестування – 

шляхами здійснення валідації. Окремо варто відзначити техніку RV (Runtime 

Verification), що розглядається як варіація реалізації перевірки на моделі, і 

дозволяє перевіряти властивості системи в режимі виконання: «RV – це 

дисципліна комп’ютерної науки, що займається вивченням, розробкою та 

застосуванням таких технік верифікації, що дозволяють перевіряти 

властивості коректності системи (correctness property) у режимі 

виконання» [26]. Перевагою такого підходу є порівняно менші 

обчислювальні витрати, ніж при перевірці на моделі, а недоліком (з позиці 

скорішого виявлення помилок) – система вже має бути реалізованою. При 

цьому зазначається важливість досягнення балансу між обсягом додаткових 

формалізованих описів досліджуваної ФХ і супутніми процесу RV згідно 

відповідних описів обчислювальними витратами [27, с. 143]. 

Підхід RV, зокрема, застосовується для подолання проблеми 

архітектурної ерозії (Architectural Erosion), що виникає у результаті 

порушення прийнятих архітектурних рішень за рахунок поступального 

внесення модифікацій [28]. Для цього використовується спеціальна нотацію 

FACTum [29]. Дещо інший контекст при цьому має поняття архітектурної 

невідповідності (Architectural Mismatch), що розглядається з позиції 

сумісності систем, підсистем, компонентів [30]. Це, у свою чергу, доповнює 

вищеозвучену концепцію Бертрана Мейєра вже з позиції архітектурної 

сумісності підсистем. 

Як узагальнення вищезазначеному слід зауважити наступне: при 

проведенні тих чи інших заходів ФВ оперують поняттям «помилки», яке 

типово розглядається у якості чинника, що потенційно може призвести до 

збоїв та відмов у роботі СКП. Під помилкою при цьому часто розуміється 

фактор, у результаті якого поведінка системи не відповідає вимогам, 

заданим у специфікації [31, с. 9]. Така інтерпретація, у свою чергу, містить 

вагомий недолік – специфікація вимог до системи не розглядається у якості 

джерела помилок. Акцент же представленої роботи ставиться саме на 

перевірку коректності специфікації вимог до системи, яка розглядається у 

якості вихідних даних для методу перевірки на моделі. 

Варто також зауважити, що функціональну безпеку програмної 

складової розроблюваної системи можна розглядати як наслідок усунення 

помилок, що мали місце на етапі проєктування процесу розроблення [31, 

с. 15]. 
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1.2.1 Специфіка методів перевірки на моделі 

 

На відміну від RV, перевірка на моделі (MC) виконується на основі 

обраної системи переходів (СП) і полягає у перевірці наступного 

твердження [18]: 

=|,bM ,                                                   (1.1) 

де M  – структура Кріпке – математична модель СП – автомату із 

кінцевим числом станів; b  – поведінка системи, формалізована засобами 

структури M ;   – темпоральна формула, що має приймати істинне 

значення для кожного із елементів зазначеної поведінки b ; =|  – оператор 

виконуваності (формули   для кожного із елементів у складі b ). 

Темпоральна формула   задається ФС. Подання   на базі обраного 

формалізму як ФС призначене уможливити перевірку останньої методом 

МС в автоматизованому режимі. 

При цьому варто відзначити наступне: 

– у виразі (1.1) формалізовано подаються вимоги до ФХ системи, що 

на етапі проєктування процесу розроблення фігурують у формі блок-схем, 

діаграм тощо. При цьому названі ФС, блок-схеми, діаграми розглядаються у 

якості артефактів процесу проєктування – з позиції того, що 

характеризуються і структурою, і змістом [13, с. 3]. 

Структура Кріпке над кінцевою множиною атомарних висловлювань 

AP  – це четвірка наступного вигляду [18]: 

LRSSM ,,, 0= ,                                              (1.2) 

де S  – кінцева множина станів; SS 0
 – непуста множина початкових 

станів СП; 
2SR   – тотальна множина переходів: ( ) RssSsSs  ,: ; 

APSL 2: →  – функція розмітки станів СП атомарними висловлюваннями, що 

приймають істинні значення у відповідних станах. 

Застосування структури (1.2) для синтезу і аналізу ФС ФХ 

розроблюваної системи дає можливість подати поведінку такої системи як 

СП із кінцевим числом станів. 

Засобами побудови ФС для здійснення ФВ методом МС є, зокрема, 

темпоральні логіки і відповідні формалізми. Типовими представниками є 

логіка лінійного часу (LTL, Linear Temporal Logic), коли для деякого поточного 

стану Ss  має місце лише один наступний стан ( ) SsRs =  [32], та логіка 

дерев обчислень (CTL, Computation Tree Logic) [33]. Поширеним засобом 
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автоматизованої ФВ відповідних моделей є інструментарій PRISM, що 

включає в собі реалізації методів MC дискретного і неперервного часу, з 

підтримкою недетермінізму і без [34]. Засіб знайшов застосування у різних 

сферах: зокрема, як засіб перевірки протоколів взаємодії компонентів 

бездротових мереж – на прикладі стандарту IEEE 802.15.4 [35]. Більше того, 

названий засіб підтримує також і варіації озвучених вище темпоральних 

логік, зокрема PCTL* (Probabilistic CTL*), що дозволяє формалізувати 

поведінки стохастичного характеру з умовно безкінечним числом станів 

відповідних СП [36]. Названий підхід передбачає застосування 

математичного апарату ланцюгів Маркова дискретного часу (Discrete-time 

Markov Chain, DTMC) і неперервного часу (Continuous-time Markov Chain, 

CTMC) для вирішення задач ФВ. Наприклад, зазначається, що вагомим 

недоліком інструментарію PRISM є неможливість одержання контр-

прикладів – ланцюгів станів СП, що призводять до виникнення збоїв та 

відмов. Для подолання цього недоліку пропонується підхід, що базується на 

пошуку сильнозв’язних компонент СП [37]. Підхід до ФВ, що реалізується 

засобами інструментарію PRISM, носить назву PMC (Probabilistic Model 

Checking) або SMC (Stochastic Model Checking). Альтернативним засобом 

реалізації названого підходу є інструментарій Storm [38]. Результати 

експериментальних досліджень показали, що за ефективністю (час 

верифікації ФС) він істотно (у 2,75 рази) кращий за PRISM [39]. 

Підхід PMC полягає у застосуванні техніки імітаційного моделювання 

для вирішення задачі ФВ. Для цього залучається, зокрема, математичний 

апарат DTMC, CTMC. Це дозволяє знизити роль ефекту експоненційного 

зростання простору станів від числа змінних станів, що має місце за 

традиційного підходу до здійснення МС. Вагомим недоліком PMC, проте, є 

потенційна варіативність закону розподілу випадкових величин, що мають 

місце у ФС [40, с. 31]. Це, у свою чергу, ставить під сумнів достовірність 

даних, одержуваних у результаті перевірки відповідних ФС. Можливим 

рішенням може бути застосування ітеративного (інкрементного) підходу до 

здійснення ФВ шляхом PMC. 

Для «стримування» ефекту експоненційного зростання простору станів 

СП від числа змінних станів застосовуються і інші методи. Один з них – 

метод Event-B, що полягає у декомпозиції ФС системи на специфікації 

підсистем. Озвучена декомпозиція виконується як за змінними станів СП, 

так і за подіями, що модифікують значення змінних [41]. Названий метод 

знайшов застосування у залізничній галузі – при ФВ системи оповіщення 
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залізничного транспорту. Прикладне застосування методу сягає більше 20 

років [42]. 

Альтернативний підхід ґрунтується на застосуванні бінарних діаграм 

рішень (ROBDDs, Reduced Ordered Binary Decision Diagrams). Він здобув 

назву «символьної перевірки на моделі» (SMC, Symbolic Model Checking), 

коли оперують не безпосередньо станами СП, а логічними формулами на 

основі змінних станів, що опосередковано визначають підмножини станів 

СП. Це дозволило здійснювати ФВ ФС з понад 
2010  станами СП [43]. 

Реалізацією відповідного методу перевірки є інструментарій NuSMV, що 

знайшов застосування при перевірці проєктних рішень систем, 

призначених до застосування у атомній енергетиці Фінляндії [20]. При цьому 

автори зазначеної роботи акцентують увагу на актуальності створення 

засобів автоматизації процесу синтезу ФС на основі заданих вихідних даних. 

У якості останніх при цьому застосовувалося подання ФХ на мові VHDL (Very 

high speed integrated circuits Hardware Description Language). У якості 

вагомого недоліку, що потребує подальшого опрацювання, авторами 

зазначено потребу синтезувати ФС вручну. Цей процес, попри те, що 

потребує значних часових витрат і глибокої обізнаності фахівця-експерта у 

даній предметній області, супроводжується також і впливом людського 

фактору, що як ставить під сумнів достовірність даних, одержуваних при ФВ 

ФС, так і вимагає значних зусиль і витрат на здійснення процедури 

перевірки адекватності результуючої ФС. 

Можливим шляхом реалізації процесу автоматизованого синтезу ФС є 

подання вихідного артефакту ланцюжком викликів процедур, тобто 

декомпозиція вирішуваної задачі. Після цього до кожної виокремленої 

складової застосовується логічний прийом «абдукція», згідно якого наступне 

припущення формується на основі поточного припущення і відповідного 

висновку [44]. При цьому нерозкритим лишився аспект співставлення 

аналітичних концептів і концептів рівня реалізації ФС. Такий індуктивний 

підхід пропагується, зокрема, і при синтезі ФС на основі фрагментів 

програмного коду, де реалізовано паралелізм [45]. При цьому зазначається, 

що декомпозиція вирішуваної задачі – ключ до зниження ефекту 

експоненційнго зростання простору станів СП. Суть підходу – будувати 

спочатку абстрактні ФС, після перевірки яких вже синтезувати результуючі 

деталізовані ФС. 

Засоби вирішення задачі ФВ можна згрупувати наступним чином: 

– засоби, в яких вирішення задачі ФВ зводиться до вирішення задачі 
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виконуваності булевої формули (SAT, Boolean Satisfiability Problem). Така 

задача є NP-повною, що було доведено лауреатом премії Тюрінга – 

Стівеном Артуром Куком [46]. Результати аналізу відповідних напрацювань 

показали, що для комплексних систем дієві результати дають застосування 

технік варіювання рівня деталізації ФС, разом із ітеративним внесенням 

правок [47, с. 166]; 

– засоби, в яких ФВ зводиться до задачі виконуваності формул у теоріях 

– цілих, дійсних чисел, списків тощо (SMT, Satisfiability Modulo Theories), де у 

якості змінних станів фігурують висловлювання логіки першого порядку. 

Наприклад, згідно О.О. Летичевського, ФВ артефактів процесу розроблення 

програмної складової СКП (системи, критичної до безпеки), має охоплювати 

наступні складові (артефакти): ФС вимог до розроблюваної системи, ФС ПР, 

а також реалізації відповідних рішень; у якості засобу формалізації 

застосовується мова Live UCM (Use Case Maps), що концептуально подібна 

до ієрархічних мереж Петрі [12, с. 79, 80]. Після цього вже йде етап 

тестування, що є формою реалізації валідації системи – заключного етапу 

процесу розроблення. При цьому виокремлюються наступні методи 

символьної перевірки: методи «чорної», «білої» (коли вже є програмна 

реалізація) скриньок, інтеграційне та регресійне символьні перевірки. 

Ключова відмінність між SAT- і SMT-засобами полягає в наступному: у 

першому випадку складові виразів приймають виключно булеві значення. 

Для другого випадку таких обмежень немає. При цьому останнім часом все 

більшого поширення набуває застосування SMT-засобів, що дозволяють 

доволі повно охоплювати аспекти перевірки програмного забезпечення, 

наприклад – актуальний засіб Z3 від Microsoft [48]. Названий засіб, як 

правило, застосовується разом із інструментарієм VCC (Verified Concurrent 

C), що побудовано згідно логіки Гоара [49], і призначено для ФВ саме 

програмних реалізацій прийнятих ПР (проєктних рішень) – на базі мови 

програмування С++. При цьому фрагменти програмного коду 

супроводжуються відповідними анотаціями – засобами перевірки перед- і 

постумов. Згідно цих анотацій синтезуються темпоральні формули, істинність 

яких перевіряється на основі підходу «дедуктивна верифікація», 

реалізованого у складі інструментарію Z3. Це, у свою чергу, потребує 

високого рівня кваліфікації розробників. Попри це, озвучений підхід 

впроваджено при проєктуванні вбудованих систем, розроблюваних 

шведською компанією Scania [50]. Істотним недоліком SMT-засобів є, 

проте, вплив на достовірність результатів ФВ коректності і повноти 
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застосовуваних теорій. 

Окремої уваги заслуговує також і гібридний метод, що передбачає 

застосування SMT-засобу до результатів роботи лексичного транслятора, а 

процес перевірки при цьому ґрунтується як на МС-методі, так і на 

статичному аналізі [51]. Остання позиція, однак, перешкоджає аспекту 

автоматизації. 

Намагання класифікувати шляхи стримування експоненційного 

зростання простору станів СП подано на рис. 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2. Шляхи зниження часових витрат на ФВ 

 

На рис. 1.2 вирішення задачі SAT та застосування ROBDD фігурують у 

якості альтернативних шляхів реалізації SMC. Успішність застосування 

ROBDD частково визначається характером упорядкованості змінних станів 

СП. Зазначається, однак, що, за умови застосування методу BMC (Bounded 

Model Checking), згідно якого глибина обходу СП обмежується значенням k , 

яке ітераційно збільшується, показники ефективності ФВ (супутні часові 

витрати і залучений обсяг ОП) можуть суттєво випереджати показники 

ROBDD-методів [52]. При цьому авторами рекомендується застосовувати 

запропонований BMC-метод у якості допоміжного засобу до ROBDD-методів. 

Для врахування у ФС також і нефункціональних характеристик системи, 

застосовується, зокрема, математичний апарат теорії часових автоматів 

(TA, Timed Automata) [53], що полягає у введенні часової складової – 
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дійсного значення-умови переходу між станами. Це дає підстави розглядати 

відповідні ФС не лише у якості засобів ФВ, але й у якості засобів валідації 

системи (рис. 1.1). Прикладом відповідної реалізації методу перевірки на 

моделі слугує інструментарій UPPAAL, де застосовується техніка SMC [54]. 

Відмінною рисою зазначеного інструментарію є представлення ФС у вигляді 

орієнтованого зваженого графу, що поліпшує сприйняття і аналіз ФС [55; 

56]. Вищезазначена проблема автоматизації синтезу ФС при цьому є 

відкритою. 

Альтернативою структури (1.2) є математичний апарат мереж Петрі, що 

є орієнтованим дводольним мультиграфом, де центральною алгоритмічною 

проблемою є проблема досяжності цільового стану СП, яка 

характеризується експоненційною просторовою складністю [57]. При цьому 

під «подією» розуміється спрацювання переходу, за якого мітка з «вхідної» 

локації прямує до «вихідної». Виокремлення двох типів вершин і надання 

переходам вагових коефіцієнтів роблять такий апарат більш придатним до 

вирішення задачі валідації, а не верифікації – з позиції тотального перебору 

станів СП (рис. 1.1). Тим не менш, на прикладі формул логіки CTL, проблема 

експоненційного зростання простору станів СП вирішується аналогічним 

чином – шляхом застосування методу структурної редукції та методів 

редукції часткових порядків, що дозволило зменшити розмір результуючої 

ФС на величину до 60 % [58]. 

Між поняттями MC і RV можна провести паралелі у контексті, 

відповідно, статичного і динамічного підходів до верифікації. Так, RV є 

представником динамічного підходу, як і тестування, коли перевірка 

здійснюється по відношенню до результату реалізації системи [59]. При 

цьому недоліком тестування є те, що воно не охоплює усі потенційно 

можливі сценарії функціонування системи. 

Підсумовуючи вищезазначене, варто наголосити, що застосовуваний 

метод ФВ безпосередньо обумовлюється залученими засобами 

формалізації і вкладеними в них концепціями. Наприклад, концепція «події», 

як одного з ключових понять при інтерпретації процесу ФВ, формалізується 

засобами мови Live UCM наступним чином, фігуруючи під назвою «базовий 

протокол» [12, с. 80]: ( ) ( ) ( )( )xxPxx  → , де ( )x  – ФС поточного стану 

СП, з якого система за рахунок процесу ( )xP  перейде до наступного стану, 

заданого ( )x . Із такого подання простежуються елементи логіки Гоара 

(трійки Гоара), ( )x  – передумова, ( )x  – пост-умова [60]. 
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1.2.2 Сфери застосування методів перевірки на моделі 

 

Відзначається, що, при розробці електронних систем, перевірка 

артефактів процесу проєктування – перевірка ПР (Design Verification) – є чи 

не найважливішим аспектом, якому приділяється увага, і може займати до 

80% усього часу процесу розроблення системи [61]. Більше того, формальні 

методи застосовуються для перевірки як ФХ, так і НФХ (часові затримки, 

пропускна спроможність тощо) систем на основі відповідних ФС. Ґрунтовна 

таксономія існуючих підходів до застосування формальних методів з метою 

перевірки ФХ і НФХ (надійності, безпеки, часових витрат тощо) апаратного 

забезпечення проведена в роботі [62]. Авторами зазначається потреба у 

комплексних уніфікованих засобах верифікації, які б охоплювали перевірку 

як ФХ, так і НФХ. 

З позиції перевірки ПР програмної складової розроблюваних систем, 

прикладом може слугувати підхід, що ґрунтується на комплексному 

використанні реалізацій методів Spin і Divine [63]. У якості відповідної 

реалізації зазначених методів послугував інструментарій ADAPRO, 

призначений для створення мультипоточних додатків [64]. Переведення 

коду С++ на мову Promela дозволило виявити помилки у ПР. 

Твердження про наявність помилок у ПР можуть бути і хибними. Це 

може бути спричинено як неадекватністю відповідних ФС, на основі яких ці 

твердження формулюються, так і помилками у вихідних даних. Прикладом 

відповідних СКП є системи виявлення і локалізації помилок (FDI, Fault 

Detection and Isolation), де авторами пропонується підхід, що ґрунтується на 

кількісному оцінюванні показників наявності помилок [65]. 

Іншим демонстративним прикладом СКП є ядро операційної системи 

Linux. Так, механізм синхронізації конкуруючих процесів (RCU, Read-copy 

Update) відіграє важливу роль у функціонуванні ключових компонентів ядра 

названої системи. Тому строга відповідність реалізації зазначеного 

механізму специфікації є критично важливою. Для цього авторами 

роботи [66] пропонується підхід до систематичної перевірки реалізації 

механізму RCU шляхом Stateless-перевірки на моделі (STMC, Stateless 

Model Checking), що характеризується порівняно низькими вимогами до 

обсягу доступної оперативної пам’яті – за рахунок того, що стани СП не 

зберігаються. Підхід STMC застосовується до систем, для яких характерний 

недетермінізм поведінки [67]. При цьому оперують не окремими станами 

системи, а «шляхами виконання». Прикладом відповідного сучасного засобу 
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є метод RCMC, призначений для перевірки коректності мультипоточних 

програм на мові С++ [68]. В основі методу – модель взаємодії компонентів 

на основі розподілених змінних. Вагомий недолік, що обмежує застосування 

методу, – орієнтованість на модель пам’яті мови програмування С++. 

