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que tem por objetivo permitir a implementação de Algoritmos de Busca aplicados a
Protocolos de Comunicaçflo especifícados com o uso da Técnica de Descrição
Formal Estelle. Com esta plataforma a criação de ferramentas para o estudo e
desenvolvimento de protocolos de comunicação fica facilitada, uma vez que são
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1. Introdução

Uma tarefa muito trabalhosa, que ainda se costuma fazer de maneisa braçal
e muito sujeita a falhas humanas, é a de projetar e, posteriormente, depurar um
protocolo de comunicação assim como a análise de seus estados. Entretanto, com o
surgimento das Técnicas de Descrigão Formal Vis1u~nbsou-seum novo caminho
para realizar tal tarefa.
Associando a paúsonização proporcionada por estas técnicas com a teoria
de redes, é possível fazer a simulação, ~ e ~ c a q ã avaliagão
o,
de desempenho e
outras anákses sobre estes sktemas especjftcados de maneira formal.

A COPPE Elétrica está desenvolvendo um pacote de ferramentas com o
intuito de auxiliar na concepgão e depuração de projetos de protocolos de
comunicação.
Para abordar todos os projetos de protocolos de uma inaneíra única e
padronizada, escolheu-se a Técnica de Descrição Foimal chamada Esteiie [03],
[04], [05], [06], [07]. Portanto os protocolos que se deseja estudar deverão estar
descritos conforme esta técnica para que então possam ser utilizadas as ferramentas
desenvolvidas.
Algumas das ferramentas [l51, 1131, [16], 1121, [20] e 1211 do pacote [l1]
já foram desenvolvidas e outras não. Das ferramentas que jh foram desenvolvidas,

algumas foram implementadas somente para PC em ambiente DOS e outras já
possuem suas respectivas versões para roúarem em estaqões de trabalho SUN sob
sistema operacional U N E .

1.2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é di~ponibili~r
uma Platafosma de Software para

auxiliar o desenvolvimento de ferramentas que se baseiam em algoritmos de busca
em sistemas de comunicação descritos fomalrnente segundo a técnica Estelte.
Tais ferramentas se destinarão a serem incluídas no Sistema de Auxílio a
Projetos de Protocolos de Comunicação citado [l11.
Outra meta 6 dotar o ambiente que está sendo desenvolvido da capacidade
de especificar infomações de interesse úa área de análise úe desempenho, para que
possam ser desenvolvidas ferramentas também com este propósito.
Para exemplificar a confecção de uma ferramenta utilizando a Platafosma
de Software em questão, foram hplementados dois algoritmos que fazem a
geração de árvores de alcançabiliúade de protocolos de comunicação desciitos em
Estelle.
Inicialmente foi hplementada uma versão para ser operada em PCs para
disponibilizar a utilização da Plataforma de Software ao Sistema de Auxílio que
possui um maior número de ferramentas já implementaúas para a base do DOS.
Nesta versão, as ferramentas desenvolvidas são úteis para o ensino de graduação
que, com posse de um pacote de ferramentas desta natureza, já poderá fazer
estudos de protocolos de comunicação de pequenos sistemas, utilizando-se de uma
plataforma de baixo custo.
Em seguida foi feito o transporte úa Plataforma de SoRware, dos
computadores IBM PC para as estaqQes UN3.X da SUN. Esta nova versão está
mais capacitada a auxiliar no desenvolvhento de ferramentas de projeto e análise
de protocolos cle coinunica@o para sistemas reais com um maior número de
estados e instgncias ou nós, neste ambiente coinputacional.

1.3. Organizaqão do Trabalho

Este documento foi concebido de maneira que, inicialmente, sejam expostos
os motivos que fizeram com que este trabalho fosse realizado e quais metas
deveriam ser alcançadas no término deste.
No capitulo dois são apresentados os conceitos teóricos fundamentais dos
quais se precisa ter conhecimento para o entendimento dos procedimentos tomados
na confecção do trabalho, tais como: quais e o que são as técnicas de descrição
formal, os aspectos da TDF Estelíe e como todos estes conceitos foram utilizados.
O terceiro capítulo detalha a estrutura da Plataforma de Software

desenvolvida, os recursos que oferece, maneira como foi implementada,
arquitetura, organização dos dados de Estelle e ainda são apresentadas as ctiferenças
estruturais entre as versões da mesma para os PCs e SUNs. É apresentado ainda
um algoritmo de busca implementado em tal plataforma para exeinplificar sua
utilidade no clesenvolvimento de ferramentas do Sistema de Auxílio.
No quarto capítulo, são descritos os sistemas que foram testados pela
ferramenta-exemplo desenvolvida na platafoirna, relatados todos os testes
realizados e seus respectivos resultados e conclusões.
O capítulo quinto apresenta todas as conclusões, assim como os benefícios e

perspectivas que o trabalho deixa.
Na forma de anexos são apresentados um manual de utilização do software
para orientar os usuários e as listagens das especificações dos exemplos adotados
seguidos das listagens das respectivas saídas oferecidas pela plataforma.

