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УДК 519.6 Голобородъко Д.В., Кононович ВТ.

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ
АНАЛІЗУ МЕРЕЖНИХ ПРОТОКОЛІВ

Анотація. Розглядаються можливості мережі Петрі та її модифікацій для моделювання 
й аналізу мережних протоколів. Запропоновані детерміновані і стохастичні розширення мереж 
Петрі, придатні для моделювання людино-машинних систем.

Вступ »

Задача аналізу властивостей мережних протоколів і сьогодні залишається актуальною. 
Взаємний вплив обчислювальної техніки і телекомунікаційних технологій привів до значного 
прискорення етапів проектування, розробки та супроводження телекомунікаційних систем в 
умовах, коли процеси стандартизації нерідко випереджають і визначають розвиток засобів 
електрозвя’зку. Мережні протоколи є важливою частиною систем телекомунікацій і керування 
ними, тому можливість аналізу протоколів і їх коригування до етапу реалізації здається дуже 
цінною. Одним з найбільш ефективних методів аналізу і застосування математичного апарату 
мереж Петрі. Проте на практиці необхідні розширення мереж Петрі, аналіз деяких з них і є метою 
даної роботи. Протоколи тут розглядаються у широкому розумінні, включаючи людино-машинну 
взаємодію у системах управління електрозв’язком.

Мережі Петрі з’явились у відповідь на необхідність розв’язання ряду задач, зв’язаних з 
аналізом, моделюванням і відображенням причинно-наслідкових зв’язків у складних системах 
паралельно діючих об’єктів. Вибір мереж Петрі для моделювання різноманітних частин 
телекомунікаційних систем є доцільним, так як мережі Петрі ідеально підходять для відображення 
систем з асинхронними і незалежними подіями [1,10].

Визначення класичних мереж Петрі

Формально мережа Петрі задається як
К = (В ,Б , Р, Н),

де В -  кінцева непуста множина символів, 
що називаються позиціями; О - кінцева 
непуста множина символів, які называются 
переходами; В лБ= 0; Р:ВхБ->{0,1} -  пряма 
функція інцидентності; Н:ОхВ—>{0,1} -
зворотна функція інцидентності. Існує 
графічне відображення мережі Петрі, 
наприклад таке, як приведене на рис. 1, де 
вершини-позиції зображуються кружками, 
вершини-переходи зображуються рисочками, Рисунок 1 - Приклад графічного подання 
а функції інцидентності -  дугами. Із мережі Петрі
вершини-позиції Ь; у вершину-перехід ф
веде дуга, якщо і тільки якщо Р(.Ь;, ф)=1; із вершини-переходу ф у вершину-позицію Ь, веде дуга, 
якщо і тільки ЯКЩО Н(ф, Ь,)=1.

При моделюванні відображаються два аспекти систем: події і умови. Позиціям мережі 
відповідні умови, а переходам -  події. Функції інцидентності відображають зв’язки між подіями й 
умовами у мережі. Приведене вище визначення відображає статичні властивості мережі. Для 
відображення динамічних властивостей уводиться функція розмітки мережі

М :В -»{0 , 1, 2, ....} ,
а сама розмічена мережа Петрі описується як

№п = (В ,П , Р, Н, Мо),
де Мо -  початкова розмітка. При графічному завданні у кожну позицію мережі розміщується
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деяка кількість точок (позначок). Мережа функціонує, переходячи від розмітки до розмітки, 
починаючи з початкового положення Мо. Зміна розміток відбувається при спрацьовуванні 
переходу. Необхідні умови спрацьовування

\/Ь; Є р(ф) {М(Ьі)>1},
де М(Ьі) -  розмітка позиції Ь;. При спрацьовуванні переходу вилучається по одній позначці із 
кожної вхідної позиції, і додається по одній позначці у кожну вихідну позицію: М’(Ь) = М(Ь) -  
-Р(ф) + Н(ф).