У випадку, коли інформація про будову досліджуваної системи відсутня, 

може бути застосований підхід, що базується на представленні системи як 

«чорного ящика» і полягає в автоматичному синтезі моделей досліджуваної 

системи (кінцевих автоматів) на основі опрацювання вхідних і вихідних 

даних системи [69]. У якості математичного апарату для цього 

використовується теорія ланцюгів Маркова. 

Показовими прикладами критичних систем є також системи реального 

часу, зокрема система керування парогенератором [70]. Авторамии 

зазначеної праці також зазначається потреба автоматично генерувати 

моделі ПР, що підлягають ФВ. 

Окремої уваги заслуговує космічна галузь, де артефакти початкових 

етапів процесу розроблення СКП розглядаються у якості об’єктів, до яких 

застосовуються методи МС [71]. При цьому акцентується увага на 

актуальності створення засобів автоматизованого синтезу ФС на основі 

SysML-діаграм (The Systems Modeling Language). У якості засобу 

формалізації для синтезу ФС застосовується числення процесів CCS 

(Calculus of Communicating Systems) Робіна Мілнера [72]. 

Іншими демонстративними прикладами застосування СКП є оборонна, 

залізнична галузі, хімічна промисловість, авіація, медицина [73]. 

Окремої уваги заслуговує використання математичного апарату 

нейронних мереж у якості засобу контролю функціонування СКП. При цьому 

предметом застосування формальних методів вже є не СКП безпосередньо, 

а система на основі нейронної мережі, що виконує роль компонента-

координатора у складі СКП. Приклади відповідних СКП: автономні 

транспортні засоби, система уникнення зіткнень безпілотних літальних 

апаратів [74]. При цьому ФБ системи контролю розглядається у якості 

запоруки ФБ СКП у цілому. 

Одержані результати проведеного аналізу шляхів та підходів до 

застосування формальних методів у процесі розроблення СКП показали 

актуальність створення теоретико-методологічних засад автоматизованого 

визначення рівня деталізації ФС, достатнього для одержання корисного 

ефекту від ФВ методом перевірки на моделі [75; 76]. 

З позиції ФБ, стверджується, що якість програмного забезпечення, що 
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реалізує критичні функції, суттєвім чином визначає надійність інформаційно-

керуючих СКП. Для цього пропонується відповідний підхід, що ґрунтується на 

диверсному вимірюванні інваріантів (семантичних, інтервально-точносних, 

логічних) [77]. 

Для демонстрації спрямованості представленої праці скористаємось 

системним підходом, поданим у стандарті ECSS-E-00A (рис. 1.3) [78], що був 

надалі заміщений стандартом ECSS-S-ST-00C [79]. Зміст координатної осі 

Оу, поданої на рис. 1.3, деталізується на рис. 1.4, де зображено 

виокремлені етапу процесу розроблення, а також з’вязки між ними: 

окремим блоком подається процес ФВ, призначений до здійснення на етапі 

проєктування процесу розроблення. 

 

 
Рисунок 1.3. Окреслення меж представленої праці 

 

 

 
Рисунок 1.4. Подання акценту застосування ФВ 
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На рис. 1.4 пунктиром окреслено спрямованість представленої праці. 

Під «входом» розуміються вимоги до системи, що підлягають формалізації, 

під «виходом» – артефакти процесу проєктування (блок-схеми алгоритму, 

ФС, ПР). Загалом рис. 1.4 демонструє собою складову процесу 

розроблення [78]. Під верифікацією розуміється процедура ФВ, призначена 

бути здійснена в автоматизованому режимі методом МС. 

Застосування методів МС при проєктуванні СКП висуває підвищені 

вимоги до адекватності ФС, на основі яких формулюються твердження 

стосовно відсутності чи наявності помилок у ПР. Така ситуація потребує 

ґрунтовного аналізу специфіки досліджуваної системи. У представленій праці 

досліджується, зокрема, програмна складова СКП (системи управління), 

призначеної до використання у космічній галузі. Для цього узято типовий 

розподіл операцій, характерний для вирішення задач управління в названій 

галузі – «суміш Шатл» (табл. 1.1) [2, с. 70]. 

 

Таблиця 1.1 

Розподіл операцій для вирішення задач управління у космічній галузі 

№ з/п Операція Частка, % 
1 2 3 
1 Завантаження операнду 26,1 
2 Складання 15,5 
3 Занесення до пам’яті 13,8 
4 Множення 6,0 
5 Ділення 1,9 
6 Логічні операції 5,4 
7 Зсув на 4 розряди 7,2 
8 Перехід 22,3 
9 Завантаження адреси 1,8 
 Разом: 100,0 

 

З табл. 1.1 видно, що найбільш істотний внесок (77,7 %) вносять 

операції завантаження операнду, складання, занесення до пам’яті, 

переходу. Це дає підстави розглядати питання варіації ступеню деталізації 

ФС з урахуванням відповідного розподілу операцій. Для порівняння, для 

загального випадку – вирішення науково-технічних задач – 

використовується «суміш Гібсона», де 40,3 % відводяться під операції 

складання (з фіксованою і плаваючою крапкою), 19 % – під операції 

індексної модифікації (робота з масивами), 17,5 % – під операції 

пересилання даних, що формує 76,8 % усього складу операцій [2, с. 69; 80]. 

Видно, що, у порівнянні із сумішшю Шатл, для суміші Гібсона відсоткова 

частка операцій складання близько у 2,6 рази більша. Така розбіжність 
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обумовлює доцільність розгляду саме предметно-орієнтованих сценаріїв 

варіювання рівня деталізації ФС і застосування відповідних методів МС. 

У якості першочергової рекомендації пропонується варіювати рівень 

деталізації ФС чи фрагментів ФС. Це означає, що доцільно враховувати 

характер розподілу операцій для заданої предметної області застосування 

програмної складової розроблюваної СКП (табл. 1.1): у відповідності до 

характеру розподілу відсоткових часток операцій, – варіювати рівень 

деталізації ФС. При цьому, зважаючи на складність архітектурних рішень, що 

приймаються на етапі проєктування СКП (алгоритмічну, за числом змінних 

станів тощо), а також враховуючи експоненційний характер зростання 

обчислювальних витрат на ФВ від кількості змінних станів СП [81; 82], 

заданої ФС, на прикладі системи управління орієнтацією космічного апарату 

(тисячі рядків програмного коду), доречно підвищити рівень абстракції ФС 

або провести декомпозицію вихідного артефакту (блок-схеми алгоритму, 

діаграми дій тощо). 

При цьому до вирішення постає низка супутніх задач. Наприклад, 

знаходження балансу між рівнем деталізації ФС (фрагментів ФС) та 

доступними обчислювальними ресурсами, часовими обмеженнями. Цей 

компроміс, у свою чергу, має бути орієнтованим на одержання корисного 

ефекту від здійснення ФВ, що може проявлятися у виявленні помилок ПР чи 

підтвердженні їх відсутності. При цьому постає інше питання – наскільки 

правомірно судити відносно коректності тих чи інших ПР на основі 

відповідних моделей – ФС. Для цього адекватність останніх має бути 

підтвердженя. 

Поштовхом у напрямі сприяння підвищенню рівня довіри до ФС 

передбачається позиція, викладена у наступній рекомендації: 

– будувати математичні моделі на основі структури Кріпке і 

порівнювати результати аналізу таких моделей із статистичними даними, 

одержуваними при автоматизованій перевірці відповідних ФС [81]. 

 

 

1.2.3 Темпоральна логіка дій та відповідні засоби 

 

Розглядаючи проєктування як ітераційний процес [83], доцільним 

вбачається також забезпечення автоматизації процедури синтезу ФС. 

Кроком у цьому напрямі може бути використання допоміжних 

формалізованих подань із більш високим рівнем абстракції, у порівнянні із 
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цільовою ФС, а також засобів автоматизованого синтезу останньої. Під 

цільовою при цьому розуміється ФС, що безпосередньо використовується у 

якості вихідних даних для методу МС. 

Показовим прикладом може слугувати алгоритмічна мова PlusCal [84], 

що використовується у якості проміжної ланки для синтезу цільової ФС на 

мові TLA+ (запропонована Л. Лемпортом) [85], призначеної для створення 

формалізованих подань, придатних до автоматизованої ФВ методом 

перевірки на моделі TLC (TLA Checker) [86]. Це спростило процес синтезу 

цільової ФС. 

У представленій праці темпоральну логіку дій TLA і відповідні 

формалізми PlusCal і TLA+ обрано у якості засобів синтезу цільової ФС – 

завдяки ключовій особливості, що досягається за рахунок цього: 

результуючу ФС можна подати єдиною темпоральною формулою – за 

рахунок оперування концептами «дій». Це сприяє як математичній строгості 

кінцевого результату, так і зручності реконфігурування ФС [87]. 

Підтвердженням дієвості такого підходу стало прийняття корпоративним 

сектором вищезазначених засобів: компанією Amazon запроваджено 

проведення процедури ФВ ПР на основі TLA при розробленні паралельних 

та розподілених комп’ютерних систем корпоративного призначення, 

починаючи з 2011 р. При цьому було повідомлено про ряд успішних 

результатів такого кроку, зокрема при перевірці ПР веб-сервісів компанії 

Amazon [88; 89]. Окремої уваги – як приклад СКП – заслуговує 

застосування TLA при проєктуванні операційної системи реального часу 

OpenComRTOS [90; 91]. Організація процесу проєктування при цьому 

здійснювалася наступним чином: окрема група інженерів працювала над 

архітектурною системи, інша – над відповідною TLA-специфікацією. 

Підтвердженням доцільності такого розподілу зусиль стало десятикратне 

зменшення обсягу програмного коду результуючої системи, що 

пришвидшило її функціонування і знизило обсяг затребуваних системою 

ресурсів. Це стало можливим за рахунок абстрагування від аспектів 

реалізації, і зосередження уваги виключно на алгоритмічній складовій. Це 

означає, що, на відміну від певної мови програмування, де потрібно 

приділяти увагу також питанням типізації, виділення пам’яті, організації 

структур даних тощо, мова TLA+ є більш компактною – подібно до 

псевдокоду, будується на строгих математичних засадах. Більше того, 

зазначається, що одержувані при цьому рішення сумісні зі стандартом IEC 

61508 [6]. 
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За словами лауреата премії Тюрінга 2013 р. Л. Лемпорта, вибір 

«правильного» рівня абстракції ФС є найважчою запорукою успішності 

результату її застосування [87, с. 24]. Ключова позиція – охопити важливі 

аспекти і знехтувати другорядними. Демонстративним прикладом у даному 

випадку є застосування шаблонів проєктування, за поступальної деталізації 

ПР. При цьому, для усунення неоднозначності інтерпретації ПР, побудованих 

на основі названих шаблонів, формалізм TLA+ і супутній метод TLC було 

застосовано у якості засобів, відповідно, подання ФС і здійснення ФВ [92]. 

Інший показовий приклад корисного ефекту від застосування пари TLA і 

TLC розкривається у досвіді компанії Intel (починаючи з 2008 р.), коли для 

вирішення задачі перевірки коректності протоколу взаємодії центрального 

процесора із кеш-пам’яттю було залучено названі засоби. Це дозволило 

виявити 45 вагомих помилок у ПР [93]. Застосування засобів 

продовжується. 

У вищезгаданій компанії Microsoft застосування TLA і супутніх засобів 

знайшло місце, зокрема, при проєктуванні програмної платформи хмарних 

сервісів Microsoft Azure [94]. Автоматизація забезпечувалася засобами 

інструментарію TLA Toolbox. 

Варто, однак, відзначити, що характерною рисою озвучених сценаріїв 

застосування формальних методів та засобів є їх закритість, у зв’язку із 

корпоративною етикою. 

Іншим показовим прикладом дієвості засобів TLA і TLC є їх успішне 

використання для підтвердження коректності реалізації протоколу Zab 

(ZooKeeper Atomic Broadcast protocol), що застосовується у складі 

поширеної розподіленої програмної платформи високоефективного обміну 

повідомленнями Apache Kafka [95]. 

Ще одним прикладом є сценарій перевірки узгодженості взаємодії 

компонентів програмно-конфігурованих мереж, що формують архітектурну 

складову для систем Інтернету речей [96-98]. 

Окрім широкого спектру сфер застосування, метод TLC 

характеризується також і придатністю до розпаралелювання. Наприклад, для 

обчислювальної системи із 384 процесорами було одержано коефіцієнт 

прискорення, близький до 328 [99]. Більше того, формалізм TLA+ є зручним 

засобом створення ФС алгоритмів роботи паралельних та розподілених 

програмних систем, формалізованих мовою Erlang, для подальшої ФВ 

методом TLC [100]. 

Метод TLC полягає у повному переборі простору станів СП. Суть методу 
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зводиться до вирішення задачі SAT. Через це для нього характерна 

проблема експоненційного зростання простору станів СП. Варіантом 

вирішення є застосування символьної перевірки – SMC. У випадку TLA+, у 

якості альтернативи методу TLC, було запропоновано метод APALACHE, у 

якому вирішення задачі ФВ зводиться до вирішення задачі SMT [101]. 

Упередженням до прикладного застосування методу APALACHE при 

проєктуванні СКП можна вбачати відсутність розвинутих супутніх засобів 

автоматизації такого процесу, а також відсутність показових успішних 

практик такого застосування. 

 

 

1.2.4 Засоби контролю нефункціональних характеристик 

 

У якості засобів контролю НФХ СКП при проєктуванні фігурують як 

комплексні, так і вузьконапрямлені рішення. Прикладом перших є 

інструментарій S3 (Systerel Smart Solver), який було залучено для перевірки 

програмної складової вбудованої системи ARP (Automatic Rover 

Protection) [102]. Засіб охоплює реалізації таких відомих технік: індуктивне 

виведення, перевірка на моделі, генерування тестових послідовностей, 

перевірка еквівалентності. При перевірці на моделі при цьому вирішується 

задача виконуваності булевої формули. Вагомим недоліком названого 

засобу, проте, є відсутність прозорого механізму варіювання рівня 

деталізації моделей, що критично для складних систем. 

Приклади вузькоспеціалізованих засобів: SBIP (Stochastic Behavior-

Interaction-Priority) [103], побудований на математичному апараті ланцюгів 

Маркова, що є стохастичним методом, призначеним до застосування на 

етапі проєктування [104]; математичний апарат мереж Петрі, що 

зарекомендував себе у галузі атомної енергетики – при перевірці ПР 

програмних систем контролю [105]. Ще одним прикладом PMC-підходу є 

інструментарій UPPAAL-SMC, дозволяє формалізувати НФХ як часові 

обмеження на переходи між локаціями СП, побудованої на основі 

математичного апарату часових автоматів [106]. 

Окремої уваги заслуговують засоби, контроль НФХ у яких будується на 

проведенні імітаційного моделювання. Прикладом є інструментарій 

UML/MARTE [107], де наголошується на важливості «безшовної» інтеграції 

засобів верифікації до складу комплексу засобів підтримки процесу 

проєктування СКП. Для цього було запропоновано модельно-орієнтований 
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інструментарій ФВ, що будується на поданні ФС ПР на основі мови  

EAST-ADL [108]. Згідно такого підходу, верифікацію ФС ПР пропонується 

провадити шляхом поступальної низхідної модифікації ФС [109]. У даному 

контексті ФВ реалізується саме по відношенню до архітектурної складової 

розроблюваної системи. У якості початкової використовується модель на 

основі текстового AADL-формалізму (Architecture Analysis & Design 

Language), на виході – СП, що вдовольняє умовам, заданим темпоральною 

формулою на мові LTL (Linear Temporal Logic). При цьому зазначається 

обмеженість виразних можливостей LTL – зокрема, через неможливість 

формалізації темпоральних розгалужень. 

Вищезазначене можна підсумувати наступним чином: існуючі методи 

та засоби різняться як за принципом дії (ФВ, імітаційне моделювання), так і 

за характером напрямленості (комплексні, вузьконапрямлені). При цьому 

наголошується на вагомості таких позицій: «безшовність» інтегрування до 

складу вже застосовуваних засобів ФВ ФХ, розвинутий механізм 

варіювання рівня деталізації моделей, використовуваних для контролю 

НФХ. Останній позиції, зокрема, вдовольняє формалізм DEVS (Discrete Event 

System Specification), що будується на оперуванні концептами «атомарної» 

(АМ) і «складеної» (СМ) DEVS-моделей [110]. 

Результати попередніх досліджень показали, що інструментарій DEVS є 

дієвим засобом валідації розподілених програмних систем – шляхом 

проведення дискретно-подійного імітаційного моделювання [111]. Більше 

того, було показано, що валідація шляхом моделювання потребує істотно 

менших часових витрат у порівнянні із альтернативою у вигляді 

тестування [112]. Достовірність даних, одержуваних при цьому, було 

підтверджено експериментально [113]. 

При цьому варто зазначити, що, на відміну від валідації, за якої 

перевіряється придатність вже розробленої системи до цільового 

використання, за верифікації контролюється відповідність одержуваних 

артефактів процесу проєктування заданим вимогам до ФХ і НФХ СКП [25]. 

Під «артефактом», у свою чергу, розуміється ПР (блок-схема алгоритму, 

діаграма дій), відповідна ФС та/або модель, що характеризується 

структурою і змістом [13]. 

У контексті процесу розроблення СКП етап проєктування набуває 

особливої ваги – у розрізі виявлення помилок ПР як запоруки забезпечення 

ФБ системи [31]. Результат проведеного аналізу розглянутих методів та 

засобів контролю показників НФХ СКП подано на рис. 1.5. 
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Рисунок 1.5. Графічне подання результатів проведеного аналізу 

 

На рис. 1.5 моделювання і ФВ розглядаються як шляхи здійснення 

контролю НФХ СКП на етапі проєктування процесу розроблення. 

 

 

1.2.5 Підходи до перевірки адекватності артефактів 

 

При застосуванні методу МС ФС розглядається як прототип, згідно якого 

синтезується СП. У даному контексті аспект адекватності розкривається по 

відношенню до ФС та відповідної СП. І ФС, і СП є артефактами процесу 

проєктування СКП. 