2. Conceitos Básicos

2.1. Introdução

O surgimento das TDFs proporcionou uma aboráagem mais homogihea e

padronizada das questões de projeto e depuração de sistemas clistribuídos, em
especial para os protocolos de comunicação. Esta questão é aborciacla aúiante na
seção 2.2.
Neste trabalho, uma destas TDFs foi eleita para ser utilizada no
desenvolvimento de ferramentas com esta finalidade. Para a plena utilização destas
ferramentas, todos os protocolos devem ser clescrítos segundo as nomas de Estelle
para que então possam se submeter aos testes. Os conceitos de Esteile são
mostrados em 2.3.
Finalmente na seção 2.4, é explicada toda a metodologia utilízacla na
confecqão desta Platafowna de Software para desenvolvimento de fei~amentas
baseadas em hlgositmos de Busca em sistemas descritos fomalmente em Esteíle.

2.2. As Técnicas de Descrição Formal

2.2.1. Introdução

Freqühtemente, quando se deseja fazer a desc~içãode qualquer sistema de
comunicação, seja para apresentação ou simples documentação do mesmo, esta
descrição é feita de maneira informal e não padronizada, podendo ficar sujeita a
interpretações dúbias que não correspondem à realidade.
Para tentar resolves esta questão começaram a ser feitos estudos no sentido
de desenvolver técnicas de descrí@o foimal ( TDFs ).

Na verdade, a id6ia de criar uma linguagem para descrever a arquitetura ou
mesmo o funcionamento de um sistema e processar este código gerado surgiu para
especificar skcuitos de computadores e não para sistemas de coinunicaqão. Estas
linguagens foram portanto denominadas por 'Computer Hardware Description
Languages' ( CHDLs ) e os primeiros trabalhos a respeito, tais como [01] e [02],
surgiram na década de 60. Estes conceitos foram adaptados para os sitemas de
comunicagão, at6 que fossem c~iadasas TDFs.

2.2.2. Algumas Tkcnicas

As TDPis deveriam ser um conjunto de regras universais que possibílitassem
que sistemas distribuídos pudessem ser descritos de uma maneira padronizada, clara

e não redundante, cíe modo que, quem quer que viesse a ler uma descriqão eleita
segundo estas técnicas, entendesse facilmente a arquitetura e o funcionamento c10
sistema descrito.
Vários foram os trabalhos desenvolvidos neste sentido e algumas das TDFs
precursoras são citadas a seguir.

* NBS - ( National Bureau of Standarcls )
* FDT B - ( subgtupo B - ISO )
* X.250 ( CCITT )
c

Mas com o tempo, surgiram conceitos mais modernos e estas TDFs foram
perdendo o uso.

Atualmente, as mais difundidas são :

* Estelle - Extended State Transition Language
* LOTOS - Language of Temporal Ordering Specification
* SDL - Specification and Descsiption Language
Infeíimente, devido à diverg2ncias cle opiniões quanto aos conceitos
básicos sob os quais deve estar baseada uma TDF, ainda não se chegou a um
consenso sobse a TDF que deve se tornar paúsão, apesar dos e s f q o s que têm sido
feitos neste sentido.
Diferentes entidades e grupos de pesquisa ingessaram no estudo clas TDFs.
Estefie e LOTOS foram ambas desenvolvidas por subgnipos diferentes da
htesnational Organization for Standarclization ( ISO ), e a SDL foi criada pelo
Comiti: Consultatif International T6lègraphique et T6lèphonique ( CCITT ).
Existem ainda variações. A SDL, por exemplo, possui uma forma gráfica
muito difundida e de fácil utilizaqão, mas dependendo do sistema a ser descrito, sua
respectiva especificaqão pode vis a ficar muito grande.
Até cerca de dez anos atrás, os conceitos de Estelle e SDL possuíam muito
em comum. Em ambas, só havia um único tipo de módulo ( o conceito de módulo
será ilefinido postei-ioimente ), uma única fama de paralelismo e só podiam ser
csiadâs instâncias de módulos de maneisa estática.
Com o surgiinento de novas idéias e a necessidade de descreves sistemas
mais complexos, Estelle evoluiu para um novo padrão com o qual se tomou
possível : a criação, de forma dinâmica, de instâncias de módulos; a definíqão de
quatro tipos de módulos e a ocorr2ncia de diferentes fonnas de paralelismo. Com
estas modificações dos conceitos, a capacidade de expressão da linguagem ficou
bem maior.