Детерміновані розширення мереж Петрі

Як видно із приведеного описування, класична мережа Петрі не відображає часові 
параметри системи, що моделюються. Так як мережні протоколи функціонують у режимі 
реального часу, для їх моделювання мережу Петрі необхідно доповнити. Для врахування часових 
характеристик модельованих подій запропоновано два розширення мереж Петрі: часові мережі та 
мережі Мерліна [2]. У часових мережах при надходженні позначки у позицію вона залишається у 
пасивному стані заданий інтервал часу. Для моделювання мережних протоколів більше підходить 
мережа Мерліна, яка задається як

^  = (В, Б , Р, Н, Мо, А*, А**),
де А*={1*і} -  множина часу мінімальної затримки для переходів ф єБ ; |А*|=|Б|=т; а **={{**.} . 
множина часу максимальної затримки для переходів фєП; |А**|=|В|=т; і*;, і**; > 0, і*** > і*;.

Спрацьовування будь-якого переходу (і, мережі Мерліна може наступити через інтервал 
часу не менше І*; після його збудження і не більше і**і після зазначеної події. Умова 
спрацьовування переходу

УЬ; є В { (М(Ьі)-Р (Ь;, ф)>0) д  (!**;> ік> і* )},
де ік -  час, що пройшов з моменту встановлення збудженого стану переходу ф; і=1..п; 1..пт;
п=|В|; т= |Б |. Спрацьовування переходу при збереженні збужденого стану відбувається з рівною 
вірогідністю в інтервалі часу від і*,- до 1**̂

Для збільшення прикладних можливостей мережу Мерліна пропонується розширити, 
переносячи до неї концепцію розширеного кінцевого автомата, що застосовується в мовах 
специфікації протоколів, які розроблені Міжнародним союзом електрозв’язку [3]. На відміну від 
класичного розширений кінцевий автомат визначає механізм простої черги (РІРО) для сигналів, 
які поступають в автомат у той проміжок часу, коли автомат виконує перехід ненульової 
тривалості.

У розширеній мережі Мерліна можна визначити просту чергу РІРО при надходженні 
позначки у вхідну позицію. Тоді, якщо при виконанні переходу надходить сигнал для даного 
процесу, то він ставиться у чергу до процесу. Перед спрацьовуванням переходу сигнали 
(позначки) розглядаються по одному в кожний момент часу порядку їх надходження.

Запропоноване розширення мережі Мерліна може дати точніше відображення протоколів 
системи сигналізації N 7, системи управління електрозв’язком або інтелектуальної мережі.

Моделювання протоколу

Розглянемо приклад побудови мережі Петрі для протоколу 8МТР -  простого протоколу 
для передачі електронної пошти, специфікацію якого можна знайти у документі КРС821 [4]. 8МТР 
забезпечує двосторонній обмін повідомленнями між локальним клієнтом і віддаленим сервером. 
Клієнт надсилає команди, на кожну з яких сервер зобов’язаний відповісти. Обмін командами і 
відповідями на них називається поштовою транзакцією. Перелік команд наведений у табл. 1:

______Таблиця 1 - Команди протоколу 8МТР______________________________________________
Команда_______________________________________Опис___________________________________

1_____________________________________________ 2______________________________________
НЕЮ Ідентифікує модуль-передавач для модуля -  приймача
МАІЬ Починає поштову транзакцію, яка завершується передаванням даних в один або

декілька поштових ящиків
КСРТ Ідентифікує адресат поштового повідомлення
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Таблиця 1 (продовження)
1 2

БАТА Рядки, що слідують за цією командою, розглядаються адресатом як дані
поштового повідомлення. У 8МТР поштове повідомлення закінчується 
комбінацією символів СКГР -  точка -  США 

К8ЕТ Перериває поточну поштову транзакцию
ЖЮ Р Вимагає від адресата не розпочинати будь-яких дій, а тільки видати відповідь