У залежності від характеру вихідних даних, на основі яких синтезується 

ФС (ПР чи програмна реалізація), підходи до такого синтезу і відповідної 

перевірки адекватності варіюються. Наприклад, ФС на основі вихідного 

артефакту застосовується як засіб синтезу тестових наборів для перевірки 

системи [114]. Показником адекватності у даному випадку є ефективність 

прикладного залучення одержуваного тестового покриття. Було виявлено, 

що застосування такого підходу дало гірший результат за використання 

випадкових тестів. До цього було названо наступні передумови: специфіка 

структури досліджуваної системи (система керування польотом), 

невідповідність семантики застосовуваного формалізму (RSML, 

Requirements State Machine Language) критеріям покриття ФС (стани, 

переходи, умови переходів). У якості засобу МС застосовано символьний 

метод NuSMV. Вихід вбачається авторами в ускладненні ФС: зокрема, 

шляхом врахування характеру вихідних даних. Такий підхід передбачає 

збільшення числа змінних станів СП, і, як наслідок, проблема 

експоненційного зростання простору станів стає більш вагомою. Це є 

показовим прикладом переходу кількості у якість, коли достатній рівень 

повноти ФС є передумовою адекватності СП. Як зазначалося вище, дієвим 
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засобом у такому випадку є застосування діаграм BDD і символьного 

методу NuSMV. Названий підхід було застосовано для перевірки логіки 

роботи системи захисту атомного реактору [115]. При цьому було виявлено 

близько 
31103.7   станів СП. 

На відміну від вищезазначених прикладів, де вихідними даними для 

синтезу ФС є артефакти етапу проєктування процесу розроблення, у випадку 

одержання ФС на основі програмної реалізації системи актуальності 

набуває питання повноти покриття програмного коду. При цьому оперують 

критерієм MC/DC (Modified Condition and Decision Coverage) [116]. Було 

показано, що маніпулювання структурою програмної реалізації з метою 

поліпшення значення критерію не дає позитивного ефекту з позиції якості 

одержуваних тестів. Позитивний ефект досягається шлахом збільшення 

повноти покриття програмного коду. Прикладом засобу забезпечення 

такого покриття є вищезазначений інструментарій VCC, що було залучено 

для перевірки системи Microsoft Hyper-V [117]. Метод перевірки при цьому 

базувався на SMT, а семантичний аспект адресувався концептом 

“typestate”. 

 

 

1.2.6 Прийняті рішення та їх структура 

 

Характер та структура прийнятих у результаті проведеного аналізу 

рішень подані на рис. 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6. Концептуальна схема запропонованого підходу 
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На рис. 1.6 подано узагальнену схему, де показано зв'язок між 

викладеними нижче методом синтезу ФС ФХ СКП і відповідною моделлю – 

блоки 1 і 4. 

Подання зв'язків між зазначеними блоками у складі усього комплексу 

напрацювань із використанням відношення агрегування (а не композиції) 

має на меті акцентувати увагу на можливості залучення названих позицій у 

якості складових інших комплексних конструкцій. 

Ключова ідея в основі розробленого підходу, викладеного на рис. 1.6, – 

єдність застосовуваних концепцій і нотацій (умовних позначень), зокрема, у 

контексті аналітичного рівня подання ФС і відповідного рівня реалізації. 

Названу ідею покладено в основу системи положень об’єктно-орієнтованого 

підходу до програмування проф. Бертрана Мейера – з точки зору організації 

процесу розроблення: єдність концепцій і нотацій на етапах проєктування і 

реалізації процесу розроблення програмної системи [118]. 

Наголосимо, що у межах даної праці деталізуються складові 

комплексного підходу рис. 1.6, представлені блоками 1 і 4. 

 

 



Монографія ♦ Сценарії, методи та засоби формальної верифікації артефактів  

процесу проєктування систем критичного призначення ♦ Шкарупило В.В., Блінов І.В. 
. 

33 ♦ 

 

РОЗДІЛ 2 

ВИКЛАДЕННЯ МОДЕЛІ ПОДАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЙ 

 

2.1 Постановка вирішуваної задачі 

 

При викладенні запропонованої моделі застосуємо теоретико-

множинний підхід, згідно якого формулюватимемо основоположні концепти 

і засоби їх одержання. Для постановки вирішуваної у розділі задачі за 

основу візьмемо структуру (1.2). 

ФС розглянемо на двох рівнях – аналітичному рівні і рівні реалізації. 

Аналітичний рівень – площина сприйняття ФС розробником. Рівень 

реалізації – засіб уможливлення автоматизації процесу ФВ на основі ФС. 

У якості засобів подання ФС на рівні реалізації використаємо 

алгоритмічну мову PlusCal та формалізм TLA+. Формалізм PlusCal 

призначений забезпечити подання на рівні реалізації архітектурної 

складової ФС, а саме – структури та зв’язків. Структура при цьому 

визначається складом блоків вихідних артефактів – блок-схеми алгоритму, 

UML-діаграми дій; зв’язки – сполученнями між названими блоками. 

Зауваження: 

– вирішувана у межах розділу задача охоплює також архітектурний 

аспект (структуру, доповнену зв’язками), що у визначенні поняття «артефакт» 

не фігурує. Цей аспект можна вважати розширенням базової інтерпретації 

зазначеного поняття у контексті представленої праці; 

– зміст ФС як похідного артефакту визначається складом змінних і 

конструкціями на їх основі. 

Вирішувана задача формулюється наступним чином: 

– розробити модель формалізованого подання артефакту процесу 

проєктування СКП (блок-схеми алгоритму, UML-діаграми дій), 

використовуваного у якості вихідних даних, що має слугувати засобом 

забезпечення механізму однозначного представлення у межах ФС 

зазначеного артефакту з позицій структури, змісту, архітектурної складової. 

Для розв’язання поставленої задачі ФС розглядається на двох рівнях – 

аналітичному рівні і рівні реалізації. 
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2.2 Викладення підходу до вирішення задачі 

 

2.2.1 Застосовувані концепти та припущення 

 

Структуру Кріпке (1.2) розглядатимемо як засіб інтерпретації вихідних 

даних на аналітичному рівні. За відповідні дані візьмемо блок-схему 

алгоритму роботи СКП. 

Застосуємо алгоритмічну мову PlusCal для створення прототипу цільової 

ФС на мові TLA+. Назвемо такий прототип моделлю ФС (МФС) – 

метамоделлю. Її призначення – подання архітектурної складової вихідних 

даних у формі псевдокоду як прообразу цільової ФС. 

Такий підхід має на меті спростити процес сприйняття і аналізу 

архітектурної складової ФС розробником – за рахунок того, що у PlusCal-

поданні ФС не враховуються наступні складові результуючої ФС на мові 

TLA+: 

– типи даних змінних; 

– формалізації подій, що обумовлюють оновлення значень змінних. 

Отже, МФС, по суті, є псевдокодом. 

Застосування МФС має на меті знизити вплив людського фактору на 

процес синтезу ФС на основі заданих вихідних даних. Структурно МФС 

містить наступні складові [84]: блок визначення змінних станів і блок опису 

алгоритму на основі цих змінних. Останній виокремлюється наступними 

ключовими словами: «begin» – на початку, «end algorithm» – у кінці. 

Концептуальне подання застосовуваного підходу до синтезу ФС 

представлено на рис. 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1. Схема синтезу цільової ФС 

 

На рис. 2.1 результуюча специфікація TLA+ позиціонується у якості 

вихідних даних для роботи методу перевірки на моделі. 

Для зміщення з аналітичного рівня до рівня реалізації необхідно 

забезпечити прозорий і однозначний механізм синтезу конструкцій TLA на 

основі конструкцій СП, поданих засобами структури (1.2). Для цього у якості 
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допоміжного засобу застосуємо числення послідовних процесів, що 

взаємодіють (CSP, Communicating Sequential Processes) Ч. Гоара (рис. 2.2) 

[49]. 

 

 
Рисунок 2.2. Співвідношення між концептами  

структури Кріпке і числення CSP 

 

Застосування CSP призначено надати виразні засоби подання 

складових ФС рівня реалізації, виходячи із засобів структури (1.2), якими 

оперуємо на аналітичному рівні. Більше того, основоположне поняття 

«подія» формалізму CSP призначене застосовуватися у якості прототипу 

складових подання ключового поняття «дії» логіки TLA. 

На рис. 2.2 пустою ромбовидною стрілкою подано UML-відношення 

агрегування між концептами структури (1.2) і формалізму CSP. 

Застосування відношення агрегування, замість відношення композиції, 

означає, що відповідні базові елементи – стани, переходи, події – можуть 

фігурувати у якості складових різних поведінок, процесів. 

Комплексне подання розробленого підходу до оперування озвученими 

засобами наведено на рис. 2.3 [119]. 

 

 
Рисунок 2.3 Концептуальна інтерпретація застосовуваного підходу 
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На рис. 2.3 виокремлено два рівні сприйняття ФС – аналітичний рівень 

і рівень реалізації. Аналітичний рівень – площина подання концептів, якими 

оперує розробник при аналізі та проєктуванні ФС. Рівень реалізації – сфера 

оперування концептами, що застосовуються при реалізації ФС на основі 

формалізму (TLA+), придатному до автоматизованого застосування методу 

перевірки на моделі по відношенню до цієї реалізації. При цьому на 

кожному із рівнів фігурують по два типи артефактів, представлені 

відповідними прямокутниками: 

– структура Кріпке; 

– подання структури на основі формалізму CSP і трійок Гоара; 

– МФС на основі формалізму PlusCal; 

– результуюча ФС на основі формалізму TLA+. 

Чотири зазначені типи артефактів (пронумеровані на рис. 2.3) 

обумовлюють потребу побудови трьох засобів поступального синтезу 

результуючого артефакту (ФС на мові TLA+) на основі вихідного артефакту, 

поданого на аналітичному рівні структурою (1.2). Відповідні засоби 

позначено пунктирними стрілками, дві з яких позначають перетворення у 

межах виокремлених рівнів, одна – між рівнями. 

Отже, модель, представлена у межах даного розділу, має два рівні 

інтерпретації і чотири форми подання – блоки 1, 2,…, 4 (рис. 2.3). При цьому 

пунктирні стрілки, що з’єднують названі блоки, відображають послідовні 

кроки розробленого методу, викладеного у межах наступного розділу. 

 

 

2.2.2 Формалізація архітектурної складової 

 

Формалізуємо подання ФС для кожного із чотирьох виокремлених типів 

артефактів (рис. 2.3). Для поєднання зазначених формалізацій застосуємо 

теоретико-множинний підхід: 

TA, ,                                                      (2.1) 

де  
4321

,,, aaaaA=  – множина виокремлених типів артефактів, де 

кожен тип ( )4,..,2,1= iAai
 визначається відповідною формальною 

системою, яка при цьому залучається: Aa 1
 – структурою (1.2), Aa 2

 – 

засобами CSP, Aa 3
 – засобами PlusCal, Aa 4

 – засобами TLA+; 
2AT   

– множина переходів між артефактами: ( ) ( ) ( ) 
433221

,,,,, aaaaaaT = , а саме: 
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( )
12

aTa = , ( ) ( )( )
123

aTTaTa == , ( ) ( )( ) ( )( )( )
1234

aTTTaTTaTa === . Для 4,3=i  

відповідний артефакт Aai   формалізується як композиція функцій. 

Відношення T , у свою чергу, є засобом подання кроків методу синтезу 

цільової ФС, викладеного у наступному розділі. При цьому вищенаведені 

вирази – ( ) ( )( )
123

aTTaTa ==  і ( ) ( )( ) ( )( )( )
1234

aTTTaTTaTa ===  із поданням 

артефактів як композицій функцій – демонструють опосередковані зв’язки 

між виокремленими типами артефактів (рис. 2.3). 

Аргументом на користь поєднання артефактів на основі формалізмів 

CSP [49] і TLA+ як складових однієї послідовності (рис. 2.3) є твердження 

проф. Валентина Миколайовича Томашевського, що процес можна 

розглядати як послідовність взаємопов’язаних дій – за умови визначення 

початку і завершення дії [120, с. 32]. Відповідно до цього твердження, 

ключове поняття темпоральної логіки TLA – «дія» – зручно розглядати у 

якості виразного засобу реалізації ключового поняття формалізму CSP – 

«протокол процесу». 

На рис. 2.3 формалізм CSP, трійки Гоара [60] і алгоритмічна мова 

PlusCal [84] застосовуються для зниження ефекту концептуального 

розмежування між формальною системою структури Кріпке (1.2) – 

аналітичною інтерпретацією ФС – і реалізацією ФС на основі формалізму 

TLA+. Останній при цьому розглядається у якості інструменту – засобу 

реалізації ФС у форматі, придатному до автоматизованої ФВ методом МС. 

Специфікація на основі алгоритмічної мови PlusCal застосовується у якості 

допоміжного засобу – проміжного кроку, що передує синтезу цільової TLA+ 

специфікації. Цей крок має на меті полегшити сприйняття і аналіз ФС 

розробником. 

Ідея в основі підходу, викладеного на рис. 2.1 – рис. 2.3, базується на 

ієрархічному поданні системи [123]. Згідно цього, на аналітичному рівні 

рис. 2.3 нижній ієрархічний рівень представлений станами, переходами, 

подіями; верхній – поведінками і процесами [124-126]. 

Ієрархічність розглядається з позиції ступеню деталізації подання 

артефакту: чим вищим є ступінь деталізації, тим нижчим є ієрархічний 

рівень. 

Підсумуємо вищесказане у формі наступних припущень згідно (2.1): 

– структура Кріпке (1.2) розглядається як засіб подання ФС на рівні 

аналітичного сприйняття ФС розробником – артефакт Aa 1
; 

– CSP-подання є допоміжним засобом – засобом концептуального 

наближення СП, формалізованої складовими структури (1.2), до понятійного 

апарату, що має місце на рівні реалізації – артефакт ( )
12

aTa = ; 
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– МФС на основі PlusCal – прототип цільової ФС з точки зору 

архітектурної складової – артефакт ( ) ( )( )
123

aTTaTa == ; 

– ФС на основі TLA+ – результуюча ФС, що уможливлює застосування 

методу МС в автоматизованому режимі – артефакт 

( ) ( )( ) ( )( )( )
1234

aTTTaTTaTa === . 

Викладення змісту елементів структури (2.1) подано нижче. 

 

 

2.3 Формалізація рівнів подання моделі 

 

Викладення представленої моделі полягає у формалізації та роз’ясненні 

подань ФХ СКП, що фігурують як артефакти рис. 2.3, – елементів множини 

A  (2.1). У свою чергу, елементи множини T  демонструють кроки методу 

синтезу ФС ФХ СКП, викладеного у наступному розділі. 

 

 

2.3.1 Аналітичне подання функціональних характеристик 

 

2.3.1.1 Застосування засобів структури Кріпке 

 

Множину варіативних складових досліджуваної ФХ СКП подамо 

наступним чином: 

  NmibB i == ,...,2,1, ,                                      (2.2) 

де Bb
i
  – і-та варіативна складова ФХ (поведінка) системи як 

послідовність станів – згідно понятійного апарату структури (1.2): 

Nlfi
ssssb


= ,...,,...,,
10 ,                                      (2.3) 

де Ss 
0

 – початковий стан СП,  0\ sSs   – наступний стан: 

( )
01

sRs = , ( ) ( )( )
012

sRRsRs ==  і т. д., ( ) 10 −= pnlf : n  – число змінних 

станів СП, p  – число допустимих значень змінних станів СП. При цьому 

Ss
l
  – заключний стан, що ініціює переходи вигладу ( ) Rss

ll
,  – петлі. 

 

 

2.3.1.2 Застосування засобів числення процесів 

 

Крок полягає у виконанні переходу ( ) Taa 
21

,  (2.1) – від нотації (1.2) – 
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до нотації CSP: від оперування станами – до маніпулювання подіями; від 

концепту «поведінки» як послідовності станів – до концепту «протоколу 

процесу» як послідовності подій. Цей перехід подамо наступним 

відношенням: 

PB→:
1
 ,                                                   (2.4) 

де  
i

pP =  – множина протоколів процесів: PB = , ( )
ii

pb =
1
 , де 

Bbi  , Ppi  : 

Peeeep
Nlfi
=


,...,,...,,

21 ,                                   (2.5) 

де Pp
i
  – протокол і-го обчислювального процесу, прообразом якого 

є Bb
i
  (2.3); 

f
e  – f-та подія, передумовою виникнення якої є стан 

( )lfSs
f

,..,2,1
1

=
−  структури (1.2), пост-умовою – стан ( ) SssR

ff
=

−1 . При 

цьому f  задає відносний порядок виникнення відповідної події. 

Отже, від послідовності станів (2.3) як форми подання ФХ СКП на 

верхньому ієрархічному рівні для артефакту Aa 1
 а (рис. 2.3), переходимо 

до послідовності подій, обумовлюючих зміни станів. 

Правила синтезу складових артефакту Aa 
2

 на основі відповідних 

складових вихідного артефакту Aa 
1

 – задля здійснення переходу 

( ) Taa 
21

,  (2.1) – подано у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Співвідношення між складовими артефактів аналітичного рівня (рис. 2.3) 

Страти Артефакти та правила синтезу 
Структура Кріпке  

( Aa 
1

) 

Перехід 

( ) Taa 
21

,  (2.1) 

Формалізм CSP  

( Aa 
2

) 

1 2 3 4 
1 Поведінка (2.3) (2.4) Протокол процесу (2.5) 
2 Перехід (1.2) ( )

fff
ess ,:

12 −
  Подія 

 

У табл. 2.1 кожен ієрархічний рівень (страта) подання артефакту 

представлено відповідним рядком, де страта 1 демонструє верхній 

ієрархічний рівень, страта 2 – нижній. На верхньому рівні перехід від (2.3) 

до (2.5) реалізується засобами функції 
1
  (2.4). У свою чергу, елементи 

нижнього ієрархічного рівня артефакту Aa 
2

 синтезуються згідно 
2

 . 

У табл. 2.1 другий стовпець надає вихідні дані для роботи засобу 
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синтезу CSP-подання ФХ, третій стовпець – засоби синтезу складових 

артефакту Aa 
2

, четвертий стовпець – результат застосування названих 

засобів. 

У свою чергу, CSP-подання є пограничною ланкою між аналітичним 

рівнем сприйняття ФС і рівнем реалізації. При цьому виокремлені ієрархічні 

рівні відображають склад артефактів: страта 1 – структуру, страта 2 – зміст. 

Застосування CSP-подання ФС надає можливість оперувати концептами 

логіки TLA на аналітичному рівні, що сприяє забезпеченню адекватності 

результуючої ФС на мові TLA+. Варто, однак, зазначити, що механізм 

сполучення подій у табл. 2.1 не охоплено. Для цього запропоновано 

застосовувати «трійки Гоара» [60]: 

   
f

e ,                                                  (2.6) 

де   – передумова виникнення події 
f

e  – як кон’юнкція на основі 

елементів множини AP  (1.2) [127];   – пост-умова. Це означає наступне: 

за умови істинності передумови  , у результаті виникнення події 
f

e , пост-

умова   також має приймати істинне значення. 