2.3. A Linguagem Estelle

2.3.1. Iiitradução

Estelle [O31 é uma linguagem que foi concebida com o intuito de fornecer
conclições necessárias para se fazer uma des~rigãoformal de qualquer sistema de
processamento distribuído ou concorrente de tal fosma que se tomou uma
ferramenta poderosa para se especificar, de maneisa clara e objetiva, os seiviços e o
hionamento de um protocolo de comunicação.
Esta TDF ctesenvolveu-se com base numa mácluina de estados finita
extendida ( MEFE ), combinando estados, interações e transigões com variáveis,
pmâmetros e prioi-ictades do Pascal paúsão.
Uma especifícaqão feita com Esteíie [O31 ciescreve um siqtema atravhs de
um conjunto de módulos que possuem portas de entrada e saída e se comunicam
através de canais bidkecionais, assim como sua evolução com o decorrer do tempo
através de transiqões de estados.
A seguir, serão apsentados os conceitos básicos da linguagem que

possibilitam a descriqão de um sistema e após isto, será apresentada a estrutura de
um programa em Esteíie.

2.3.2. Conceitos Básicos de Estelle

Esta linguagem possui um conjunto de objetos que auxiliam na desciiqão da
"disposigão fisica" dos componentes do sistema modelado em miiquinas de estado
assim como o comportamento interno destas máquinas de estado com o decoi-rer
dos eventos.
A maneíra pela qual estas máquinas de estado realizam transfer~nciasde

informações entre si será coinentacla com maiores detalhes posterionnente.

2.3.2.1. Objetas de Descrição da Disposição do Sistema

Para se descrever qualquer sistema com as técnicas de Estelle, é necessário
inicialmente conceber um modelo deste sistema constituído de várias máquinas de
estado interligaúas de maneira conveniente.
Uma vez feito isto é que poderão ser utilizados os elementos da linguagem
(representados a seguir) para se descrever de que maneira estão dispostas
espacialmente e como estão interligadas as mácluinas de esta& idealizadas.

Um inódulo é como uma 'caixa preta' que possui portas de entrada e sMda
que podem ou não estar conectadas As portas de entrada e saída de outros múclulos.
Através destas poi-tas, transitam mensagens que são enviaclas e recebidas fazendo
assim a comunicação do sistema.
Todo mócfulo é composto por um cabeçalho e um corpo. O cabegalho nada

mai. é que uma cleclaração de um tipo de módulo, trazendo infosmações tais como
quantas portas ele possui, entre outras, podendo haver vários módulos do mesmo
tipo.
O corpo de um módulo descreve seu comportamento interno. Se dentro de
um módulo residirem submádulos, o corpo do módulo principal trará a declaração
de cada um clestes submáciulos de maneira análoga à declaraçao c10 módulo. Da
mesma forma que acontece com o módulo ocorre com o corpo dos módulos,
podendo existir módulos c10 mesmo tipo com corpos diferentes. Esta facilidade
permite que possam ser descritas instâncias semelhantes com comportamentos

diferentes. Na realidade, quem troca infoirnaqões são as instâncias de um tipo de
módulo.

Esta possibilidade de móclulos poderem conter em seu interior submódulos
defme uma estrutura hierárquica e ainda um grau de parentesco entre os múdulos.
Exístem duas maneiras de representar a estrutura hierárquica de um sistema:
em forma de blocos e em forma de árvore geneal6gica.

Figura 2.1 - Representaqão de uma estrutura hierárquica em forma
de blocos.

OBS : Os módulos 'Bl' e l32' possuem o mesmo grau hierárquico e

também o mesmo 'módulo pai', portanto podem ser chamados de 'módulos irmãos'.
Já os módulos 'Cl' e 'C2.1' possuem o mesmo grau hierárquico mas não são

submódulos do mesmo módulo, portanto não podem ser considerados como
'módulos irmãos'.

Figura 2.2

- Representação de urna

estrutura hierárquica em forma de

árvore genealógica.

Atributos de um inúdttlo

Os atributos de um módulo servem para, durante a declaração do tipo de
inódulo, serem descritas as características de paralelismo de execução entre os
módulos, assim como de que maneira estes podem ser refimados (vide figura 2.3).

Tabela 2.1 - Características de um módulo devido seu respectivo atributo.

Com o desenvolvimento de uma nova versão da linguagem, o número de
possíveis atributos de um módulo aumentou e atualmente são os seguintes :
Systemprúcess, Systemactivity, Process e Activity.

Figura 2.3 - Exemplos de possíveis refiiamentos de módulos conforme o
atributo.

Clnssificngão dos Módulos

Os módulos podem ser classificados como ativos e inativos.

MMulos Ativos

- São aqueles que possuem transições,

o que possibilita

que eles saiam do estado inicial. Possuem atributos, o que possibilita a existência
de 'módulos filhos'.

-

Módulos lwtívos São aqueles que não possuem transições nem atibutos,

ficando estes permanentemente no estado inicial.

