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СКЛАДНІСТЬ ЗАДАЧІ ВЕРИФІКАЦІЇ
КООРДИНАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ
ПРОГРАМНОЇ ПІДТРИМКИ МЕРЕЖНОЇ СПІВПРАЦІ
Вступ
Метою даної роботи буде вирішення питань, пов'язаних із І
розв'язанням задачі верифікації координаційного механізму (далі KM)
для колаборативної системи програмної підтримки мережної
співпраці, розпочату в праці [1]. Запропонована в попередніх роботах [1;
2] мережна модель колаборативної системи базується на структурі
колаборативного середовища, складовими елементами якої є сеанси,
користувачі, спільні ресурси та рівні, за допомогою яких реалізується
рівневий протокол доступу до ресурсів.
До складу колаборативної системи входять N користувачів, М
сеансів, L ресурсів та координаційний механізм — сукупність позицій
та переходів мережі Петрі, що зв'язує користувачів, сеанси та ресурси.
В нашій моделі це блок, що включає в себе контролери рівнів
(кожному рівню відповідає один ресурс) та механізм забезпечення
взаємовиключення при створенні сеансу.
Задача верифікації КМ та її обчислювальна складність
На неформальному рівні задача верифікації KM полягає у
визначенні придатності даного КМ до використання в колаборативній
системі, тобто, іншими словами, перевірці відповідності KM певним
специфікаціям, що регламентують принципи та результати роботи
системи. Перед тим, як виписати формальне визначення цієї задачі,
дамо наступні означення.
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Недопустимими називатимемо стани, в яких два або більше
користувачів одночасно є керівниками одного й того самого сеансу
та/або утримувачами одного й того самого рівня. Всі інші стани
називатимемо допустимими.
Тоді на формальному рівні задачу верифікації KM можна
визначити таким чином:
Дано: N користувачів, L рівнів (кожному рівню відповідає один
окремий ресурс), М сеансів, координаційний механізм.
Відповісти: «Так», якщо за будь-якого досяжного варіанту
маркування мережі Петрі, що відповідає KM, виконується умова
допустимості маркування (тобто маркування відповідає допустимому
стану). Інакше відповісти «Ні».
В такому вигляді задача верифікації KM подібна до задачі
верифікації агентів, розглянутої Вулдріджем та Данном [3]. KM
можна співставити з агентом, що виконує задачу підтримки —
утримує середовище в одному з допустимих станів.
Пробігом агента в системі називатимемо послідовність станів
середовища та дій агента, внаслідок яких і відбувається зміна станів
середовища.
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складністю co-NP-повною. Отже, задача верифікації KM є за
обчислювальною складністю co-NP-повною, що і треба було довести.
Висновки
Одержаний у вигляді теореми 1 результат дозволяє віднести
задачу верифікації координаційного механізму до вже відомого і
дослідженого класу задач та є важливим для аналізу загальної моделі
системи програмної підтримки мережної співпраці з довільною
кількістю користувачів, сеансів та ресурсів.
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