Передумову  , у свою чергу, подамо кон’юнкцією двох складових: 

 = ap ,                                                 (2.7) 

де APap  – атомарне висловлювання, сформоване змінною стану, 

значення якої змінюється у результаті виникнення події 
f

e ,   – складова, 

що є незмінюваною у результаті виникнення події. 

Вираз (2.7) та коментарі до нього можна підсумувати наступним чином: 

якщо складова   лишається незмінною у результаті виникнення події 
f

e , 

пост-умову виникнення події   можна подати аналогічним чином: 

 = pa , де appa  , а саме – ( )sLpa  , де ( )sRs = : 

( ) ( )  paapsLsL = , . 

Вираз (2.6) доповнює зміст правої нижньої комірки табл. 2.1 – нижній 

ієрархічний рівень – з точки зору засобів групування подій за рахунок 

застосування перед- і пост-умов. Для поєднання подій на основі названих 

засобів застосуємо правило (аксіому) композиції, що є засобом 

формування елементів верхнього ієрархічного рівня (знаменник) на основі 

елементів нижньої страти (чисельник) [128]: 
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ll

lll

eee

eee





;...;;

,...,,

210

1221110 −

,                              (2.8) 

де 
0

  – початкова умова, що є як передумовою виникнення початкової 

події 
1

e  зокрема (у чисельнику), так і результуючого ланцюжка подій взагалі 

(у знаменнику – як результаті застосування правила композиції). При цьому 

0
  є ФС початкового стану Ss 

0
, розміченого як ( )

0
sL , 

1
  – ФС наступного 

стану ( ) SssR =
10

, розміченого як ( )( )
0

sRL , і т. д. Більше того, ( )1−l  умов 

( )1,...,2,1 −= lf
f

  мають подвійну інтерпретацію: 
f

  є пост-умовою для події 

f
e  і передумовою – для наступної події 

1+f
e , де f  – порядковий номер події. 

У чисельнику виразу (2.8) маємо ( )1+l  перед- і пост-умов, при цьому ( )1−l  

ФС є водночас і перед- і пост-умовами для «сусідніх» трійок. 

Чисельник виразу (2.8) представляє ФС фрагментовано – до 

застосування правила композиції, знаменник – після. Ключова ідея – 

застосування правила композиції у якості засобу компактизації ФС. При 

цьому знаменник містить протокол процесу (2.5), доповнений передумовою 

виникнення початкової події 
1e  і пост-умовою заключної події 

l
e . 

У контексті чисельника засобом «зв’язування» подій виступають 

відповідні перед- і пост-умови, у контексті знаменника – безпосередньо 

події. У цьому є наукова новизна представленої моделі – застосовувати у 

якості передумови виникнення наступної події не пост-умову попередньої 

події, а безпосередньо саму попередню подію. За рахунок цього 

досягається зниження числа рядків (компактизація) результуючої ФС. 

Іншими словами – знаменник виразу (2.8) є поданням протоколу 

процесу (2.5), доповненого початковою перед- і заключною пост-умовами. У 

свою чергу, правило композиції є засобом одержання такого подання. 

Більше того, правило (2.8) є засобом стратифікації ФС ФХ СКП, із 

застосуванням якого синтезуються елементи верхньої страти табл. 2.1 – на 

основі елементів нижньої страти. У свою чергу, вищезгадані умови 
0

  і 
l

 , 

що фігурують у знаменнику виразу (2.8), є засобами групування  

m  протоколів процесів для випадку m  поведінок (2.2). 

Отже, знаменник виразу (2.8) є прототипом ФС ФХ СКП, що буде 

реалізована засобами TLA+. 

Структурно конструкція (2.8) розкриває поняття «силлогізм» [129, с. 17], 

згідно якого із тверджень, поданих у чисельнику заданого виразу, слідує 

твердження, подане у знаменнику. 
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Вираз (2.8) слід розуміти наступним чином: якщо кожна із трійок 

чисельника приймає істинне значення, то і вираз у знаменнику також 

приймає істинне значення. При цьому запис 
l

eee ;...;;
21

 означає таке: 

l
eee  ...

21
,                                              (2.9) 

де   – оператор передування. Це означає, що події 
1+f

e  передує подія 

f
e , і т.д., тобто події відбуваються послідовно.  

Вираз (2.9) можна подати альтернативним чином – із застосуванням 

темпорального оператору X  (neXt): 
l

l eXeXXee 1

3

2

21
... −  , де верхній 

індекс оператору X  ідентифікує кількість застосувань оператору – кількість 

послідовних зміщень модельного часу відносно моменту виникнення 

початкової події. 

Згідно (2.8), якщо розглядати виникнення події 
f

e  як передумову 

виникнення наступної події 
1+f

e , і кожну подію при цьому формалізувати як 

функцію, вираз (2.9) можна подати як композицію функцій: 

11
... eee

ll


− ,                                             (2.10) 

де 
l

e  – завершальний виклик функції. 

Вираз (2.10), у свою чергу, застосуємо як прообраз подання ФС ФХ 

СКП засобами алгоритмічної мови PlusCal. 

Отже, застосування правила (2.8) слугує наступним аспектам: 

– компактизація результуючої ФС на мові TLA+ для спрощення її 

сприйняття, аналізу і, як результат, – зниження впливу людського фактору, 

що є інструментом сприяння достовірності даних, одержуваних у результаті 

ФВ методом перевірки на моделі [130; 131]; 

– стратифікація складових результуючої TLA+ специфікації, що створює 

зручний механізм як варіювання рівня деталізації такої ФС, так і внесення 

змін до останньої. 

Реалізації вищеназваних аспектів слугують також і наступні правила, а 

саме – правило виведення і правило умовного оператору. Перше базується 

на застосуванні операції імплікації: 

   

   

 →→





f

f

e

e ,,

,                               (2.11) 

де  →
, 

→  – імплікативні вирази. 
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Сполучивши вирази (2.8) і (2.11), маємо наступне складене 

імплікативно-композиційне правило: 

       
   

lzlk

lzlzlzlxlkkkk

ee

ee





−+

−−−−−++
→→

;...;

,,...,,

10

1110

,       (2.12) 

де ( )1−− zlk . 

Конструкція (2.12) призначена для виокремлення варіативної 

складової заданого протоколу процесу Pp
i
  з-поміж 1−m  альтернативних 

протоколів ( )ihPp
h

 , з метою уникнення дублювання однакових 

підпослідовностей подій у ФС. 

При цьому варто зазначити, що аксіоматичний підхід використовується, 

зокрема, для доказу коректності паралельних програм, де ключовими 

проблемами є спільне використання ресурсів процесами і взаємні 

блокування процесів [132]. 

У залежності від розмірності вихідних даних – блок-схеми алгоритму із 

заданим числом блоків і змінних, UML-діаграми дій, – з урахуванням 

експоненційного характеру зростання простору станів СП від числа змінних 

станів, а також обчислювальних можливостей доступної програмно-

апаратної платформи, виникає потреба варіювання рівня деталізації ФС. 

Разом із цим виникає потреба опрацювання механізмів інтерпретації 

вищезгаданої події j
e . 

Для регламентації вибору достатнього рівня деталіції (ступеню 

атомарності) ФС скористаємося даними табл. 1.1. При цьому варто 

зауважити, що «достатність» названого рівня пропонується обирати з 

урахуванням наступних позицій: 

– оціночного значення часових витрат, супутніх процедурі ФВ ФС, з 

урахуванням обчислювальних можливостей доступної програмно-апаратної 

платформи; для цього пропонується використовувати допоміжні синтетичні 

ФС, що охоплюють граничні випадки; 

– очікуваного корисного ефекту від виявлення помилок у ПР або 

підтвердження відсутності останніх. 

Урахування вищеназваних позицій пропонується досягати шляхом 

встановлення «відсоткового порогу» для таблиці на кшталт табл. 1.1, 

перевищення якого є умовою потрапляння відповідної складової вихідних 

даних до складу змінних ФС. 

Як приклад, у якості порогового можна обрати значення 10 %. За 
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потреби підвищення рівня деталізації ФС це значення пропонується 

зменшувати, і навпаки. 

Далі деталізуємо Pp
i
  (2.5) поелементно. Для цього сформуємо 

множину подій, на основі яких будуються протоколи процесів: 


m

i
i

pP
1=

=  ,                                             (2.13) 

де Pp
i

   – множина подій, що формують і-й процес. 

Скористаємось даними табл. 1.1, виокремивши типи операцій із 

відсотковими частками 10  %. Ці типи подамо відповідною множиною: 

  TttttT =

4321
,,, ,                                     (2.14) 

де 
Tt

1
 – операція завантаження операнду; 

Tt
2

 – операція 

складання; 
Tt

3
 – операція занесення до пам’яті; 

Tt
4

 – операція 

переходу (умовного/безумовного); T  – множина усіх типів операцій, 

поданих у табл. 1.1. При цьому, для окреслення специфіки предметної 

області, доречно оперувати поняттям «операційного спектру», що, у контексті 

космічної галузі, представлений табл. 1.1. 

Склад елементів підмножини TT 
 (2.14) може бути, за потреби, 

розширений. 

Виокремлення підмножини TT 
 має на меті досягти наступного: 

– спрощення процедури автоматизованого синтезу ФС – шляхом 

зниження рівня деталізації ФС; 

– як результат попереднього кроку – зниження просторових та 

обчислювальних витрат, обумовлених верифікацією ФС, синтезованої згідно 

представленої моделі, методом МС. 

Множину P  (2.13) сформуємо згідно виокремлених типів складових 

вихідних даних (2.14): змінні вихідних даних (блок-схеми алгоритму, UML-

діаграми дій), що не потрапили до операційного спектру, не враховуємо у 

якості змінних станів СП. 

 

 

2.3.2 Формалізація на рівні реалізації 

 

Наступний крок – формалізація безпосередньо подій – елементів 

множини P  (2.13). 

Для цього виконується наступне [133; 134]: 
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– формується множина змінних станів СП, представленої структурою 

Кріпке (1.2); 

– формується множина значень змінних станів; 

– формується множина атомарних висловлювань AP  для структури 

(1.2); 

– події подаються згідно виразних можливостей формалізму TLA+, що 

дасть змогу співставит один до одного названі сутності аналітичного рівня із 

відповідними елементарними конструкціями рівня реалізації (рис. 2.3). 

Множину змінних станів подамо наступним чином: 

  NnjvV
j

== ,...,2,1, ,                                     (2.15) 

де Vv
j
  – змінна станів СП: ( ) = Ttv  (2.14), де   – функція 

визначення типу операції (у загальному випадку – фрагменту вихідних даних 

– складової блок-схеми алгоритму, UML-діаграми), тобто функція   є 

засобом визначення типу заданої змінної Vv
j
 . 

Множина допустимих значень елементів Vv  має наступний вигляд: 

  NpkdDD
k

n

j
j

===
=

,...,2,1,
1

 ,                                (2.16) 

де :DDVv
jj
  ( )

jj
Ddvs = , де Ss  (1.2). 

На основі множин (2.15) і (2.16) сформуємо множину атомарних 

висловлювань AP  структури (1.2) як декартовий добуток, елементи якої 

використовуватимемо у якості елементарних (атомарних) конструкцій для 

формування елементів нижнього ієрархічного рівня для артефакту Aa 4
 – 

рис. 2.3, (2.1) [134]: 

DVAP = ,                                                (2.17) 

де для кожної змінної Vv
j
  маємо  ( ) APDv

jj
  атомарних 

висловлювань. 

Елементи множини AP  застосуємо у якості складових для побудови ФС 

розміток станів ( )sL  для заданих Ss  на рівні реалізації, а також для 

формалізації подій, що обумовлюють переходи ( ) Rss ,  (1.2). 

 

 

2.3.2.1 Формалізація подій 

 

До кожного елементу послідовності (2.3) застосуємо функцію розмітки 

станів L  (1.2). Матимемо подання поведінки як траєкторії [17]: 
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( ) ( ) ( ) ( )
li

sLsLsLbL ,...,,
10

= . 

Інтерпретацію вказаної траєкторії – для формалізації подій – 

виконуватимемо згідно парадигми структурного програмування [135]: 

виокремлюються структури керування виконанням програми трьох типів – 

послідовність, розгалуження, цикл. При цьому виконання програми 

відбувається покроково – зверху вниз. У даному контексті траєкторію ( )
i

bL  

розглядаємо як один із можливих сценаріїв виконання програми. 

Розглянемо подію як функцію, і подамо її як відношення наступним 

чином – на основі елементів траєкторії: 

( ) ( ) ( ) ( )sLsLsLsLe
f

\\: → ,                                    (2.18) 

де ( ) ( ) ( )  ( )
fkj

edomdvssL == ,\ , ( ) ( ) ( )  ( )
fhj

erandvssL == ,\ , де 

khkh
ddDdd  ,, , ( )

f
edom  – область визначення 

f
e , ( )

f
eran  – область 

значень 
f

e . Іншими словами, маємо наступне: ( ) ( )
hjkjf

dvdve ,,:  . 

Аналізуючи вираз (2.8), варто відзначити дуальний характер перед- і 

пост-умов: 

– для lf ,...,3,2=  справедливо наступне: ( ) ( )
1−

=
ff

eranedom . 

Саме на врахуванні цього аспекту і будується метод, викладений у 

наступному розділі. 

Ідея в тому, щоб застосовувати у якості передумови виникнення події 

f
e  не ФС розмітки стану, а безпосередньо ФС події, що їй передує. За 

рахунок цього і планується компактизувати результуючу ФС. 

Це твердження справедливе для lf ,...,3,2= . Відповідний результат 

демонструється знаменником виразу (2.8). Виключення становить 

початкова подія 
1

e , що ініціює обчислювальний процес, і передумовою 

виникнення якої є розмітка початкового стану ( )0sL . 

Подію формалізуємо як імплікацію, модифіковану темпоральним 

оператором X  (Next) [136]: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
hjkjhjkjj

dvXdvdvXdve ,,,, →
,                    (2.19) 

де вже застосовуємо індекс j , (а не f ), тобто асоціюємо подію  

не з пост-умовою, а із відповідною змінною станів Vv
j
 : 

( ) ( ) ( ) APDVdvdv
jhjkj
,,, , де 

hkhk
ddDdd  ,, . При цьому вираз 

( )1−
j

D  дозволяє отримати для кожної 
j

e  кількість породжуваних на її основі 
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проявів події (із числа l  проявів), що фіксуються протоколом (2.5) вже із 

акцентом на відносний порядок їх виникнення f . 

При цьому варто зазначити, що атомарне висловлювання 

( ) ( ) APsLdv
fkj


−1

, , де ( )
1−f

sL  – розмітка стану Ss
f


−1  СП, що передує 

виникненню події 
j

e , а саме – її прояву 
f

e , що фігурує, зокрема, у протоколі 

(2.5), знаменнику правила композиції (2.8). У свою чергу, 

( ) ( ) APsLdv
fhj
, , де ( ) ( )( )

1−
=

ff
sRLsL  – розмітка наступного стану 

( ) SsRs
ff

=
−1  СП: ( ) ( ) ( ) ( ) 

hjkjff
dvdvsLsL ,,,

1
=

− . 

У виразі (2.19) і далі оператор   – оператор еквівалентності: ліва і 

права частини виразу формалізують ту саму сутність, тобто запис є 

тавтологією. 

Вираз (2.19) означає, що у деякий поточний момент модельного часу 

значення змінної Vv
j
  становить 

k
d , а у наступний – 

h
d , про що свідчить 

оператор X . При цьому дію темпорального оператору X  можна пояснити 

наступним чином: 

( )( ) ( )( )
hjfhjf

dvsMdvXsM ,|,,|,
1

==
− ,                         (2.20) 

де вираз є тавтологією: істинність темпоральної формули ( )
hj

dvX ,  по 

відношенню до стану Ss
f


−1  СП, заданої структурою M  (1.2), еквівалентна 

істинності атомарного висловлювання ( )
hj

dv ,  по відношенню до наступного 

стану ( ) SssR
ff
=

−1  СП. 

 

 

2.3.2.2 Формалізація станів 

 

Якщо перейти до нотації структури M  (1.2), що будується на основі 

елементів множини AP  (2.17), останню можна подати наступним чином: 

( )
l

f
f

sLAP
0=

 ,                                             (2.21) 

тобто маємо 1+l  розміток станів СП на основі n  змінних станів (2.15). 

У даному контексті розмітку ( )
f

sL  варто розглядати у якості передумови 

здійснення переходу ( )
f

sR , а розмітку ( )( )
f

sRL  – у якості пост-умови. Отже, 
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перехід ( )( ) RsRs
ff
,  структури (1.2) є прообразом події (2.19), а відповідні 

розмітки ( )
f

sL  і ( )( )
f

sRL  – вихідними даними для синтезу   і   відповідно 

(2.6), де   і   – кон’юнкції на основі елементів множин ( )
f

sL  і ( )( )
f

sRL  

відповідно. 

У якості прикладу розглянемо випадок, коли вихідним артефактом для 

синтезу ФС є блок-схема алгоритму. Тоді множину AP  можна подати 

наступним чином: 
= DVAP , де   D0,1D = , елементи якої є 

поданнями булевих значень – «false» і «true», де ( ) APv
j

0,  означає, що дії j-

го блоку блок-схеми ще не було виконано; ( ) APv
j

1,  – вже було виконано. 

При цьому множину AP  (2.21) доречно розглядати з позиції дихотомії: 

== PAPAPAPAAP : ,                             (2.22) 

де  0= VPA , а  1= VPA . У даному контексті доречно зауважити, 

що ( )
0

sLPA = , тобто операції жодного із блоків блок-схеми ще не було 

виконано. 

Для запуску процесу автоматизованої перевірки ФС методом МС, у 

якості початкової точки відліку подамо елементи множини ( )
0

sL  як 

кон’юнкцію: 

( ) ( ) ( )0,...0,0,
210 n

vvv  ,                                (2.23) 

Передумови на основі елементів ( )sL , Ss  формалізуються 

аналогічним чином. 

Вираз (2.23) можна узагальнити наступним чином: 

n
apapap  ...

21
 ,                                    (2.24) 

де APap
j
 , причому nAP = 2 , оскільки nPAPA ==  і має місце 

умова (2.22). 

Через властивість транзитивності правила (2.8), застосуємо відповідний 

знаменник у якості прототипу для подання елементів верхньої страти 

(табл. 2.1) на рівні реалізації – на основі виразних засобів PlusCal і TLA+ 

(рис. 2.3). Його семантичне навантаження у повній мірі відображається 

композицією (2.10). Даний крок позбавляє потреби безпосередньо 

задавати розмітки станів  
0

\ sSs  у ФС, що має на меті знизити число 

рядків результуючої ФС. Це, у свою чергу, призначено полегшити сприйняття 

ФС розробником, що можна охарактеризувати як позитивний чинник з 
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позиції зменшення впливу людського фактору на вихідні дані для ФВ ФС 

методом МС. 