ОК. Використовується для тестування 
Б  ПІТ Вимагає видати відповідь ОК і закрити поточне з’єднання
УКРУ Вимагає від приймача підтвердити, що її аргумент є дійсним ім’ям користувача
8ЕРШ Починає поштову транзакцію, яка доставляє дані на один або декілька

терміналів
80МЕ Починає транзакцію, яка доставляє дані на один або декілька терміналів або у

поштові скриньки
8АМЕ Починає транзакцію, яка доставляє дані на один або декілька терміналів і у

поштові скриньки
ЕХРИ Команда, яка вимагає підтвердити, чи дійсно аргумент є адресою поштової

розсипки, і якщо так, повернути адресу одержувача повідомлення 
НЕГР Команда приймачу повернути повідомлення-довідку про його команди
ТУКУ Команда приймачу або сказати ОК і обмінятись ролями, тобто стати

_______________ передавачем, або відповісти відмовою і залишитись приймачем_______________

Коди відповідей сервера можна розбити за трьома групами: успішне виконання команди, 
помилка (синтаксична помилка, невірний набір аргументів, невірна послідовність команд тощо.), 
відмова (служба недоступна, виникла локальна помилка тощо). Тоді виконання будь-якої команди 
можна відобразити такою діаграмою:

Типовий сеанс зв’язку включає в себе наступні кроки:

Рисунок 2 - Д іаграма виконання команди

1 Встановлення з’єднання.
1.1 СЕРВЕР: ГОТОВИЙ
1.2 КЛІЕНТ: НЕЬО <адреса клієнта>
1.3 СЕРВЕР: ОК <адреса сервера>
2 Вибір поштової транзакції і передавання адреси одержувачів
2.1 КЛІЄНТ: МАІЬ РКОМ:<адреса відправника>
2.2 СЕРВЕР: ОК
2.3 КЛІЄНТ: К.СРТ ТО:<адреса відправника 1>
2.4 СЕРВЕР: ОК
2.5 КЛІЄНТ: К.СРТ ТО:<адреса відправника 2>
2.6 СЕРВЕР: Помилка. Немає такого користувача
2.7 КЛІЄНТ: КСРТ ТО:<адреса одержувача 3>
2.8 СЕРВЕР: ОК
3 Передавання даних
3.1 КЛІЄНТ: ВАТА
3.2 СЕРВЕР: ОК; Завершення передавання по <СКТР>. <СКЕР>
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3.3 КЛІЄНТ: Д ан і.....
3.4 КЛІЄНТ: ...інші дані.
3.5 КЛІЄНТ: <СКІТ>.<СКТР>
3.6 СЕРВЕР: ОК
4 Закриття з’єднання
4.1 КЛІЄНТ: ОШТ
4.2 СЕРВЕР: ОК
На основі типового сеансу зв’язку побудуємо спрощену мережу Петрі протоколу 8МТР

(рис.З).
63...66

Процеси передавання команд клієнта і відповідей сервера будемо відображати переходами 
мережі Петрі, а стани очікування -  позиціями. Позиція Ы відповідає кроку 1.1 типового сеансу 
зв’язку; Ь2, Ь4, Ь6, Ь9, Ы 1, ЫЗ -  очікування відповіді на надіслану команду; ЬЗ, Ь5, Ь8, ЫО, Ы2 -  
успішне завершення попередньої команди, можливість переходу до наступного кроку. Перехід сії 
моделює крок 1.2, (33.. .66 -  крок 1.2. Переходи 69 и 617.. .621 ілюструють процес відправки адреси 
одержувачів. Якщо крок 2.3 (перехід 69) пройдений успішно, можна або передавати наступну 
адресу (629), або переходити до передавання даних (620). При виникненні помилки (615) перехід 
до етапу' передавання даних неможливий, так як сервер до цього моменту не має ні однієї 
коректної адреси одержувача. Необхідно або послати іншу адресу (повернення до Ь5 через 614), 
або відмовитись від передавання і якимось чином обробити ситуацію, що виникла (616). Якщо 
хоча б одна адреса надіслана успішно (умова Ь8) подальші помилки (619) не заважають переходу 
до кроку 3.1. Успішне прохождения кроку 3.1 (Ы2) дозволяє розпочати передавання даних (625). 
Перехід 628 ілюструє завершення передавання даних (крок 3.5), після чого сеанс зв’язку 
завершується (шаг 4.1 -  631). Переходи 62, 67, 69, 618, 621, 623, 629 спрацьовують у результаті 
помилки в останній переданій команді; переходи 611, 613, 627 і 630 спрацьовують у результаті 
відмов. Частина можливих відмов не включені у модель з метою підвищення її наглядності.