Existem três tipos ck paralelismo a serem vistos : o paraleiismo síncrono, o
assíncsono e o não cieteiminístico.
O paralelismo síncrono ocosse quando transiqões de um módulo são

disparadas ao mesmo tempo.
Se as transições de um inódulo são disparadas em tempos distintos, ocorre o
paralelismo assíncrono e estas evoluem independentemente.
Quando uma única tsansiqão é disparada a cada vez, é caractesizado o não
detemiinístico.
O paralelkmo entre módulos ocorre de maneira assíncrona quando estes

possuem os atributos Systemprocess e Systemactivity.
Se 'módulos fillios' ( de mesmo gsau hierárquico ) estiverem contidos num
mesmo 'módulo pai', o paralelismo entse eles ocomerá de maneira síncrona se o
'módulo pai' for do tipo Systemprocess.
Já se for do tipo Systemactivity, não se vei-ífica a ocosrência de qualquer
foima de paralelismo entre os 'módulos filhos'.

Como foi visto anteriormente, um módulo é composto de um cabeçafio e
de um cospo. Portanto a sintaxe de cada um será vista separadamente.

Sintaxe do Cabeçalho - O cabeçalho detalha quanta portas de entrada e

saida possui um módulo, atribui nomes a estas postas, especifica por qual tipo de
canal cada posta pode se comunicar a portas de outro módulo, a que extremidade
do canal cada posta está ligada e a que tipo de fila interna estas posta estão

conectadas. O cabeçalho deve ser declarado assim :

MODULE mod-type ( lista de parâmetros ) atributo :

IP porta-1 : can-type ( extrem-1 ) fila-type ;
IP porta-2 : can-type ( extrem-2 ) fita-Qpe ;
E m;

Sintaxe do Corpo - O corpo de um módulo nos cliz quais são as condiqões

iniciais do módulo em quest30, quais os possíveis estados que este módulo pode
assumir e sob que condições esta mudanga cle estado acontece, descrevendo
portanto sle maneira completa, a evolução deste módulo através de transições de
estado.
Um copo de módulo é declarado cle fosma dedicada, sendo cada um
especifico para um tipo de inódulo, ao contrário do tipo de módulo que pocle
possuir mais de um possível corpo. Agora veremos como declarar um corpo de
módulo :

BODY cova-type FOR rnocype ;
BEGIN

( definição c10 corpo )

Ainda no corpo são feitas as declarações de 'módulos fílhos', se este for o

caso.

b) O Ponto de Interação

O ponto de interagão ou ainda IP ( Interaction Point ) é a entidade que

representa uma porta de entrada e saída dentro de uma especificação Estelle. Ele é
definido durante a cleclaragão cle módulo e as primitivas que dele saem são
enumeradas durante a declaração de tipo de canal, dependendo a qual extreinicíade
ele está ligado. Naturalmente as primitivas que estão sendo esperacías são aqueias
descritas na outra extremidade do canal, a qual outro módulo poderá estar
conectado.
Um ponto de interaqão pode estar posicionado na peiiferia do módulo
(quando está conectaclo a outro móclulo) .

Figura 2.4 - Exemplo de módulos com pontos de interação posicionados na
periferia do móclulo.

ou ainda estar posicionado completamente no interior do módulo.

Figura 2.5 - Exemplo cle módulo com pontos de interação posicionados no
interior do inódulo.

c) O Canal

É a entidade que interliga as máquinas de estado. Possibiiita que primitivas

de comunicação pertinentes àquela liga@o trafeguem por ele em ambos os sentidos
( propriedade de bickecionalidade ) e enumera cluais podem vis por um lado e quais

podem vir pelo outro lado.

Na verdade não se declara um canal. Este fica implícito na especificação
dentro da declmação de tipo de módulo quando associamos a um ponto de
intera~ãouma extremidade de um tipo de canal.
O que se declara é o tipo do canal, ou seja, quais primitivas trafegam por ele

e de qual lado elas podem vir. A declaração de tipo de um canal é feita da seguinte
maneira :

CHANNEL can-Wpe ( extrem-1, extrem 2 ) ;
BY extrem-1 : psirnit-lA ( lista de parâmetros j ;
prUnit-lB ( lista de parâmetros ) ;

...
BY extsem-2 : piri*ntt_2A( lista de pmâmetros ) ;
primit-2B ( lista de parâmetros j ;

Isto signifíca que um canal declarado como sendo do tipo 'can-type',
possibilita que do módulo conectacto à extsemidade 'ex%rem-1' venham as primitivas
de comunicaçio 'primít-IA', 'pimit-lB1, ... e do módulo conectado à extremidade

'extsem-2' venham as primitivas de comunicaçfio 'primitt2AV,'prímitt2BV,... .

Figura 2.6 - Esquema representativo da interconexão de dois módulos
através de um canal.

2.3.2.2. Objetos de Descrição da Evolução do Sistema

Apesar de já citados, serão vistos agora, nesta seção, com maiores detalhes,
os objetos da linguagem que auxiliam na realizagão da descrição do comportamento
interno de cada módulo. Esta clescrigão é feita através da inicialização úe cada
corpo e de suas respectivas transições.