Кількісне оцінювання корисного ефекту від застосування правила 

композиції (2.8) на основі трійок Хоара (2.6) здійснюється комплексно – 

згідно послідовного [81] і паралельного [22] шаблонів синтезу ФС. При 

цьому паралелізм подано згідно моделі чергування. Параметри 

синтезованих ФС для кожного із названих випадків подано таблично – у 

наступному розділі – у залежності від числа змінних станів (табл. 3.1, 

табл. 3.2). 
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РОЗДІЛ 3 

ВИКЛАДЕННЯ МЕТОДУ СИНТЕЗУ СПЕЦИФІКАЦІЙ 
 

3.1 Постановка вирішуваної задачі 

 

Задача, вирішувана представленим методом, полягає в наступному: 

– забезпечити прозорий механізм синтезу концептів рівня реалізації 

ФС на основі концептів аналітичного подання ФС, а саме – забезпечити 

механізм одержання подання темпоральної формули   на основі виразних 

засобів формалізму TLA+, виходячи із представлення названої формули на 

основі концептів структури (1.2). 

Для роз’яснення суті вирішуваної задачі скористаємося методом 

аналогії. Демонстративним прикладом, у даному випадку, є задача емуляції, 

згідно якої властивості цільової системи відтворюються доступними 

засобами наявної системи. Аналогічне має місце і у вирішуваній задачі – 

властивості системи, представлені аналітично структурою (1.2), 

відтворюються засобами формалізму TLA+, застосування якого надає 

можливість автоматизувати процес ФВ методом перевірки на моделі. При 

цьому вирішення поставленої задачі включає в собі вирішення наступної 

підзадачі: 

– виконати перевірку адекватності результуючої ФС, синтезованої 

згідно представленого методу. Такий крок напрямлений як на перевірку 

успішності вирішення сформульованої вище задачі, так і на контроль 

достовірності результатів автоматизованої ФВ ФС, здійснюваний методом 

перевірки на моделі. Більше того, підтвердження адекватності ФС, 

синтезованої згідно моделі, викладеної у попередньому розділі, є 

опосередкованим підтвердженням адекватності останньої. 

 

 

3.2 Формулювання підходу до вирішення задачі 

 

Для вирішення поставленої задачі розглянемо вираз (1.1) як 

формалізоване висловлювання, що охоплює лише успішний сценарій 

застосування методу МС – з точки зору невиявлення помилок у ФС, тобто 
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темпоральна формула   приймає істинне значення для Ss , що входить 

до складу b  (2.3). Разом із цим, назване висловлювання є неповним – з 

позиції успішності застосування методу: у випадку виявлення помилок у ФС 

у результаті застосування методу МС, відповідне застосування також 

доречно вважати успішним. У даному контексті вираз (1.1) доцільно 

розвинути з позиції дихотомії, і подати формалізацію задачі ФВ, вирішуваної 

методом МС, як диз’юнкцію: 

( ) ( ) = |,|, bMbM ,                                        (3.1) 

де кожен із диз’юнктів формалізує результат вирішення задачі ФВ 

методом МС. У випадку ( ) 1|, =bM  і ( ) 0|, bM , результат перевірки 

ПР системи є позитивним з позиції того, що помилок не було виявлено. В 

альтернативному випадку – ( ) 0|, =bM  і ( ) 1|, bM , має місце 

наявність помилки (помилок) у ФС, підставою до якої може бути одна з 

наступних (або обидві) передумов: 

– ПР – вихідний артефакт (блок-схема алгоритму, UML-діаграма) – 

містить помилку (помилки); 

– похідний від ПР артефакт – відповідна ФС – містить помилку 

(помилки) – через невідповідність вихідному артефакту з точки зору мети 

моделювання – через неадекватність ФС по відношенню до вихідного 

артефакту, спричинену помилками, допущеними у процесі синтезу ФС. 

Вираз (3.1) є тавтологією: ( ) ( ) 1|,|, =  bMbM  – згідно закону 

«виключення третього» логіки висловлювань. 

Щоб вважати ФВ методом МС успішною, виключимо останню позицію 

зі складу зазначених передумов. Для цього пропонується давати позитивні 

відповіді на питання наступного характеру: 

– стосовно несуперечності реалізації ФС – реалізації темпоральної 

формули   виразними засобами обраного формалізму – TLA+; 

– стосовно адекватності ФС, синтезованої у відповідності до вихідного 

артефакту. 

Для відповіді на перше питання необхідно забезпечити механізм 

прозорого і несуперечного синтезу ФС на основі аналітичного подання  , із 

застосуванням заданого формалізму. Названий формалізм призначений 

слугувати засобом, що уможливлює автоматизовані синтез ФС і здійснення 

відповідної ФВ методом МС. 
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Схему розробленого підходу до перевірки коректності ФС подано на 

рис. 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1. Схема співвідношення між складовими  

аналітичного рівня і рівня реалізації 

 

У відповідності до рис. 3.1, коректність реалізації ФС пропонується 

забезпечувати за наступними аспектами: 

– перевірка синтаксичної коректності, що виконується, зокрема, 

синтаксичним аналізатором; 

– забезпечення структурної коректності – за рахунок застосування 

засобів, викладених нижче. 

Для відповіді на вищенаведене питання стосовно адекватності ФС 

пропонується слідувати концепції MSA (Model Structural Adequacy) [121]. 

Специфіку розробленого підходу подано на рис. 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2. Відношення між артефактами ПР, M , M   і ФС 

 

На рис. 3.2 ПР слід розуміти як подання ФХ системи, що досліджуються. 

При цьому структура M  є аналітичним поданням ФХ системи, а ФС – 

реалізацією цього подання виразними засобами обраного формалізму, що 
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уможливлює автоматизовану перевірку останньої методом перевірки на 

моделі. 

Розроблений підхід орієнтовано на перевірку адекватності структури 

M   з позиції відповідної топології – графу СП, що задається структурою M  . 

Для цього застосуємо наступну формалізацію: 

– нехай RSG ,=  ( RSG = , ) – граф СП, що задана структутрою M  

( M  ), де S  ( S ) – множина вершин, R  ( R ) – множина дуг; 

– нехай ( )Glen  ( ( )Glen  ) – довжина найбільшого шляху з Ss 0
 ( Ss 0

) 

у Ssl   ( Ssl
 ), у вершинах; 

– для підтвердження топологічної адекватності структури M   будемо 

перевіряти наступні умови: ( ) ( )GlenGlen = , SS = ; для структури M   ці дані 

пропонується одержувати з лістингу результатів роботи методу МС; 

– виконання двох вищенаведених умов, у свою чергу, розглядатимемо 

як опосередковане підтвердження адекватності ФС. 

Можна припустити, що для перевірки адекватності M   доречно було б 

вирішувати задачу встановлення ізоморфізму графів G  і G . Відомо, проте, 

що названа задача є NP-складною [122]. Через це було розроблено 

вищеокреслений підхід. 

Схему розробленого підходу до вирішення задачі ФВ подано на 

рис. 3.3. 

Згідно рис. 3.3, першим кроком є перевірка коректності ФС – блок 1 – 

згідно розробленого підходу (рис. 3.1). У випадку успіху, застосовується 

метод МС (блок 3). В іншому випадку – ФС має бути допрацьована (блок 2). 

У випадку невиконання умов адекватності M   (блок 4), її потрібно 

допрацювати (блок 6). В іншому випадку перевіряється істинність умови 

( )=|,bM  (блок 5). Якщо має місце ( ) 1|, =bM , ФВ методом МС є 

успішною – помилок виявлено не було, і відповідне ПР системи можна 

вважати коректним для заданого рівня деталізації ФС. В іншому випадку – 

коли має місце ( ) 1|, bM  – перевірка ФС завершилася із помилками. 

Це означає, що доопрацювання потребує вихідний артефакт (блок 7). Такий 

результат здійсненої перевірки також вважатимемо успішним – з позиції 

того, що помилки таки було виявлено. Далі алгоритм перевірок 

повторюється – аби упевнитися у несуперечності вихідного артефакту. 
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Рисунок 3.3. Блок-схема алгоритму виконання перевірок 

 

З рис. 3.3 видно, що особливістю розробленого підходу є те, що 

перевірка адекватності M   виконується вже після перевірки методом МС 

синтезованої ФС (блок 4). В іншому випадку M   ще не буде згенеровано. 

Отже, вирішувана у розділі задача полягає у наступному: 

– розробити метод автоматизованого синтезу ФС на основі заданого 

вихідного артефакту, представленого блок-схемою алгоритму або UML-

діаграмою дій; 

– результуюча ФС має бути перевірена методом МС згідно 

розробленого підходу, поданого на рис. 3.3. 

При цьому варто зазначити наступне: 

– ФС ФХ синтезується згідно обраного рівня деталізації. 

Названий рівень обирається розробником, відштовхуючись від 

наступних факторів: 

– обчислювальними можливостями наявної програмно-апаратної 

платформи, на якій планується використовувати реалізацію методу МС в 

автоматизованому режимі; 
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– складністю вихідного артефакту – числом змінних, програмно-

алгоритмічних складових тощо. 

Відсутність виявлених помилок ПР шляхом ФВ відповідної ФС має 

сприйматися як достовірне свідчення того, що, для заданого рівня 

деталізації ФС, реалізація відповідного вихідного артефакту є несуперечною. 

Наявність виявлених помилок у ФС у результаті проведеної ФВ має 

сприйматися як свідчення наявності помилок і у вихідному артефакті. Це 

аргументується проведенням перевірки адекватності M   згідно 

викладеного вище підходу. 

 

 

3.3 Кроки розробленого методу 

 

Розроблений метод полягає у виконанні наступних кроків: 

1. Сформувати множини V  і D . На основі цих множин сформувати 

множину AP . 

2. Задати структуру (1.2) на основі елементів множини AP . 

Зауваження: подальші кроки полягають у реалізації переходів між 

артефактами виокремлених аналітичного рівня і рівня реалізації – три 

переходи (рис. 2.3). 

3-5. Послідовно виконати переходи ( ) ( ) ( ) Taaaaaa 
433221

,,,,,  згідно 

(рис. 2.3), – для поступального синтезу результуючого артефакту  

Aa 
4

 (2.1). 

6. Підтвердити адекватність результуючого артефакту Aa 
4

 згідно 

підходу, викладеного на рис. 3.3. 

Для виконання кроків 3-5 пропонується послідовно застосовувати 

правила синтезу складових елементів множини  
1

aA  на основі складових 

вихідного артефакту – елементу Aa 
1

. Відповідні запропоновані правила 

подано у табл. 2.1, табл. 3.1, табл. 3.2. 

 

 

3.4 Дослідження сценаріїв застосування методу 

 

Розглянемо два синтетичні сценарії застосування розробленого методу 

– коли алгоритмічна складова вихідного артефакту Aa 
1

 є виключно 
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послідовного характеру – без блоків умовного переходу і блоків 

паралелізму; коли паралелізм у вихідному артефакті подається згідно моделі 

чергування. 

Ключова ідея в основі озвученого підходу – кількісно оцінити корисний 

ефект від прикладного застосування запропонованого методу у залежності 

від структури вихідного артефакту Aa 
1

. Цей ефект оцінюватимемо на 

підставі зменшення числа рядків результуючої ФС, синтезованої згідно 

викладеної у попередньому розділі моделі подання ФС, – результуючого 

артефакту Aa 
4

 (рис. 2.3). 

 

 

3.4.1 Дослідження послідовного сценарію 

 

Просторові характеристики ФС для послідовного сценарію – коли події 

виникають одна за одною – подано у табл. 3.1. 

Для послідовного сценарію (шаблону) у якості множини значень 

змінних станів узято  2,1,0=D . Це означає, що деяка подія ( ) ( )1,0,
jj

vXv   

може відбутися лише за умови передування їй певної події ( ) ( )2,1, kk vXv  . 

Згідно послідовного сценарію, для випадку 2=D  кожній Vv  (2.15) 

ставимо у відповідність одну подію, для 3=D  – дві події, і т. д. Узагальнити 

це співвідношення можна наступним виразом: 

1-Dr = ,                                                    (3.2) 

де r  – кількість подій, які можна сформувати на основі змінної Vv  

для заданої множини значень змінної. При цьому мають місце наступні 

штучно встановлені обмеження: 

– події змінюють значення змінних лише у напрямі їх збільшення  

на +1; 

– множина D  є загальною Vv . 

При цьому варто зазначити, що для числа змінних 
82=n  розмір файлу 

ФС склав 2119 КБ – для випадку без застосування правила (2.8). 

Для синтезу ФС згідно послідовного сценарію було створено 

відповідний програмний засіб, реалізований на мові програмування С++. 
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Таблиця 3.1 

Залежність числа рядків ФС на основі TLA+  

від числа змінних станів – для послідовного сценарію 

№ 

з/п 

n  Кількість рядків ФС Різниця, 

zz −  

  
Без застосування 
правила (2.8), z  

Із застосуванням 

правила (2.8), z  
1 2 3 4 5 6 

1 12  17 14 3 0,1765 

2 22  29 22 7 0,2414 

3 32  53 38 15 0,2830 

4 42  101 70 31 0,3069 

5 52  197 134 63 0,3198 

6 62  389 262 127 0,3265 

7 72  773 518 255 0,3299 

8 82  1541 1030 511 0,3316 

 

Із табл. 3.1 видно, що значення різниці кількостей рядків ФС у 

абсолютному вираженні становить 12 −n . При цьому коефіцієнт   

представляє кількісну оцінку корисного ефекту від застосування правила 

композиції (2.8). Він обчислюється наступним чином: 

( ) zzz /−= ,                                               (3.3) 

Із табл. 3.1 видно, що на залученому діапазоні вихідних даних 

(
821 2,...,2,2=n ) вдалося досягти корисного ефекту, що варіювався від 

близько 18 % – до близько 33 %, – за рахунок застосування правила 

композиції (2.8). Із табл. 3.1 також видно, що, із зростанням числа змінних 

станів, корисний ефект також зростає. Такий результат можна 

охарактеризувати як значимий. 

Адекватність результуючих ФС, синтезованих згідно розробленої моделі, 

підтверджено шляхом співставлення кількостей станів СП і глибин обходів – 

для СП, побудованих аналітично – на основі структури (1.2) – і СП, 

синтезованих автоматично – у процесі ФВ ФС методом МС. При цьому ФС 

було синтезовано в автоматизованому режимі – згідно моделі, викладеної у 

попередньому розділі, – на основі представленого методу.  

Це, у свою чергу, розглядається у якості опосередкованого 

підтвердження адекватності моделі, викладеної у попередньому розділі, і, як 

результат, – достовірності отримуваних шляхом ФВ методом TLC даних. 
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3.4.2 Дослідження сценарію із поданням паралелізму 

 

Подання паралелізму реалізуємо згідно моделі чергування. При цьому 

розглянемо наступний сценарій. Нехай маємо n  компонентів системи: 
432 2,2,2=n . Подальше збільшення значення n  було вирішено припинити у 

зв’язку з експоненційним характером зростання розміру файлу ФС: для 
22=n  він склав 1 КБ, для 

32=n  – 7 КБ, а для 
42=n  – вже 210727 КБ. 

Вибір наведених значень n  обумовлено ідеєю в основі сценарію, коли 

активація компонентів системи відбувається поетапно. При цьому 

безпосередньо система представляє собою деревовидну структуру – 

ідеальне бінарне дерево (усі термінальні вершини знаходяться на однаковій 

глибині), модифіковане таким чином, що від кожної термінальної вершини 

такого дерева проведено дугу до вершини-стоку надграфу (рис. 3.4). При 

цьому на рис. 3.4 подано архітектурну складову ФС для 
32=n . 

Зміст пунктирної області рис. 4 означає, що спочатку змінює своє 

значення змінна Vv 
1

, потім – псевдоодночасно змінюють значення 

змінні Vvv 
32

, , і т.д., допоки не дійде черга до Vv 
8

. Подана архітектура 

імітує сценарій проведення розподілених обчислень, де ( ) 12 −n  змінні 

позначають вузли розподіленої системи, що виконують декомпозицію 

обчислювальної задачі, 2n  змінні – вузли, що безпосередньо виконують 

обчислення, одна змінна – вузол, до якого надходять результати обчислень. 

 

 
Рисунок 3.4. Архітектура системи, синтезованої згідно шаблону  

із урахуванням паралелізму 
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На рис. 3.4 прямокутною пунктирною областю обмежено ідеальне 

бінарне дерево у складі системи, де сірим кольором зафарбовано його 

термінальні вершини. Зліва вказано кількість вершин (компонентів) на 

кожному із рівнів дерева. Аналітично систему, подану на рис. 3.4, можна 

представити наступним графом: EVG ,= , де V  – множина вершин – 

змінних станів: nV = ; E  – множина дуг, що сполучають названі вершини: 

2

43
2

2

−
=−+=

nn
nE

,                                       (3.4) 

де 
 n

n 2log32 2,..,2,2= . 

З виразу (3.4) видно, що, за 2=n , архітектура досліджуваної системи 

(рис. 3.4) вироджується у таку, що відповідає послідовному шаблону. Через 

це, при проведенні експериментальних досліджень, за початкове значення 

було узято 
22=n . 

Алгоритм «активації» компонентів системи відповідає алгоритму обходу 

вершин графу в ширину (BFS): спочатку активуються 
02  вершин верхнього 

рівня (корінь дерева), потім – 
12  вершин наступного рівня, і т. д. Компонент 

структури, представлений вершиною Vv 
1 , називатимемо «ініціюючим». 

На заключному етапі активується сток – вершина Vv 
8  у даному 

випадку (рис. 3.4). Описана модель імітує сценарій, коли компоненти 

системи, представлені батьківськими вершинами окресленого дерева, 

розподіляють обчислювальне навантаження між дочірніми вершинами-

компонентами – аж до термінальних вершин дерева, які, у свою чергу, 

пересилають проміжні результати обчислень компоненту системи, 

представленому вершиною Vv 
8 . Такий компонент називатимемо 

«результуючим». Для синтезу ФС згідно названого шаблону було створено 

відповідну утиліту (програмну систему). 

Кількість вершин у складі підграфа-дерева при цьому можна оцінити 

наступним виразом: 

( )
( )

112
1log

0
1

2

−=−== 
−

=

nVng
n

k

k

,                                      (3.5) 

де ( )ng
1

 подає структуру дерева, обмеженого прямокутною областю, k  

– порядковий номер рівня вузлів у складі дерева. 

Для оцінюванні кількості станів СП, що буде згенеровано у процесі МС, 
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запропоновано наступну функцію: 

( ) ( )
( )

Sng
n

k

k
=+−= 

−

=

1log

1

2

2

2

12 
,                                    (3.6) 

де 3=  – константа, що враховує один початковий стан СП – Ss 
0 , 

передостанній стан СП, що передує активації результуючого компоненту, – 

Ss
l


−1 , і заключний стан СП – ( ) SsRs
ll

=
−1 . 