Протокол 8МТР не є жорстко детермінованим. Наприклад, у випадку виникнення помилки 
при передаванні програма-клієнт може повторювати спробу передачі, передавати наступні дані, 
розривати з’єднання або робити ще що-небудь. Тому побудована нами мережа буде описувати 
деяку реалізацію поведінки клієнта. З метою спрощення, до мережі не включені алгоритми
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обробки помилок і збоїв. Крім того, мережа не відображає роботу команд БЮОР, НЕЬР, ЕХР1М та 
інших, які можуть бути викликані у будь-який момент під час транзакції.

Побудовану мережу необхідно доповнити множинами А* і А** (мінімальні і максимальні 
інтервали часу спрацьовування переходів). їх значення не залежить від протоколу і визначається 
виключно властивостями реальної системи. Використовуючи А* і А** можна оцінювати часові 
характеристики мережі. Наприкад, знаючи об’єм повідомлень, що передаються V, довжину однієї 
посилки Е та кількість адресатів К, можна оцінити максимальну тривалість сеансу зв’язку за 
формулою

Т= 1**а,+ і**(і2+тах( 1**аз4**44,ї**а5Д**аб) + 1**47+(ї**а8+ 1**49)*К+
+ І* * а 2 2 +  1 * * сШ + ( 1* * 4 8 +  г * * а 9) * У / Ь +  1**428+  1**431,

де ї**аі -  максимальна тривалість спрацьовування переходу <ф. У формулі враховано, що 
(18=617=621 (усі ці переходи відповідають відправці команди К.СРТ) і 69=618 (успішне виконаня 
КСРТ), а також вважається, що тривалість виконання команд, що завершились успішно, більше 
або дорівнює тривалості виконання команд, що завершились помилкою або збоєм.

Напрямки аналізу мереж Петрі

Мережа Петрі дозволяє наглядно відобразити склад та послідовність різних протокольних 
процедур, що у ряді випадків дозволяє виявити ділянки, які можуть бути розпаралелені. Модель на 
основі мережі Петрі дає можливість аналізу системи на наявність бажаних або небажаних 
властивостей.

Існує декілька напрямків аналізу мереж Петрі.
1. Проблема досяжності. У заданій мережі 1ЧМ з початковою розміткою Мо необхідно 

вирішити питання, чи досяжна деяка розмітка М’ із Мо. Проведення такого аналізу конче 
необхідне для мереж, у яких можуть існувати тупикові розмітки -  такі розмітки, при яких усі 
переходи є забороненими.

2. Властивість життєвості. Під життєвістю переходу розуміється принципова можливість 
його спрацьовування у деякій розмітці М’, яка досяжна із Мо. Аналіз на властивість життєвості 
дозволяє виявити неживі переходи, тобто неможливі події у системі. У розглянутій нами простій 
мережі усі переходи є живими.

3. Обмеженість мережі. Позиція називається к-обмеженою, якщо число позначок у ній не 
може перевищити к. Обмеженість усієї мережі визначається по максимальному значенню к. Аналіз 
обмеженості дозволяє виявити максимальні об’єми ресурсів, які можуть бути задіяні при роботі 
системи.

