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Samenvatting

Formal Modeling and Analysis of Mobile Ad hoc Networks

Draadloze ad hoc networken, in het bijzonder mobiele ad hoc netwerken (MANETs),
maken communicatie gemakkelijker en flexibeler. Het is echter lastig om cor-
recte protocollen voor MANETs te ontwerpen, doordat draadloze communicatie
afhankelijk is van de dynamische posities van de entiteiten in het netwerk, Ook
kunnen entiteiten vaak niet direct met elkaar communiceren, door de beperkte
reikwijdte van communicatie. Daarom is het belangrijk dergelijke protocollen te
modelleren en verifiëren door middel van formele methoden.

Dit proefschrift introduceert een semantisch model, genaamd CLTS (con-
strained labeled transition system), waarin mobiliteit impliciet wordt gespeci-
ficeerd. Zoals de Engelse naam aangeeft wordt elke transitie in een CLTS beperkt,
door expliciet aan te geven voor welke netwerktopologieën de transitie mo-
gelijk is. Dit zorgt voor een compacte representatie van het gedrag van MANET-
protocollen.

Het proefschrift presenteert twee verschillende modelleertalen. De eerste
aanpak, in Hoofdstuk 3, is een algebräısch raamwerk voor het modelleren en an-
alyzeren van MANET-protocollen. Het raamwerk abstraheert van de dataverbind-
ingslaag, door de aanname van betrouwbare synchrone (locale) communicatie.
Er wordt bediscussieerd hoe kan worden gegarandeerd dat locale communicatie
nooit blokkeert, door netwerkprocessen altijd in staat te stellen berichten te ont-
vangen. Ook wordt een equivalentierelatie gëıntroduceerd die geschikt is voor
deze aanpak. Een nieuwe procescalculus maakt het mogelijk de correctheid van
MANET-protocollen aan te tonen met behulp van een equationele axiomatizering.
Er wordt een precongruentie-relatie gedefinieerd die abstraheert van sequenties
van communicaties, waardoor de axiomatizering toegepast kan worden op het
syntactische niveau. De toepasbaarheid van het raamwerk wordt getoond aan
de hand van een simpel routeerprotocol voor MANETs. In het correctheidsbe-
wijs wordt een nieuwe bewijsmethode gebruikt, gebaseerd op de precongruentie-
relatie.

De tweede aanpak is een actor-gebaseerde modelleertaal die als doel heeft
toestandsruimtes te vereenvoudigen. In Hoofdstuk 4 wordt aangetoond hoe
MANET-protocollen aldus efficiënt gemodelleerd kunnen worden op het seman-
tische niveau, waardoor hun verificatie haalbaar wordt. De aanpak is gëımple-
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menteerd in een tool. De toepasbaarheid van het raamwerk wordt gëıllustreerd
op basis van twee routeerprotocollen voor MANETs, namelijk flooding and AODVv2-
11. Een scenario waarin ongewenst een cyclisch pad wordt geformeerd door het
AODV protocol is gevonden met behulp van het tool. Dit heeft geleid tot een
aanpassing van de wereldwijde AODV standaard.

Hoofdstuk 5 introduceert een zogeheten branching-time temporele logica die
wordt gëınterpreteerd over CLTSen, ten opzichte van de onderliggende dynamis-
che netwerktopologie. Quantoren over paden worden geparametrizeerd door
beperkingen op topologieën; alleen paden die deze beperkingen behouden wor-
den in ogenschouw genomen. Er wordt een zogeheten model checking algoritme
gegeven dat efficiënt verifieert in welke toestanden in een CLTS een gegeven tem-
porele formule geldig is. Een implementatie van dit algoritme is toegepast om
een protocol te analyzeren waarmee een leider in een MANET gekozen wordt,
alsmede om te verifiëren of pakketten altijd hun bestemming bereiken in het
AODV protocol.

Een software product lijn (SPL) faciliteert hergebruik en maatwerk in de on-
twikkeling van software, door rekening te houden met variabiliteit. De Product
Line Calculus of Communicating Systems (PL-CCS) is een procescalculus voor
het formeel modelleren van SPLen, waarin variabiliteit expliciet wordt gemod-
elleerd door een binaire variant-operator. The transities van de onderliggende
semantische modellen worden beperkt op basis van de verzameling producten
(families) waarvoor een transitie geldig is. Hoofdstuk 6 oppert verschillende
noties van equivalentie voor PL-CCS, gebaseerd op sterke bisimulariteit. Deze
noties maken het mogelijk om op verschillende niveaus van abstractie te re-
deneren over het gedrag van SPLen. De compositionaliteitseigenschap voor deze
noties van equivalentie wordt bestudeerd, alsmede de onderlinge relaties tussen
de verschillende noties. Ook wordt aangetoond hoe deze noties ten grondslag
liggen aan een equationeel raamwerk voor PL-CCS. Tenslotte wordt een specifi-
catietaal, een meerwaardige modale µ-calculus, gedefinieerd om eigenschappen
uit te drukken voor PL-CCS.
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