Згідно (3.6), кількість станів СП для 
432 2,2,2=n  можна оцінити 

наступним чином: 276,21,6=S  відповідно. 

Множину D  було звужено:  1,0=D . Результати кількісного оцінювання 

корисного ефекту для сценарію із поданням паралелізму згідно моделі 

чергування подано у табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Залежність числа рядків ФС на основі формалізму TLA+  

від числа змінних станів – для сценарію із поданням паралелізму 

№ 

з/п 

n  Кількість рядків ФС Різниця, 

zz −  

  
Без застосування 
правила (2.8), z  

Із застосуванням 

правила (2.8), z  
1 2 3 4 5 6 

1 22  18 14 4 0,2222 

2 32  111 92 19 0,1712 

3 42  1936702 1936428 274 4104148,1 −  

 

На відміну від табл. 3.1, у табл. 3.2 спостерігається зменшення 

корисного ефекту із зростанням n  (
432 2,2,2=n ) – у відсотковому вираженні 

– від близько 22 % – до близько 0,014 % відповідно. Відмова від 

подальшого збільшення значення n  обумовлена експоненційним 

зростанням простору станів СП від числа змінних станів. Стрімкість такого 

зростання можна охарактеризувати наступним чином: для випадку 
32=n  

розмір відповідного текстового файлу ФС на мові TLA+ склав 7 КБ, при 

цьому для випадку 
42=n  – 210727 КБ. 

Із табл. 3.2 видно, що значення виразу zz −  для 
432 2,2,2=n  є на два 

меншим, у порівнянні із відповідними оціночними значеннями, 

обчисленими згідно виразу (3.6). Це пояснюється тим, що вираз zz −  не 

враховує початковий і заключний стани СП. Більше того, на відміну від 

послідовного сценарію (табл. 3.1), залежність значення корисного ефекту 
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від числа змінних станів n  є не прямо пропорційною, а обернено 

пропорційною. Значення   (3.3) при цьому прямує до нуля. Це зумовлено 

тим, що число специфікацій переходів між станами зростає стрімкіше за 

число специфікацій станів. 

Наступний крок – оцінювання кількості переходів між станами. Для 

цього запропоновано наступну оціночну функцію: 

( ) ( )
( )

Rng
n

k

kk

=+= 
−

=

−+
1log

1

12

3

2

2 
,                                  (3.7) 

де 2=  – константа, що враховує переходи ( ) Rss 10 ,  і ( ) Rss
ll


−
,

1 , що 

асоціюються, відповідно, із подіями активації ініціюючого і результуючого 

компонентів. 

Для оцінювання глибини обходу графу СП застосовується наступна 

функція: 

( ) ( )
( )

( ) 11222 1

1log

0
4

2

+=+=+=+= 
−

=

nVngng
n

k

k

,                      (3.8) 

де ,...2,2,2 321=n . 

При цьому під глибиною обходу розуміється не число дуг, що їх потрібно 

пройти від початкового стану Ss 
0

 до заключного стану Ss
l
 , а число 

станів, що формують відповідну поведінку Bb
i
  (2.2). 

Кількість альтернативних шляхів графу СП, що їх буде пройдено згідно 

моделі чергування, можна оцінити наступним чином: 

( ) ( )
( )

Bng
n

k

k == 
−

=

1log

1
5

2

!2
,                                         (3.9) 

де B  – множина поведінок – подань ФХ системи (2.2). 

Зведемо дані, отримувані на основі оціночних функцій (3.5) – (3.9), у 

табличному вигляді (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Оціночні значення, отримані на основі виразів (3.5) – (3.9) 

№ 

з/п 

n  Оціночні функції 

( )ng1
, 

(3.5) 

( )ng2
, 

(3.6) 

( )ng3
, 

(3.7) 

( )ng4
, 

(3.8) 

( )ng5
, 

(3.9) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
22  3 6 6 5 2 

2 
32  7 21 38 9 48 

3 
42  15 276 1062 17 1935360 
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З табл. 3.3 видно, що для 
432 2,2,2=n  число шляхів графу СП, що їх 

потрібно пройти при перевірці на моделі становить ( ) 1935360,48,25 =ng  

відповідно. При цьому варто зазначити, що рис. 3.4 є графічним поданням 

не графу СП, а є поданням структури ФС ФХ. 

Дані табл. 3.3 дають змогу оцінити просторову складність задачі 

перевірки на моделі, вирішуваної на основі ФС, синтезованої згідно 

шаблону із поданням паралелізму (рис. 3.4). 

Для 
22=n  граф СП можна подати UML-діаграмою станів згідно рис. 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5. Граф системи переходів для 
22=n  

 

З рис. 3.5 видно, що у поданні паралелізму згідно моделі чергування 

задіяно дві змінні – Vvv 32 , . Це породжує два альтернативних ланцюги 

подій: 
4321 eeee   та 

4231 eeee  . У першому випадку подія 

( ) ( )1,0, 22 vXv   передує події ( ) ( )1,0, 33 vXv  , у другому – навпаки. Отже, 

ланцюжок подій 
4321 eeee   (2.9) породжує поведінку 

542101 ,,,, sssssb =  

(2.3), а ланцюжок 
4231 eeee   – поведінку 

543102 ,,,, sssssb = . Звідси 

маємо  21,bbB = , причому ( ) 245 == gB . Бачимо, що динаміки різняться 

між собою одним станом, тобто  221
\ sSS bb =  і  312

\ sSS bb = , де 
ibS  – 

множина станів, кожний елемент якої формує відповідну і-у поведінку. При 

цьому, згідно (2.4), ( ) Ppbq = 11
, де 43211 ,,, eeeep =  (2.5), а ( ) Ppbq = 22

, 

де 
42312

,,, eeeep = . 

До кожного Ppi  , де 2=P , застосуємо правило композиції (2.8). Для 

Pp 1
 маємо 

               
   543210

544432221110

;;;

,,,





eeee

eeee
, а для Pp 2

 – 
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   542310

544423331110

;;;

,,,





eeee

eeee
. 

Із протоколів процесів Ppp 21,  видно, що вони відрізняються другим і 

третім елементами. З урахуванням зазначеного, для акцентування уваги на 

відмінностях між зазначеними протоколами, застосуємо також і правило 

імплікації (2.12): для Pp 1
 маємо 

       
   5320

5443222110

;

,,,





ee

ee →→
. У 

свою чергу, для Pp 2
 маємо 

       
   5230

5442333110

;

,,,





ee

ee →→
. 

Отже, застосування правила композиції (2.8) покликане зменшити 

обсяг коду ФС – для спрощення її сприйняття і аналізу розробником – за 

рахунок виключення із складу рядків ФС подань розміток проміжних станів 

СП. Застосування ж правила (2.12), у свою чергу, призначене акцентувати 

увагу на відмінностях між альтернативними протоколами. 

Зведений графік на основі даних табл. 3.1 і табл. 3.2 подано на 

рис. 3.6, де значення стовпців   зазначених таблиць представлено, 

відповідно, функціями ( )nf
1  і ( )nf

2 . При побудові графіку застосовано 

кусочно-лінійну інтерполяцію. 

 

 
Рисунок 3.6. Зведений графік залежності корисного ефекту  

від числа змінних станів 

 

З рис. 3.6 видно, що, у той час як ( )nf
1  монотонно зростає із 

зростанням n , функція ( )nf
2  при цьому стрімко спадає. Така картина 
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свідчить про наступне: із збільшенням частки подань паралелізму у складі 

ФС корисний ефект від застосування правила композиції знижується. 

 

 

3.5 Опрацювання рівня реалізації специфікації 

 

Синтез артефактів рівня реалізації виконується у чотири кроки. 

Крок 1. З позиції верхнього ієрархічного рівня (табл. 2.1), адресується 

рівень реалізації (рис. 2.3). Для цього залучаються виразні можливості 

алгоритмічної мови PlusCal. Ґрунтуючись на (2.3), (2.5), (2.8), передумова 

0
  на базі розмітки ( )

0
sL  розглядається у якості точки відліку, що ініціює 

обчислювальний процес, формалізований протоколом (2.5). 

Крок 2. Вираз (2.6) формалізується у межах виразних можливостей 

TLA+. Аби досягти цього, застосовується нижченаведене правило логіки 

Гоара – правило умовного оператору: 

       

  ( ) ( ) ( )  



endifeelseethenpaif

epaepa

jjj

jjjj



 ,

,                          (3.10) 

де kj  , а PApa j
  (2.22) – складова передумови, що забезпечує 

варіативність: істинність ( )0,jj vpa =  обумовлює подію je , а істинність 

( ) ( ) PAvpapa jjj
== 1,  – альтернативну подію je ; передумова і пост-

умова при цьому мають наступний вигляд: 

( )0,jj vpa == 
,                                    (3.11) 

( )1,jj vpa == 
.                                     (3.12) 

Введення je  має наступне обґрунтування: 

– оскільки паралелізм було подано згідно моделі чергування, у кожний 

момент модельного часу лише одна змінна станів змінює своє значення. З 

урахуванням цього, до обігу вводиться концепт «псевдоподії» – такої події, 

яка не модифікує значення змінної Vv j   [124]. Для цього залучається 

наступна варіація виразу (2.19): 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )kjkjkjkjj dvXdvdvXdve ,,,,0 →
.                   (3.13) 

Верхній індекс 0 подання псевдоподії je0
 позначає, що відповідна 
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псевдоподія не модифікує значення j-ї змінної: значення змінної у 

наступний відлік модельного часу не змінюється відносно значення, що має 

місце за поточного відлику. 

Зміст виразу (3.13) розкривається аксіомою пустого оператора [60]: 

( )  ( ) 
kjkj

dvskipdv ,, .                                        (3.14) 

Проаналізувавши вирази (2.19), (3.10) і (3.13), бачимо, що у кожен 

момент модельного часу відбувається одна подія (2.19) і 1−n  подій (3.13). 

Дане твердження також актуальне відносно послідовного шаблону синтезу 

ФС, коли 1−n  пустих подій формалізуються оператором «unchanged» мови 

TLA+. Події ж (2.19) визначаються згідно знаменника правила (3.10) [133]: 

( ) ( ) ( )( )jjjjj velsevthenpaifve 1: += 
,                         (3.15) 

де je  – агрегуюча формалізація альтернативних події je  (2.19) і 

псевдоподії (3.13) засобами TLA+ – на рівні реалізації, згідно якої, в 

залежності від значення передумови ( )jpa  , матиме місце або подія 

(2.19), або псевдоподія (3.13); Vv
j
  – змінна станів СП, що фігурує у 

розмітці ( )sL  поточного стану Ss  СП і формує передумову 

події/псевдоподії, Vv j
  – змінна-копія Vv

j
 , призначена фігурувати у 

розмітці ( )( )sRL  наступного стану ( ) SsR   СП. Введення множини копій 

змінних V   має на меті формалізувати застосування темпорального 

оператору X  у ФС, тобто диференціювати між розмітками поточного ( )sL  і 

наступного ( )( )sRL  станів СП, як, відповідно, перед- і пост-умов для переходу 

( ) Rss , . 

На рис. 3.7 подано співвідношення між концептами події (2.19), 

псевдоподії (3.13), а також відповідною реалізацією (3.15) засобами 

формалізму TLA+. 

 

 
Рисунок 3.7. Подання концептуальної відмінності  

виразів (2.19), (3.13) і (3.15) 

З рис. 3.7 видно, що вираз (3.15) охоплює формалізації і події (2.19), і 
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альтернативної псевдоподії (3.13), розкриваючи при цьому дуальний 

характер реалізації j-ї події. 

Змістове навантаження виразу (3.15) відповідає такому для тернарного 

оператору «?:» мови програмування С. Із застосуванням названого 

оператору подання виразу (3.15) можна зробити більш компактним: 

( ) ( ) ( )( )jhkjjj vddvve :?,:=
,                                 (3.16) 

де 
( ) ( ) khkj ddAPsLdv  ,,

. 

Результатом виникнення події je
 (2.19), у свою чергу, буде істинність 

атомарного висловлювання 
( ) ( )( ) APsRLdv hj ,

. 

Розглянемо випадок, коли множина значень змінних станів є булевою. 

При цьому вираз (3.16) можна подати наступним чином: 

( ) ( ) ( )( )jjjjj vvpave :?: = 
.                               (3.17) 

Концепт «псевдоподії» (3.13), (3.14) розкривається поняттям «stuttering 

step» TLA [87], і формалізується, подібно до (3.17), наступним чином: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )jjjjjjjj pauvvpavvve = :?:, 
,                  (3.18) 

де u  (unchanged) – спеціалізований оператор, що, згідно (3.13), 

працює наступним чином – подамо як відношення: 

kk apapu : ,                                            (3.19) 

де nxk = ,...,2,1 , де Dx =  (2.17). 

Формалізувавши події і псевдоподії – (3.15) – (3.19), можемо перейти 

до подання ключового поняття TLA – поняття «дії» (action) [86, с. 16] – 

функції, що формалізує перехід ( ) Rss ,  засобами TLA+, і приймає при 

цьому значення true або false. У свою чергу, при кожному переході 

( ) Rss , , значення деякої змінної Vv j   (2.15) може як модифікуватися, 

так і залишатися незмінним. Це означає, що за переходу ( ) Rss ,  (1.2) має 

місце комбінація подій типів (3.15) і (3.18). ФС для ( ) Rss ,  при цьому 

отримаємо як кон’юнкцію на основі виразів (3.15), (3.18). Для випадку 

однієї події і 1−n  псевдоподій матимемо наступне подання переходу 

( ) Rss ,  на рівні реалізації: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )njjjj apuapuapuapuapuea  +− ...... 1121 ,       (3.20) 
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де ja  – j-а дія, що формалізує перехід ( ) Rss ,  засобами TLA+. 

Для випадку 1−n  подій (3.15) і однієї псевдоподії (3.18) матимемо 

наступний шаблон подання дії: 

( ) njjjj eeapueeea  +− ...... 1121 .                    (3.21) 

Вирази (3.20), (3.21) називатимемо шаблонами подань «дій» на основі 

виразних засобів формалізму TLA+ темпоральної логіки TLA. Названим 

поданням ставляться у відповідність переходи ( ) Rss ,  структури (1.2). 

Крок 3. Отримання TLA-специфікації поведінки згідно (2.8) на основі 

виразів (3.20), (3.21). Матимемо наступний вираз: 

l

l

i
aXaXaXa 1

3

2

21
... −

,                          (3.22) 

де 
i

   – ФС поведінки (2.3) згідно протоколу (2.5). При цьому верхній 

індекс оператору X  задає відносний порядок часових зсувів для дій (3.20), 

(3.21); є темпоральним поданням оператору передування, що фігурує у 

виразі (2.9). Зміст його можна викласти наступним чином: якщо формула 

j
a  приймає істинне значення у j -й момент модельного часу, то формула 

1+j
a  має приймати істинне значення у ( )1+j -й момент модельного часу, і т. 

д. Дії j
a  пронумеровано таким чином, що нижній індекс ідентифікує 

відносний порядок дій. При цьому передумовою для початкової дії 
1

a  є 

розмітка початкового стану 
0

  СП (2.23). 

Пріоритет темпорального оператору X  є вищим за пріоритет логічних 

операторів, тому вираз (3.22) можна переписати наступним чином: 

( ) ( ) ( )
l

l

i
aXaXaXa 1

3

2

21
... − . 

Вираз (3.22) можна подати також і наступним чином: 

( ) ( ) ( ) ( )
l

l

i
aXXaXXXaXXaXa 2

4321
... − . 

Співвідношення між концептами вихідних даних – структура (1.2) – і 

результату застосування запропонованого методу – ФС на основі засобу 

TLA+ – подано на рис. 3.7. Для роз’яснення змісту рис. 3.7 перепишемо 

вираз (2.3), подаючи пари суміжних станів Sss ,  переходами на їх основі 

( ) Rss , . При цьому початковий стан залишемо як виключення – як 

початкову передумову, без якої запуск процесу ФВ ФС унеможливлюється: 

( ) ( ) ( )
1221100

,,...,,,,,
−−

=
lli

sssssss
.                            (3.23) 

З виразу (3.23) видно, що 
i

 , по суті, є модифікованим поданням 
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поняття «шлях» теорії графів, де елементи множини  
0

\ sS  записано 

парами. При цьому ( )
0

sL  надає вихідні дані для 
0

  (2.23). Це справедливо і 

для ( )  
0

\: sSssL   і відповідної   (2.24). У свою чергу, перехід ( ) Rss ,  є 

прототипом події j
e : ( ) ( ) ( ) ( ) hjkj dvdvsLsL ,,,= . 

Вираз (3.23) застосуємо у якості прототипу подань ФХ згідно викладеної 

у попередньому розділі моделі: на верхньому ієрархічному рівні – страта 1; 

засобами структури (1.2), згідно концепцій в основі формалізму TLA+ (рис. 

3.8). 

 

 
Рисунок 3.8. Співвідношення між складовими вихідних  

і результуючих артефактів 

 

На рис. 3.8 ромбовидні стрілки (відношення агрегації) 

використовуються для виокремлення ієрархічних рівнів, пунктирні стрілки – 

для асоціювання сутностей різних формальних систем у межах спільних 

ієрархічних рівнів – страти 1 (верхня) та 2 (нижня). 

З рис. 3.8 простежується ключова специфіка TLA – можливість подати 

ФС досліджуваної ФХ єдиною темпоральною формулою. Засобом 

агрегування при цьому виступає оператор кон’юнкції – вирази (3.21), 

(3.22). 

Зміст рис. 3.8 є графічним поданням виразу (1.1), де ліва пунктирна 

область виокремлює сутності аналітичного рівня, права – рівня реалізації. 

Не застосовуючи правило (2.8), замість виразу (3.23)  

у якості аналітичного подання 
i

  вимушені були б спиратися на 

послідовність різнорідних елементів наступного вигляду: 

( ) ( ) ( )
1222211100

,,,...,,,,,,,
−−− lll

ssssssssss , довжина якої на 2−l  елементи 
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більша, тобто   2,\
10

−=
−

lssS
l

. Така особливість подана даними табл. 3.2, 

що підкріплюються діаграмою станів, зображеною на рис. 3.5; може 

застосовуватися у якості оціночного показника корисного ефекту від 

застосування правила (2.8). 

Компактизуємо вираз (3.23): 

ii
s  = ,

0 ,                                            (3.24) 

де ( ) ( ) ( )
122110

,,...,,,,
−−

=
lli

ssssss . 

Крок 4 (заключний). Полягає в одержанні результуючої темпоральної 

формули   (1.1) на основі виразних засобів формалізму TLA+. 