4. Безпека мережі. Безпекою називається властивість мережі, у якій обмеженість 
дорівнює 1, тобто у позиції не може з’явитись більше однієї позначки.

5. Властивість збереження. Мережа називається зерігальною, якщо при переходах від 
розмітки до розмітки загальне число позначок у мережі не змінюється. Мережа має цю властивість 
тільки у тому випадку, коли \/6]{Е(6])=Н(6))}. Розглянута нами мережа є зберігальною, із чого 
автоматично випливає її безпечність, так як початкова розмітка мережі має тільки одну позначку.

До цього часу розроблені різноманітні математичні методи аналізу мереж Петрі (побудова 
дерева досяжності, матричні рівняння [1]), але дослідження у цій області продовжуються.

Стохастичні розширення мереж Петрі.

Як було видно з прикладу реалізації протоколу 8МТР, реальні системи працюють в 
умовах, коли деякі події мають вірогідний характер. Крім того, для складних систем, особливо для 
людино-машинних систем характерна неоднозначність у виборі в процесі роботи. Під 
стохастичним розширенням будемо розуміти такі правила поведінки мережі Петрі, які задаються з 
деякою вірогідністю застосування.

У періодичній літературі стохастичні розширення зустрічаються поки що досить рідко, 
хоча визнана їх прийнятність для аналізу складних систем, особливо, якщо аналітичне описання є 
надмірно громіздке. Відоме розширення мережі Петрі [5], в яку вносяться помилки шляхом 
додавання та вилучення позначок безвідносно до запуску переходів.
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Проте таке розширення мережі Петрі мало чого додає у порівнянні з класичними 
статистичними методами аналізу [1]. Тому пропонується розширення мереж Петрі за типом 
стохастичних автоматів, що базується на поняттях невизначеної логіки (їигги 1о§іс) та теорії 
нечітких множин [6, 7, 9]. На перспективність таких розширень для дослідження складних систем 
наголошував А. Г. Івахненко [8].

Суть розширення полягає у наступному. Функція інцидентності Р(Ь,) для однієї

м / ) > о, / є ,р , 2 > ( / ) = і ,
/ єг

або декілька позицій задається стохастичною множиною, тобто системою чисел які задають 
розподіл вірогідностей можливих зв’язків між позиціями та переходами. Відповідно цьому умови 
спрацьовування переходів, що залежать від Р, також виявляються стохастичними. Змістовним 
тлумаченням такого розширення може бути модель людино-машинної системи «диспетчер - 
система управління електрозв’язком». Диспетчер, оцінюючи надто складну структуру з великою 
кількістю параметрів, умов та надлишкової інформації, може приймати нечіткі, невизначені 
висновки і рішення, у тому числі і помилкові. Абстрактна модель нечіткого виводу допоможе 
виробити стратегію ефективної поведінки. При цьому можна застосовувати вже розроблені методи 
аналізу мереж Петрі, доповнені методами статистичних оцінок.

Мережі Петрі є могутнім засобом аналізу мережних протоколів. Вони дозволяють 
наглядно відображати послідовність та взаємодію протокольних процедур, оцінити тривалість 
виконання різних операцій, проаналізувати наявність потенційних конфліктів. Зазначимо деякі 
напрямки подальших досліджень. Для підвищення ефективності застосування мереж Петрі 
необхідно формалізувати різноманітні етапи аналізу мережі, розробити програмне забезпечення 
для автоматичного синтезу мережі Петрі для протоколу, описаного на мові А81Т.1 та інших мовах, 
які розроблені МСЕ. Це дозволить позбавити цей етап помилок і неоднозначностей, а також 
суттєво скоротити затрати часу на його виконання.

Висновки

Запропоновані детерміновані та стохастичні розширення мереж Петрі, які можуть мати 
більш широке практичне застосування. Поставлені задачі подальших досліджень.
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