Na inicialização de um sistema, podem ser feitas atribuições às variáveis,
atribuigões de corpos à hstâncias de módulo e interconexões de Ps.
Se, ao invés de ser do sistema, a inícialização for somente de um corpo de
móclulo, a única diferença será que as interconexões feitas só irão fazer referencia
ao módulo em questão e seus submóctulos.

A inicialização, tanto de um sistema quanto de um corpo de módulo, é feita

como segue :

As transigões possibilitam a especificagfio detalhada de sob cluais conúíções
uma instância muda de estado e quais procedimentos são realizados após esta
mudanga .

Uma sequência de transições deve vir após um 'TRANS'. Para indicar de
qual e para qual estado vai um módulo, utiliza-se o 'FROM TO'. As clAusulas que
testam se aquela transição será disparada ou não são 'WHEN' e 'PROVIDED'. A
lista de sentenças que devem ocorrer no caso da transiqão ser úísparada deve ser
precedida de 'BEGIN e concluida com um 'END ;'.
As transigões podem ser basicamente de quatro tipos que serão
apresentados nos exemplos que seguem.

Exemplo 1 : Neste exemplo a lista de instrugões só seri executada após a
chegada da prímitiva de comunicação 'prímit-A' e caso o resultado úo teste de uma
expressão lógica seja 'TRUE'.

TRANS

FROM estado-inicial TO estado-fmal
WHEN porta-A.primit-A
PROVIDED ( teste lÓ&o )
BEGIN

( lista de ínstnqões )

Exemplo 2 : Já neste outro a lista de s;omanclos clepende somente da
chegada da piTinitiva de comunicaqão 'primit-A' que está sendo esperada.

TRANS

FROM est-inic TO est-fim
WHEN poi~a-A.p~Imit-A
BEGIN

( lista de instruções )

Exemplo 3 : Desta vez, bastando ter passado no teste lógico, a lista de
instruqões será executada.

TRANS
FROM est-inic TO est-fm
PROVIDED ( teste lógico )
BEGIN

( lísta de instruções )

END ;

Exemplo 4 : Este exemplo dispara a execução clas instruções &seto sem
fazer qualc~uesteste antes.

TRANS

FROM est-inic TO est-i&n
BEGIN

( lista de instruções )

A comunicação entre os módulos é feita através do envio e recepqão de
primitivas cte comunicação que são d e f d a s durante a declaração de tipo de canal,

primitivas estas que entram e saem dos módulos através de seus pontos de
interação, transitam em ambos os sentidos pelos canais e são armazenadas em fdas
infinitas que são internas aos módulos.

a) As Filas

As fila de um módulo são iiimitadas ( iimítaitas somente pela memória
&qpnível do equipamento utilizado ), sao do tipo FIFO ( F h t In Fkst Out ) e
sempre conectadas de alguma maneira, aos pontos de interação. São classificaíias
em dois tipos ( common e individual ), de acordo com a foima como os pontos de
interação estão ligados a da.

São aquelas que armazenam as primitivas de comunicação que chegam por
um único ponto de interaqão.

file á

Fila 2

Figura 2.7 - Esquema representativo de duas fias individuais.

São aquelas que podem armazenar primitiva9 de comunicação actvindas de
mais de um ponto de interação.

Figura 2.8 - Esquema representativo de uma fila comum.

b) A Troca de Mensagens

O a v i o e recepção de mensagens comtituem o diálogo entre as instâncias

de módulo e é realizado com o auxílio de basicamente dois comandos.
WHEN

-

É uma cláusula que testa se por determinado ponto de interagão

chegou alguma pi;imitIva de comunicação.

Exemplo :

WHEN posta-A.piUnit-A

Esta sentença vesifka
coinunicação 'piUnit-A'.

se pelo IP 'p0rta-A'

chegou a primitiva de

Se a p"mitva em ciuestão possuir parâmetros, não exkste a necessiclade
destes serem mencionados no teste, pois apenas com a verificação de se a primitiva
chegou, já se sabe se esta possui ou niío parâinetros, e caso existam, estes estarão
sendo esperados, podendo ser utilizados, se necessário, durante a &ta de instruções
cla tsamiqão, fazendo-se referência aos mesmos nomes dados a eles durante a
declaração de tipo de canal.

OUTPUT

- Este comanclo coloca uma primitiva de

comunicação na fila

FIFO pertencente ao módulo que está esperando a chegada desta.

Exemplo :

OUTPUT porta-A.primit-A ( parâinetros ) ;

Com esta sentenp a primitiva de comunicação 'primit-A' é exportada
através do IP 'porta-A'.
Desta vez, ao contrário da cláusula IIVHEN, no OUTPUT é necessário que
sejam explicitados os pmâmetros, se estes existirem.