Для випадку формалізації однієї ФХ, згідно виразу (3.22), у відповідності 

до (2.23) і (3.24), матимемо наступне: 

 
l

l aXXaaG 1

210
... − ,                              (3.25) 

де G  – темпоральний оператор «Globally», пріоритет якого є вищим за 

пріоритет логічних операторів; 
0

  – ФС розмітки ( )
0

sL  початкового стану 

Ss 
0

. 

Застосуємо метод підстановки: підставимо праві частини виразів (3.24) 

і (3.25) до виразу (1.1). Вираз (3.25) означає, що для успішної ФВ ФС 

формула 
0

  має приймати істинне значення для Ss 
0

, а формула 

 
l

l aXXaaG 1

21
... −  – для складової 

i
  (3.24). Це означає наступне: 

( ) ( )  ( )
l

l aXXaaGbMsMbM 1

2100
...|,|,|, −===  . 

Отже, для декомпозиції поведінки (3.24) має місце декомпозиція 

виразу (1.1): ( ) ( ) ( ) === GbMsMbM |,|,|,
00

, тобто   G
0

. 

При цьому істинність складової 
0

  є передумовою запуску процесу ФВ. 

Варто відзначити наступне: 

– при тому, що 
0

  має приймати істинне значення для  

Ss 
0

, кон’юнкти у складі виразу  
l

l aXXaaG 1

21
... −  мають  

приймати істинні значення для відповідних переходів, а саме: 

( )( )
110

|,, assM = , де ( ) Rss 
10

,  (1.2), і ( )( ) ( )( )
221210

|,,|,, assMXassM == ,  

і ( )( ) ( )( ) ( )( )
3323213

2

10
|,,|,,|,, assMXassMaXssM === , і т. д., 

( )( ) ( )( )
1

2

10112
|,,|,,

−

−

−−−
==

l

l

lll
aXssMassM . 

Для випадку m  варіативних складових ФХ матимемо наступне подання 

ФС у вигляді єдиної темпоральної формули: 
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m

G   ...
210

,                                  (3.26) 

де оператор диз’юнкції залучається у якості засобу формалізації 

варіативності. 

Вираз (3.26) означає, що для успішної ФВ ФС формула 0
  має 

приймати істинне значення для Ss 
0

, а формула  
m

G   ...
21

 – для 

всіх елементів множини B  (2.2). 

Із виразів (3.22), (3.25) і (3.26) видно, що для формалізації 

темпоральних аспектів результуючої формули   застосовуються лише два 

темпоральних оператори – X  і G . 

Співвідношення між артефактами аналітичного рівня і рівня реалізації 

(рис. 2.3) подане у табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Співвідношення між складовими артефактів Aa 2
 і Aa 3

  

для здійснення переходу ( ) Taa 32 ,  

Страти Засоби рівнів: аналітичного, реалізації (рис. 2.3) 
Формалізм CSP Формалізм PlusCal 

1 2 3 
1 Протокол процесу (2.5) Алгоритм згідно (2.5), (2.10) 
2 Подія (2.19) Модифікація значення змінної стану СП (2.15) 

 

Зміст табл. 3.4 регламентує пограничний засіб автоматизації (рис. 2.3), 

що трансформує складові артефактів аналітичного рівня у складові 

артефактів рівня реалізації, і формалізований у (2.1) переходом ( ) Taa 
32

, . 

Співвідношення між складовими артефактів рівня реалізації (рис. 2.3) 

подане у табл. 3.5. 

Зміст табл. 3.5 регламентує засіб автоматизації, застосовуваний на 

рівні реалізації (рис. 2.3) і формалізований у (2.1) переходом ( ) Taa 
43

, . 

У табл. 3.5 рядки 1 і 2 презентують, відповідно, верхню і нижню страти 

ФС рівня реалізації. Вираз (2.5) є прообразом алгоритму у межах нотації 

PlusCal, де події (2.19) безпосередньо не формалізуються, а фігурують у 

вигляді змінних станів. При цьому PlusCal-подання виступає у ролі 

архітектурного базису для синтезу результуючої специфікації на мові TLA+, 

де кожна поведінка формалізується згідно протоколу (2.5) як кон’юнкція 

(3.22) на основі специфікацій дій (3.20), (3.21). 
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Таблиця 3.5 

Співвідношення між складовими артефактів Aa 3
 і Aa 4

  

для здійснення переходу ( ) Taa 
43

,  

Страти Засоби рівня реалізації (рис. 2.6) 

Формалізм PlusCal Формалізм TLA+ 

1 2 3 
1 Алгоритм згідно (2.5), (2.10) Результуюча ФС (3.25), (3.26) 

2 Модифікація значення змінної стану СП (2.15) Дія (3.20), (3.21) 

 

Отже, у табл. 2.1, табл. 3.4 і табл. 3.5 подаються правила синтезу 

складових результуючого артефакту Aa 4
 (2.1) – шляхом деталізації 

послідовних переходів ( ) Taa 
21

, , ( ) Taa 
32

,  і ( ) Taa 
43

,  відповідно. 
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РОЗДІЛ 4  

РОЗРОБЛЕННЯ СЦЕНАРІЇВ ВЗАЄМОДІЇ  

УЧАСНИКІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  

НА ОСНОВІ РОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ 

 

На виконання положень Закон «Про ринок електричної енергії» [137] з 

липня 2019 року в Україні запроваджено нову модель лібералізованого 

ринку електричної енергії [138, 139]. Нова модель ринку електричної 

енергії базується на створені принципово нових для України  

складових [140]: ринок двосторонніх договорів, організовані сегменти 

ринку [141-144], роздрібний ринок електричної енергії [145, 146], ринок 

допоміжних послуг [147-150] та розподілу пропускної спроможності 

міждержавних перетинів [151-154]. 

До організованих сегментів ринку електроенергії віднесені [155]: 

ринок «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР) та 

балансуючий ринок електричної енергії. 

Функціонування ринку електричної енергії та його сегментів  

забезпечується відповідними інформаційно-технологічними системами 

управління ринком [156-158], до функціональної безпеки яких висуваються 

підвищені вимоги. Збої і відмови в роботі таких систем або некоректна 

реалізація їх функціональних характеристик можуть призвести до критичних 

наслідків, що характеризуються значним соціально-економічним ефектом – 

внаслідок некоректних розрахунків між учасниками та операторами ринку, 

а також появи потенційної загрози нестабільної роботи електроенергетичної 

системи України. Тому потенційні наслідки непередбачених на етапі 

проєктування сценаріїв функціонування таких систем можна 

охарактеризувати як "критичні", а саме такі, що супроводжуються, зокрема, 

значними матеріально-технічними втратами під час їх експлуатації. 

Прикладом сценаріїв такого функціонування є зміни до правил роботи 

окремих сегментів ринку, що обумовлює внесення змін у роботу 

інформаційно-технологічних систем та може призвести до суттєвих втрат 

учасників ринку. Це дає підстави характеризувати такі системи як СКП [159-

161].  
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4.1 Використання рольових моделей для опису організації ринку 

електричної енергії згідно концепції Smart Grid 

 

Ефективне функціонування сегментів конкурентного ринку електричної 

енергії та послуг в Україні неможливе без застосування автоматизованих 

інформаційно-розрахункових систем, функції яких враховують як 

технологічні особливості об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) 

України [156, 158], так і особливості національної нормативно-правової 

бази. У свою чергу, усі зміни до правил функціонування ринку електричної 

енергії мають узгоджуватися із технічними можливостями відповідних 

інформаційно-розрахункових систем, а також адекватно відтворюватися у 

функціях цих систем [161]. Процедури підготовки рішень щодо змін у 

нормативно-правовій базі мають ґрунтуватися як на розумінні особливостей 

взаємодії учасників ринку електричної енергії в окремих сегментах і на 

ринку загалом, так і на розумінні особливостей функціонування сучасних 

інформаційних систем підтримки функціонування ринку електричної енергії 

України.  

Фактично структура та правила функціонування сегментів сучасного 

ринку електричної енергії взаємно пов’язані з функціональними 

можливостями систем технологічного управління, систем комерційного 

обліку електричної енергії та систем укладання комерційних угод. Тому 

розуміння особливостей структури та правил функціонування українського 

ринку електричної енергії з огляду на плани подальшої інтеграції українських 

енергосистем до європейської мережі операторів системи передачі 

електроенергії (ENTSO-E) безпосередньо пов’язане з розумінням функцій і 

технічних можливостей систем управління технологічними та комерційними 

процесами. 

Слід зазначити, що сьогодні в країнах Європи, зокрема і ENTSO-E вже 

сформована  нормативна база для забезпечення функціонування таких 

систем, які розвиваються як складова концепції Smart Grid [162-164]. У 

найближчі роки очікується посилення дискусій на європейському рівні 

навколо ринкових моделей, пов’язаних із розвитком технологій Smart  

Grid [163, 165] та розвитком відновлюваних джерел енергії [166, 167]. В 

Європі все зберігаються плани щодо  створення єдиного європейського 

ринку енергії, однак існуючі ринкові моделі в країнах-членах ЄС 

відрізняються, і тому сьогодні загальноєвропейська ринкова модель ще не 

створена. Це ускладнює процеси стандартизації в цій сфері, зокрема 
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необхідним є розробка стандартів, які не залежать від конкретної ринкової 

моделі. Необхідним є розробка стандартів, що є стійкими до змін на 

національних ринках, на яких вони будуть застосовуватися.  

В межах концепції Smart Grid ринкові моделі розглядаються як 

визначення відповідальності та ролей, які беруть на себе сторони, зокрема 

як обов'язкових ролей за законом або нормативними актами, так і за 

вибором надання чи споживання послуг у  ринковому середовищі. З огляду 

на зазначене концепція Smart Grid в частині ринків електричної енергії 

зосереджується на можливостях застосування загального набору ролей, що 

передбачає обговорення та уточнення моделей ринку, які зараз 

використовуються на європейському рівні. 

Стандарти інформаційного обміну на ринках електричної енергії в 

загальному випадку намагаються розробляти на основі варіантів 

використання (Use case), що описують зовнішню поведінку учасників ринку 

та їх взаємодію із відповідними системами керування ринком. Якщо 

зберігається унікальне зіставлення між цими учасниками та їхніми ролями, 

а обговорення моделі європейського ринку базується на одному наборі 

ролей, то з’являється можливість застосування однакових стандартів на 

різних ринках.  

На рис. 4.1 наведено узгодження розробки стандартів з розробкою 

ринкової моделі [168]. Для підтримки процесу розробки стандартів з 

керування та інформаційного обміну на ринках електричної енергії в межах 

концепції Smart Grid визначено доцільним запровадження загального 

переліку ролей, що використовуються на ринках електричної енергії країн 

Європи. 

 

 
Рисунок 4.1. Узгодження розробки стандартів з розробкою ринкової моделі 
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Цей перелік є основою всіх розробок ринкової моделі, дозволяє 

однозначно зіставити всіх суб’єктів ринку та варіантів використання в 

межах сфер функціонування ринку електричної енергії, може 

використовуватися оператором системи розподілу, оператором системи 

передачі, а також іншими учасниками ринку, а також узгоджений з 

європейськими мережевими кодексами (ENTSO-E / ACER / CEER) і є 

основою для них. 

З появою Smart Grid передбачається набагато більш інтенсивна 

взаємодія та обмін інформацією між оператором системи розподілу та 

оператором системи передачі. Тому необхідно, щоб цей загальний список 

ролей був загальним як для операторів системи передачі, так і для системи 

розподілу (хоча не всі ролі можуть застосовуватися як для операторів 

системи передачі, так і для системи розподілу). Таким чином, це є 

обґрунтуванням для розвитку та уточнення розробленої гармонізованої 

європейської рольової моделі ринку електроенергії [169]. 

Існує нагальна потреба у розробці стандартів для підтримки розвитку 

допоміжних послуг та балансування енергосистеми [170, 171], 

запровадження технологій гнучкого керування пропускною спроможністю 

[172-174] та напругою в електричних мережах [175], інтеграції 

відновлюваних джерел енергії [166, 167] в той же час розробляються нові 

ринкові моделі та мережеві кодекси з урахуванням цих задач. Важливо, 

щоб усі ці процеси були добре синхронізовані для забезпечення 

формування актуальної нормативної бази. 

Невід’ємною частиною процесу впровадження та розвитку організації 

функціонування ринків електричної енергії є розробка їх правил та моделей 

функціонування, регламентів взаємодії між їх учасниками в частині збору, 

передачі, обробки інформації тощо. Функції ринків у значній мірі залежать 

від безперебійного обміну інформації між учасниками ринку. Однією із 

важливих задач, пов’язаних із впровадженням нових моделей ринків 

електричної енергії та відповідних систем управління ними є використання 

формалізованих підходів до опису моделі їх функціонування, які дозволяють 

підвищити ефективність визначення кінцевої архітектури окремих підсистем 

управління ринком, опису правил ринку, ділових та технологічних процесів, 

що мають бути реалізовані в межах ринку електричної енергії або його 

сегменту. 

Діяльність учасників ринку електричної енергії тісно пов’язана із 

взаємним обміном різноманітною технологічною та комерційною 

інформацією, зокрема і з оператором ринку, оператором системи передачі 

та адміністратором розрахунків. На сучасному етапі розвитку технологій 
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інформаційного обміну, передача інформації найчастіше здійснюється 

шляхом використання електронних засобів обміну.  Відсутність 

формалізованого підходу до опису моделі функціонування ринку електричної 

енергії призводить до ускладнення визначення кінцевої архітектури, 

розробки остаточних правил, опису ділових та технологічних процесів, що 

повинні бути реалізовані в рамках цього ринку та його сегментах.  

Для розв’язання цих задач доцільно застосувати формалізовані підходи, 

що базуються на використанні сучасних інформаційних технологій, досвіді 

та загальних підходах до опису функціонування існуючих ринків електричної 

енергії, а також враховують особливості правил ринку електричної енергії в 

якому запроваджується така модель. Побудовані таким чином моделі є 

основою для розробки технічних специфікацій, інформаційних моделей та 

інформаційно-технологічних систем керування роботою сегментів ринку 

електричної енергії, а також впровадження систем електронного бізнесу. 

Стандартизація інтерфейсів та вимог до інформаційно-технологічних 

систем вимагає моделювання архітектури таких систем, варіантів їх 

використання, інтерфейсів тощо. Для вирішення цього завдання у сфері 

Smart Grid розроблюються мета-моделі, що забезпечують структуру для 

опису конкретних моделей, тобто наперед зображують концепції, які можуть 

існувати у відповідній сфері, яку потрібно моделювати. На рис. 4.2 наведено 

графічне представлення прикладу мета-моделі для бізнес-рівню SGAM 

(модель архітектури SGAM Smart Grid Architecture) [168]. 
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Рисунок 4.2. Мета-модель Smart Grid для бізнес-рівня 
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Європейська концептуальна модель Smart Grid визначається через 

групування (гармонізованих у Європі) ролей та учасників відповідно до 

європейського ринку електроенергії [176]. 

В гармонізованій рольовій моделі ринку електричної енергії [177, 178], 

окрім загальної схеми рольової моделі та переліку ролей та областей, що 

використовуються на ринку електричної енергії країн Європи, наведено 

приклади окремих бізнес-сфер гармонізованої моделі європейського ринку 

електроенергії, що представ. Побудовані таким чином рольові моделі 

окремих сфер або сегментів ринку електричної енергії згодом 

використовуються у якості регламентуючих документів ENTSO-E, що 

описують інформаційну взаємодію між учасниками ринку електричної 

енергії. Слід зазначити, що більшість положень регламентуючих документів 

ENTSO-E сьогодні є складовими міжнародних стандартів серії IEC 62325 

«Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку», що дозволяє 

впроваджувати на національному ринку вимоги до інформаційного обміну в 

окремих бізнес-сферах через національні системи стандартизації, зокрема і 

впроваджувати ці документи, як ДСТУ в Україні. Важливо, що розробка 

бізнес-інформаційних моделей ринку електричної енергії України в частині 

інформаційного обміну та її окремих сегментів, що є складовою 

впровадження інформаційного обміну на ринку електроенергії України 

згідно концепції Smart Grid мають базуватися  на  міжнародних стандартах 

серії IEC 62325 та відповідних регламентуючих документах ENTSO-E, що 

визначають методологію об’єктно-орієнтованого моделювання UMM 

(UN/CEFACT’s Modeling Methodology), як основу формалізованого і 

деталізованого опису процесів на ринку електричної енергії при побудові 

об’єктно-орієнтованих та рольових моделей для ринку електроенергії як в 

цілому, так і для окремих його сегментів. В наступному підрозділі показано 

приклад побудови такої рольової моделі для одного із сценарії взаємодії 

учасників та суб’єктів ринку електричної енергії згідно європейських вимог 

ENTSO-E. 

 

 

4.2 Побудова рольових моделей ідентифікації учасників ринку 

електричної енергії України відповідно до вимог ENTSO-E 

 

Діяльність учасників ринку електричної енергії тісно пов’язана із 

взаємним обміном різноманітною технологічною та комерційною 

інформацією, зокрема і з оператором ринку, оператором системи передачі 
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інформаційного обміну, передача інформації найчастіше здійснюється 

шляхом використання електронних засобів обміну. Специфічною 

особливістю електронного обміну інформацією є необхідність ідентифікації 

об’єктів задіяних у цьому інформаційному обміні. З метою забезпечення 

уніфікованих рішень в процедурах обміну інформацією на ринку 

електричної енергії необхідним є застосування єдиних підходів щодо 

ідентифікації об’єктів та суб’єктів, задіяних в цьому інформаційному обміні, 

тобто створення та запровадження в ринку електричної енергії єдиної 

системи ідентифікації. 

З метою ідентифікації процесів, об’єктів та учасників енергетичного 

ринку, ENTSO-E розробила систему кодування EIC (Energy Identification 

Coding) [165]. Метою цієї системи є забезпечення гармонізованого 

електронного обміну даними з учасниками ринку, що діють на різних ринках 

(наприклад, електроенергія та газ), а оператори системи передачі (ОСП) 

повинні обмінюватися даними з використанням кодів ЕІС з іншими ОСП, а 

також самими учасниками ринку. Тому схема кодування дозволяє кодувати 

різні об’єкти на енергетичному ринку: учасників ринку (оператори системи 

передачі, споживачі, виробники, постачальники, сторони, відповідальні за 

баланс, та ін.), елементи мережі (генеруючі одиниці, міждержавні перетини, 

елементи системи передачі, трансформатори та ін.), точки комерційного 

обліку та області обліку тощо. Кодування організовано дворівнево: 

− CIO (Central Issuing Office – Централізований орган видачі) видає 

коди ЕІС місцевим органам видачі (LIO – Local Issuing Office) та коди ЕІС для 

операторів системи передачі та зон, а також здійснює управління цими 

кодами; 

− LIO (місцеві органи видачі) виступають агентами CIO і видають коди 

EIC для різних суб’єктів господарювання відповідно до їх запитів. 

Впровадженню в Україні системи кодування EIC та правил їх видачі 

передував формальний опис бізнес-процесів у яких приймають участь 

сторони на енергетичному ринку, опису ролей які вони виконують та 

детального опису їх інформаційної взаємодії на ринку. Зокрема була 

розроблена модель бізнес-процесів ідентифікації суб’єктів та об’єктів ринку 

електричної енергії, що була побудована на основі вимог міжнародних 

стандартів щодо інформаційної взаємодії та керування на енергетичних 

ринках, зокрема IEC 62325, загальних підходах до побудови моделей ринків 

електричної енергії та вимог ENTSO-E в частині вимог до бізнес-процесів 

кодування для цілей ідентифікації – EIC. 

Сьогодні для побудови рольових моделей [176-178], які є складовою 

адміністративного процесу керування та складовою опису системи 



Монографія ♦ Сценарії, методи та засоби формальної верифікації артефактів  

процесу проєктування систем критичного призначення ♦ Шкарупило В.В., Блінов І.В. 
. 

79 ♦ 

управління ринком електричної енергії використовується методологія 

UMM [179]. Побудова таких моделей є ефективним засобом формалізації 

діяльності учасників ринку на основі аналізу бізнес-процесів. Побудова 

рольових моделей передбачає розробку та використання ряду діаграм на 

базі UML, а саме [159, 161]: 

− Business operation maps (карти бізнес-операцій), що застосовуються 

для опису функціонального розподілу ринку електроенергії на сегменти, 

сфери процесів та процеси; 

− Use case diagram (діаграми варіантів використання або діаграми 

прецедентів), які дозволяють виділити певні процеси та відображають 

взаємовідносини між ролями учасників, процесами та їх функціями в 

окремих сегментах або сферах процесів сегментів ринку; 

− Activity diagram (діаграми дій), які демонструють суть процесів та 

дозволяють деталізувати особливості алгоритмічної та логічної послідовності 

дій при реалізації певних процесів на ринку або його сегментах; 

− Sequence diagram (діаграми послідовності дій), які дозволяють 

проводити моделювання взаємодій між ролями учасників ринку шляхом 

виділення часової послідовності реалізації відповідних інформаційних 

повідомлень; 

− Class diagram (діаграми класів), що призначені для опису структури 

та взаємовідносин між інформаційними повідомленнями та електронного 

документообігу в межах певної області процесів або сегменту ринку. 

Відповідно до рекомендацій ENTSO-E ідентифікації, в першу чергу, 

потребують: 

− суб'єкти ринку (сторони): торговці електричною енергією, виробники, 

постачальники, оператори систем, потужні користувачі, електроенергетичні 

біржі, мережеві компанії, агенти та постачальники послуг (трейдери, 

постачальники послуг обліку, клірингові постачальники); 

− сфери: площадки вимірювання, балансові ринкові зони тощо; 

− точки приєднання, вимірювання та обліку: ринкові точки 

приєднання, вимірювання, обліку; 

− ресурси: об’єкти електроенергетики що виробляють, або споживають 

електричну енергію; 

− електричні з'єднувальні лінії: фізичні лінії, що з’єднують дві балансові 

ринкові зони; 

− місця розташування: фізичні або логічні місця, де сторони або ІТ-

системи однієї із сторін уже встановлені або можуть бути встановлені. 

На рис. 4.3 наведена загальна рольова модель ідентифікації суб’єктів 
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ринку електричної енергії, яка містить чотири основні області процесів: 

оновлення реєстру міжнародних ідентифікаційних кодів; надання місцевих 

ідентифікаційних кодів; надання міжнародних ідентифікаційних кодів. 

 

 
Рисунок 4.3. Загальна рольова модель  

ідентифікації суб’єктів ринку електроенергії 

 

Як видно на діаграмі в процесі формування та надання 

ідентифікаційних кодів ЕІС задіяні центральний орган видачі ідентифікаторів 

(ЦОВ), місцевий (національний) орган видачі ідентифікаторів (МОВ) та 

суб’єкти ринку електричної енергії. При цьому ЦОВ здійснює управління 

міжнародними ідентифікаційними кодами та забезпечує функціонування 

схеми ЕІС, як єдиної схеми ідентифікації на ринках електричної енергії 

європейських країн та виконує роль центрального координатора, що 

взаємодіє з національними органами видачі ідентифікаторів. Відповідно до 

зони відповідальності ЦОВ входить присвоєння частини коду ЕІС з 2 

символів для  ідентифікації на рівні МОВ, а також присвоєння кодів ЕІС з 15 

символів системним операторам чи зонам, які використовуються в обміні 

даними між системними операторами. Крім того, ЦОВ веде перелік МОВ, 

центральний реєстр міжнародних кодів та присвоює коди EIC в країнах, які 

не мають МОВ. 

Національний орган видачі забезпечує функціонування схеми ЕІС та 

здійснює видачу кодів ідентифікації для суб’єктів та об’єктів ринку, задіяних 

в електронному обміні інформацією на внутрішньому ринку електричної 

енергії. Цей орган взаємодіє з ЦОВ в частині присвоєння міжнародних 

ідентифікаційних кодів, необхідних для взаємодії із зарубіжними ринками. 
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На рис. 4.4 наведена діаграма прецедентів області процесів надання 

місцевих ідентифікаційних кодів, що описує область процесів «надання 

місцевих ідентифікаційних кодів». При наданні міжнародних кодів ІЕС, їх 

дезактивації та зміни інформації учасника ринку електричної енергії про код 

ЕІС МОВ взаємодіє з ЦОВ. 

 

 
Рисунок 4.4. Надання місцевих ідентифікаційних кодів 

 

До зони відповідальності МОВ входить: створення та ведення місцевого 

реєстру кодів; присвоєння національних та участь у створенні міжнародних 

кодів EIC для суб’єктів та об’єктів ринку електричної енергії; ведення 

переліку усіх присвоєних кодів і стандартних відомостей на суб’єкта ринку, 

позначеного кодом у місцевому реєстрі; розроблення та ведення веб-

сторінки для надання необхідних послуг; запровадження поглибленого 

обміну даними для автоматизації передачі загальної інформації 

заінтересованим учасникам; організації забезпечення незмінності та 

узгодження з правилами кодів, виправлення помилок, виявлених ЦОВ або 

іншими МОВ. Також до повноважень МОВ входить надсилання усіх 

міжнародних кодів до ЦОВ, дезактивація та повторна активація 

міжнародних кодів, забезпечення унікальності ідентифікаційних кодів, при 

необхідності надання національним кодам міжнародного статусу, 

відповідним чином зміна назви  та забезпечення  при цьому унікальності 

назви у Центральному реєстрі для відповідної категорії коду. 

Суб'єкти та учасники ринку електричної енергії здійснюють електронний 

обмін із іншими суб’єктами на внутрішніх та(або) зовнішніх ринках, в яких 

використовують ідентифікаційні коди, присвоєні МОВ для них та їх об’єктів. В 
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частині взаємодії з МОВ щодо формування ідентифікаційних кодів, суб’єкти 

ринку забезпечують визначення та надання переліків об’єктів, що 

підлягають ідентифікації. До зони відповідальності суб'єкта ринку 

електричної енергії належить: визначення власних об’єктів та ролей, які 

повинні бути ідентифіковані для участі в процедурах електронного обміну; 

надання інформації про визначені для ідентифікації власні ролі та об’єкти до 

МОВ; застосування отриманих від МОВ ідентифікаційних кодів в процедурах 

електронного обміну в ринку електричної енергії. Відповідно до нормативної 

документації ENTSO-E передбачено наступні  порядки робіт з 

ідентифікаційними кодами EIC: створення, дезактивація, повторна активація 

ідентифікаційних кодів EIC та зміна реєстраційної інформації про коди ЕІС. 

Основними складовими процесів створення, дезактивація, повторної 

активації ідентифікаційних кодів EIC та зміни реєстраційної інформації про 

коди ЕІС є: запит суб’єкта ринку, перевірка запиту органом видачі, 

задоволення запиту суб’єкта ринку, сповіщення зацікавлених сторін про 

результати обробки поданого суб’єктом ринку запиту. На рис. 4.5 наведена 

діаграма дій щодо створення нового місцевого коду ЕІС, 

дезактивації/повторної активації та зміни реєстраційної інформації 

існуючого коду. МОВ може присвоювати коди EIC юридичним особам для 

використання в національному масштабі, якщо ці особи загалом не 

зацікавлені в роботі на міжнародному ринку. У цьому випадку присвоєний 

код EIC не слід подавати до ЦОВ для публікації у центральному реєстрі. Якщо 

сторона, яка виступає лише на місцевому ринку, пізніше може захотіти 

виступати також і на міжнародному ринку. В цьому випадку МОВ мають 

передати інформацію про код EIC до ЦОВ. Якщо кодові EIC, присвоєному у 

національному масштабі, надається міжнародний статус, МОВ може 

відповідним чином змінити відображувану назву. При цьому слід 

забезпечити унікальність назви у Центральному реєстрі для відповідної 

категорії коду EIC. Дезактивація та повторна активація національного коду 

EIC покладається виключно на МОВ. Для підтримки процедури створення 

міжнародного коду EIC, Центральний реєстр містить усі присвоєні 

міжнародні коди EIC і стандартну інформацію про них (рис. 4.6). Кожен 

орган видачі має надсилати усі міжнародні коди до ЦОВ, де зберігається 

стандартна інформація про суб’єкта та присвоєні йому коди EIC. Цю 

інформацію МОВ має надсилати ЦОВ за допомогою або стандартного 

повідомлення XML (eXtensible Markup Language), або веб-форми, наданої 

разом з переліком кодів ЕІС ЦОВ. Ці повідомлення проходять перевірку 

відповідними схемами XML. 

Перш ніж міжнародний код EIC може бути дезактивованим, відповідний 
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МОВ має надіслати запит щодо його дезактивації до ЦОВ. Код, про який 

йдеться, буде опубліковано ЦОВ у розсилці МОВ упродовж двох місяців до 

моменту його дезактивації. Якщо упродовж цього часу буде подано запит 

щодо відмови від дезактивації, то зазначений код буде видалено з переліку 

готових до дезактивації. Про це буде повідомлено відповідний МОВ. Якщо 

через два місяці не буде отримано жодних запитів, коди будуть 

дезактивовані ЦОВ. 

 

 

Рисунок 4.5. Створення нового місцевого коду ЕІС, дезактивація/повторна 

активація та зміни реєстраційної інформації існуючого коду 
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Рисунок 4.6. Створення нового міжнародного коду ЕІС, 

дезактивація/повторна активація та зміни реєстраційної інформації 

існуючого коду 

 

При побудові бізнес-інформаційної моделі для опису і взаємовідносин 

між інформаційними повідомленнями та електронного документообігу в 

рамках певної області процесів, сегменту або ринку електроенергії в цілому, 

використовують діаграми класів на основі яких будуються відповідні 

електронні документи, формат яких має відповідати вимогам EDIFACT 

(UN/EDIFACT) та XML для структурованої побудови інформаційного обміну 

між учасниками ринку. 

Сьогодні XML є універсальним форматом для структурованих 
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документів і даних, який став де-факто стандартом для зберігання 

«машинно-читабельних» даних в структурованому, розширюваному форматі, 

який доступний через Інтернет. 

З використанням нотацій XML можуть бути визначені схеми для опису 

практично будь-якого типу даних. Це вимагає того, щоб синтаксис і 

семантика XML були виражені у вигляді схеми, яка накладає обмеження на 

структуру і зміст XML документу, зокрема і опису ЕІС. Кожен місцевий орган 

видачі ЕІС повинен вимагати від своїх учасників надсилати копію своєї 

заявки на видачу ЕІС у форматі XML, перевіреному через відповідну схему 

XML (рис.4.7). 

 

 
Рисунок 4.7. Структура схеми XML, що описує ЕІС учасника ринку 

 

Для створення документу XML який міститиме інформацію про 

затверджений ЕІС необхідно навести опис кожного ЕІС, що містить атрибути 

для його ідентифікації, визначення на основі ЕІС координат його власника, 

контактну інформацію та функцію ЕІС. 

Також розглянемо діаграму (рис. 4.8), що відображає основні 
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інформаційні потоки в межах взаємодії між ЦОВ та МОВ в частині 

оновлення реєстру міжнародних ідентифікаційних кодів. Відповідно до 

наведеної діаграми МОВ надсилає ЦОВ запит щодо створення нового 

міжнародного коду ЕІС, дезактивації/повторної активації та зміни 

реєстраційної інформації існуючого коду. При цьому використовується єдина 

структура інформаційного повідомлення. 

 

 
Рисунок 4.8. Діаграма послідовності дій оновлення  

реєстру міжнародних ідентифікаційних кодів 

 

Запит МОВ щодо оновлення центрального реєстру ідентифікаційних 

кодів EIC може здійснюватись двома способами. По-перше шляхом 

використання затвердженої EIC форми оновлення, що надається всім МОВ. 

Вміст оновлення завжди містить одиничний запит EIC, що прикріплюється до 

електронного листа. По-друге шляхом використання визначеного 

програмного забезпечення, яке з’єднує декілька запитів разом в єдиний 

документ, відповідно до схеми запиту та передає документ в прикріпленому 

файлі до листа електронної пошти. 

Наведений приклад побудови рольових моделей ідентифікації суб’єктів 

та об’єктів ринку електроенергії показує загальний підхід для розробки 

правил ідентифікації учасників ринку електроенергії України у відповідності 

до вимог ENTSO-E, зокрема EIC Code implementation guidе. Сьогодні 

запроваджена єдина система ідентифікації для ринку електроенергії України 
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є основою для створення єдиного інформаційного середовища для обміну 

даними між учасниками ринку електроенергії. Як показано опис бізнес-

процесів включає ідентифікацію та визначення ролей учасників ринку, 

бізнес-областей, бізнес-процесів в межах цих областей, бізнес-взаємодій 

(логічне поєднання декількох транзакцій) і транзакції (багатосторонні та 

двосторонні), бізнес-інформацію, що підлягає обміну, і необхідні послуги 

електронного бізнесу. 

Побудова таких моделей виконується розробниками-експертами, що 

обумовлює появу людського чинника, у результаті якого можуть з’являтися 

спотворення, помилки, неточності. Це обґрунтовує доцільність використання 

формальних моделей і методів [159-161], зокрема методів перевірки на 

моделі, – як на рівні проектування рольових моделей, так і на рівні 

реалізації відповідних систем керування ринком на основі розроблених 

моделей. Дієвим засобом своєчасного виявлення критичних помилок 

прийнятих проектних рішень є застосування формальних методів, а саме – 

методів перевірки на моделі, відмінною рисою яких є розвинуті засоби 

прикладного автоматизованого використання. 
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ВИСНОВКИ 

 
У праці проведено аналіз і класифікацію формальних методів у якості 

засобів контролю артефактів процесу проєктування СКП. За результатами 

проведеного аналізу виокремлено сімейство методів перевірки на моделі – 

з позиції придатності до автоматизованого застосування. Вагомість 

озвученого критерію обґрунтовано з позиції складності програмної 

складової СКП. Більше того, у даному контексті зазначено проблему 

експоненційного зростання простору станів СП від числа змінних станів, а 

також озвучено напрями зниження ефекту від прояву цієї проблеми при 

автоматизованій ФВ ФС, а саме – декомпозиція вирішуваної задачі ФВ на 

підзадачі та застосування техніки символьної перевірки на моделі. При 

цьому відзначено, що, за використання ФС у якості вихідних даних для 

методу перевірки на моделі, постає питання достовірності даних, 

одержуваних у результаті роботи методу. Відповідь на це питання 

пропонується одержувати шляхом перевірки адекватності ФС. 

За результатами проведеного аналізу розроблено комплексний підхід 

до організації процесу контролю одержуваних артефактів проєктування. На 

відміну від альтернативних рішень, запропонований підхід забезпечує 

бешовність інтеграції формальних засобів контролю показників 

функціональних і нефункціональних характеристик розроблюваної системи 

критичного призначення вже на етапі проєктування процесу розроблення. 

Підхід базується на залученні наступних засобів: виразних можливостей 

формалізмів PlusCal і TLA+ темпоральної логіки дій Л. Лемпорта, а також 

відповідного методу перевірки на моделі TLC, у якості засобів контролю 

показників функціональних характеристик розроблюваної системи при 

проєктуванні; формалізму DEVS, а також методу дискретно-подійного 

імітаційного моделювання – у якості засобів контролю показників 

нефункціональних характеристик. Доцільність такого кроку обгрунтовано 

результатами попередніх проведених досліджень, що продемонстрували 

дієвість залучення названих методів та засобів до складу інструментальних 

засобів процесу розроблення розподілених програмних систем. 

Запропоновано стратифіковану модель подання функціональних 

характеристик, що будується на застосуванні концепцій і виразних засобів 

формалізму послідовних процесів, що взаємодіють, Чарльза Гоара, 

алгоритмічної мови PlusCal, формалізму темпоральної логіки дій Леслі 
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Лемпорта. Новизна розробленої моделі полягає у дуальному її характері – в 

охопленні аспектів подання функціональних характеристик досліджуваної 

системи на рівні як аналітичному (з позиції сприйняття формальної 

специфікації на основі розробленої моделі розробником), так і на рівні 

реалізації (з позиції формалізації конструкцій вихідних даних засобами 

формалізму, що забезпечує можливість проведення автоматизованої 

формальної верифікації відповідної специфікації методом перевірки на 

модели). Такий підхід має на меті сприяти підвищенню рівня довіри до 

синтезованих згідно представленої моделі специфікацій – за рахунок 

надання засад для реалізації прозорого механізму співвіднесення сутностей 

озвучених аналітичного рівня і рівня реалізації. Названі засади 

використовуються у відповідному методі синтезу формальних специфікацій. 

Інша новизна полягає у застосуванні правила композиції логіки Гоара у 

якості засобу компактизації результуючої специфікації. 

Викладено метод синтезу ФС ФХ згідно запропонованої моделі. 

У якості прикладу побудови сценаріїв взаємодії учасників ринку 

електричної енергії наведено окремі складові рольової моделі ідентифікації 

учасників ринку електричної енергії з використанням формалізованого 

підходу. Показано, що перед впровадженням систем електронного бізнесу 

на ринку електричної енергії, або розвитку правил його функціонування, 

необхідно мати загальне спільне розуміння серед всіх учасників ринку з 

приводу обґрунтованості, вимог, бізнес-правил і бізнес-процесів. Опис 

бізнес-процесів включає ідентифікацію та визначення ролей учасників 

ринку, бізнес-областей, бізнес-процесів у межах цих областей, бізнес-

взаємодій і транзакції, бізнес-інформацію, що підлягає обміну, і необхідні 

послуги електронного бізнесу. 
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