Exemplo :

C H A m L can-type ( lado-1,lado-2 )

BY laclo-1 : primit-A ( param-1, param-2 : param-type) ;
BY lado-2 : primit-B ( param-3, param-4 : param-type) ;

MODULE mod-type SYSTEMPROCESS :

IIP porta-1 can-type ( lado-1 ) ;
Em;

BODY corpo-type FOR mod-type ;
VAR pl, p2 : param-type ;

TRANS

FROM esta&l

TO estado-2

WHEN porta-.pn-íint-I3
BEGIN
p l := param-3 + param4 ;
p2 := param-3 - pasam-4 ;
OUTPUT p o c l .pn-imittA ( pl, p2 ) ;

E m ;

END ;(* fim do corpo *)

c) A Sintaxe das InterIigações

As interligações entre as instâncias de módulo são feitas de maneiras
diferentes, ckpendencto do grau hierárquico entre os móclulos, e possuem a
característica de poderem ser feitas dinamicamente ao longo da execução.
Quando as instâncias de módulo possuem mesmo grau hierárquico, os
comandos referentes às interligações são :

CONNECT - Este comando é utilizado para conectar os pontos de
interaqão ctas instâncias de 'módulos irmãos' ( possuem o mesmo 'módulo pai' e
mesmo gsau hierárquico ).

DISCONNECT

-

Este comando desestabelece a ligação já existente entre

'móííulos irmãos'.
Os móclulos 'A' e 'R' são de mesmo nivel hierárquico e esta0 dentro de um
mesmo 'módulo pai'.

Figura 2.9 - Esquema representativo do tipo de ligaqão feita pelo comando
CONNECT.

Quando entre as instâncias de módulo existe um parentesco equivalente ao
de pai e fíího, os comandos referentes às interligaqões são :

ATTACH

-

Utiliza-se esta cláusula para unir através de um canal os

pontos de interaqão da instância de módulo em questão.

Figura 2.10 - Esquema representativo do tipo de ligação feita pelo comando
ATTACH.

Na figura acima, X' é 'módulo pai' dos módulos 'A' e 73'.
DETACH

-

Esta cláusula desfaz as ligagões entre IPs de instâncias de

módulo feitas a partir do comando ATTACH.

Todos estes comandos devem ser dados de dentro do corpo do módulo pai
referente aos submódulos em questão.

d) Criação e Destruição de Iristâncias

A declaragão de uma instância de módulo utiliza ai cláusula RIODVAR' e
deve ser feita da seguinte maneira :

MODVAR inst-A : mod-type ;

Deste modo está sendo definida a i n s t h i a 'in-A' como sendo do tipo
'mod-qpe'.
A destruição de uma instância de módulo utiliza a cláusula 'RELEASE' e só
pode ser feita de dentro de um cospo de um módulo e se referenciar aos

submódulos pertencentes a este módulo.
Uma vez de posse dos conceitos destes objetos, pode-se idealizar modelos
de sistemas baseados em máquinas de estado finitas para então podes ser feita a
descríção, de inaneíra objetiva e concisa, das características e do funcionamento
deste sistema.

2.3.3. Uma Especificação em Estelle

Agora será feita uma breve abordagem a respeito de como moclelar um
sistema, estsutusando-o em máquinas cle estado, e como descrever este inodelo.

Deve-se procurar iclentficar, no sistema o qual cleseja-se especificar,
processos que se comuniquem dou possuam alguma relação ele paralelkmo entre
si, quanto à execução de seus psocecl~entos.
Uma vez feito isto, estes proceclímentos clevem ser declarados como
módulos, que por sua vez interligados com canais de forma análoga a qual os
procecíúnentos se comunicam e, utilizando as cíemais cláusulas vistas anteríoimente,
clescreves com tsansigões de estado o funcionamento interno de cada inódulo.

2.3.3.2. Palavras Reservadas

Como já foi dito, Estelle é como um Pascal paclrão com urna extensão
composta por válias cláusulas específicas da linguagem. Algumas das cláusulas da
linguagem Estelle s2o enumeradas aqui .

ALL

EXIST

LOWEST

PROVIDED

ATTACH

FORONE

NOm

PURE

CONNECT

FROM

OUTPUT

RELEASE

DETACH

WHEN

PRIMITIVE

SAME

DISCONNECT

INIT

PRIORITY

TO

2.3.3.3. Organização do Programa

Vamos supor que tenha sido concebida esta estrutura como modelo de um
sistema para agora ser descrita segundo as técnicas da linguagem Estelle.

Figura 2.11 - Estrutura hierárquica do sistema exemplo.

A estiutura do programa ficaria da seguinte forma :

CONST

TYPE
(* declaração cie tipos *)

CHANNEL Tipo-Can-AE3 ( Extrem-A, Extrem-B );
BY Extrein-A :PrímíttlA;
PiImit-2A;
BY ExtremB : P~.imit-lB;
PiImit-2B;

CHANNEL Tipo-Can-XPC ( Interno, Externo );
BY Interno : Int-XPC;

BY Externo :Ext-XPC;

MODULE Tipo-Mod-A PROCESS;

IP A : Típo-Can-AE3

( Extrem-A ) INDIVIDUAL QUEUE;

X : Tipo-Can-XPC ( Externo ) COh4MON QUEUE;

MODULE Tipo-Mod-B PROCESS;
IP B : Tipo-Can ( Extrem-I3 ) INDIVDUAL QUEUE;
X : Tipo-Can-XPC ( Externo ) COMFdlON QUEUE;

E m;

BODY Corpo-Mod FOR Tipo-Mod-A
CONST

(* declaraqão de contantm *)

(* declaraqão de tipos *)

CHANNEL Tipo-Can -PC ( Produzir, Consumir );

BY Produzir : Prímit-PC;

MODULE Tipo-MocfProd PROCESS;

IP P : TipoCan-PC (Produzir) INDTVIDUAL QUEUE;
PX: Tipo-Can-XPC (Interno) lFJDTVIDUAL QUEUE;
E m;

MODULE Tipo-Mod-Cons ACTIVITY;

IP C : Tipo-Can-PC (Consumk) IMDTVIDUAL QUEUE;
CX: Tipo-Can-XPC (Interno) I M D m U A L QUEUE;
E m;

BODY CorpoProd FOR Tipo-Procl;
EXTERNAL;

BODY Coi~o-ComFOR Tipo-Com;
EXTERNAL;

MODVAR Prociutor : Tipo-Mod-Prod;
Consumidor : Tipo-Mocl_Cons;

rnIALIZE
BEGIN
n\Srr Produtor WITH C ~ q ~ o ~ P r o c i ;

INIT Consumidor WITH Coiyo-Com;
ATTACH X TO Proclutor.PX;
ATTACH X TO Consundor.CX;
CONNECT Produtor.P TO Consumídor.C;

END; (* fim cla inicializaqão *)
END ; (* fim do corpo *)

BODY Cospo-Mod FOR Tipo-Mod-E3

. (* Idem "BODY Corpo-Mod FOR Tipo-MokA"
END ; (* fm do corpo *)

*)

MODVAR Instancia-A : Tipo-Mo&A;

InstansiaB : Tipo-Mocl-A;

INITIALIZE
BEGIN
Instancia-A WITH Corpo-Mod;
Instancia-I3 WITH Corpo-Mocí;
CONNECT Instamia-A.A TO In~tancia~I3.B;
E m ; (* fim da inicialização *)

END . (* fim da espesificação *)

2.4. Metodologfa Empregada

2.4.1. Introdução

Nos próximos tópicos da seção 2.4 serão expostas e justificadas todas as
escolhas feitas dos prosedimentos tomados para confeccionar a Plataforma de
Software desenvolviúa, tais como : porque adotar Estele, porque utiüzar
MODULA-2, qual a estratégia de implementaqão, quais os acréscimos feitos em
Estelle e que consideraqões foram tomadas antes do desenvolvimento das
ferramentas que e ~ e m p ~ c aa m
utilizaqão da plataforma computacional.

2.4.2. A Escolha da TDF

Uma vez que as ferramentas desenvolviclas com a Plataforma de Sofiware
se destinam a posteríormente compor o Sistema de Auxílio ao Projeto de
Protocolos o qual já elegeu a TDF Estelle como padrão de entrada de tais
ferramentas, a questão da escolha cte qual Técnica de Descriqão Formal (TDF)
utilizar como padrão para a entrada da Platafoma de Software se tornou
desnecessária.
Portanto utílizai' EsteUe como padrão de descriqão dos protocolos a serem
especificados, que servirão de entrada das fessamentas, deixou de ser uma opqão
para passar a ser uma das metas.

Mas em algum momento inicial do projeto do Sistema de Auxílio foi
tomacia esta decisão e foram levados ein conta algum aspectos.
Um deles foi quanto à facilidade de descrição dos protocolos pertencentes
às camadas do modelo de referemia para interconexão de sistemas abertos ( RM-

OS1 ) da IS0.

Outro aspecto levado em considera~ãofoi o de optar por uma TDF capaz
de específicas sistemas concorrentes de uma forma geral.
E ainda por ter se tosnacio o padrão mais difundido na área de redes de

computadores.
Basicamente por estes motivos foi eleita a TDF Estelle, descrita em [04],
[05], [O61 e [O71 que atende a todas as características desejadas, acima
mencionadas, de maneira díseta e prática.
Baseados nestes mesmos argumentos, outros trabalhos subsequ8ntes tem
sido desenvolvidos para Estelle como [13], [14], [15], [16] e [20] e da mesma
foima foi com a Plataforma de Software para Algoritmos de Busca.

2.4.3. A Escolha da Linguagem de Programação

Da mesma fosma que ocorreu com a opqão por Esteíle como linguagem de
descrição formal pakão, aconteceu com a escolha da linguagem coinputasional a
ser usada.
Como todo o software das ferramentas que compeem o Sistema de Auxílio
ao Projeto de Protocolos já havia sido desenvolvido com base na linguagem
MODULA-2, descrita em [O81 e [09], optou-se por adotar a mesma coino
linguagem de programaç-ãona confecção de uma platafosma computacional que isá,
além de auxilíar no desenvolvimento de futuras ferramentas do Sistema de Auxílio,
possibilitar uma íntegação otímizada das fersamentasjá implementadas.
As ferramentas que compõem o Sktema de Auxílio se utilizam das mesmas
info~maçõesdisponibilizaclas pela Forma Intermediária que é a saída do Compilador
Estelle [14].
Este compilador foi desenvolvido em MODULA-2 e, para facilitar a
compatibilidade úa saí& do mesmo com a entrada cle dados ofei-recida pela

plataforma às novas ferramentas, tal plataforma foi desenvolvicta em MODULA-2

tamb6m.
A iciéia de desenvolver o CAD de Estelle em MODULA-2 surgiy

inicialmente, baseada nas questões que seguem.
A linguagem escolhida deveria ser uma linguagem de alto nível que
facilitasse o desenvolvimento de sistemas grandes, ou seja, seria interessante que a
linguagem escoIhida já possuísse, eia própiia, meios para fazer a modularização de
grandes sistemas. Então MODULA-2 e PASCAL eram bons canctiiclatos.
A linguagem não poderia ser muito clzerente para cada sistema, isto é, ela

deveria ser "portável" (fácil de ser transferida de um sistema para outro). Neste caso
PASCAL não era inúicada pois existem diferentes versões de um sistema para outro

e até mesmo de um fabricante de compilador para outro. Logo só sobrou
MODULA-2 como linguagem imperativa de alto nível estruturada com facilidades

para fazer modularização de grandes sistemas e com uma razoável poi-tabilidade.
No início, MODULA-2 parecia ser então uma boa ictéia. Entretanto, a
experiência acabou mostrando que a linguagem C é que era verdadeiramente
portável após chegarem as estações SUTá e, além disso, o ambiente de
desenvolvimento disponível para MODULA-2 é pouco moderno.
Acredito que se fosse escolhida novamente, hoje a íinguagem C seria a
vencedora da concorrência pois, apesar de não possuir as mesmas facilidades para
modularizar sistemas grandes e também ser uma linguagem de médio nível (o
programador tem que se preocupar com mais detalhes fisicos), ela possui melhores
ambientes de desenvohimento e é mais portável.

2.4.4. Estrategia de Desenvolvimento

O compílactor Estelle 1141, que permite que seja validada a sintaxe da

descriqão dos protocolos especificados por esta TDF, já estava com uma nova
versão disponível. Este compilador gera como saída, uma Fosína Intermediária da
descrição, que precisa ser clevidamente interpretada para que seja feíta a montagem
da base de dados a respeito do protocolo em teste, para que só então esta base
possa ser deviclainente trabalhada por algoritmos de busca com características
especiais, que junto com os seiviços oferecidos pela platafosma cle desenvolvúnento
resultará numa nova ferramenta integrada ao Sistema de Auxílio ao Projeto cle
Protocolos.
Todas estas etapas são muito externas e complexas, sendo que, de um modo
geral, cada uma delas dá argumento suficiente para a confecqão de uma tese,
tamanho seus respectivos graus de difículdade.
Em [I71 foi desenvolvida uma metodología osientada a objeto que
corresponde à etapa de geraqão da forma intesmediária cía descrição, acima citada,
onde o modelo do protocolo é clescrito em termos de objetos que intesagem entre
s i através de troca de mensagens.
Em [18] é feita a geraqão de Cadeias cle Markov, baseada na metodología
orientada a objeto antesiosmente desciita.
Posteriosmente, com o trabalho de [14], surgiu um compílaclor da
Linguagem de DesciTção Formal Estelle.
No trabalho de [19] foi feíta uma interface entre a saída do compílaclor
Estelle de [I41 e o gerador de Cadeia de Markov [18], compatibíiizanclo a foima
internediária com o modelo orientado a objeto de [17] utilizado em [18].
Finalmente o trabalho resultante de [19] se destinou a integrar o Sistema cle
Auxílio como uma ferramenta de avaliaqão de desempenho.
Este histórico clesciito exemplífíca mais um de muitos casos de posterior
integraqão de ferramentas e recursos que foram desenvohkíos em separado. Isto é
muito comum e muitas vezes inevitável, como foi neste caso.

Com o passar c10 tempo a experiência mostrou que é muito interessante ter
uma mesma base de dados, organizada num mesmo foimato de estruturas, onde os
recursos desenvolvidos para trabalhar tais estiuturas pudessem ser facilmente
reutilizados em outras situações de implementação com outros propósitos. Tal
arquitetura de organização ainda possibilita a implementação de uma biblioteca de
funções e tipos que podem ser utilizados sempre que necessário e até enrique~idos
com novos tipos e funções.
Decidiu-se portanto implementar esta filosofia cle organização aos futuros
desenvolvimentos de novas ferramentas que irão se adicionar ao CAI3 de Estelle,
surgindo a icleia de conceber uma arquitetura que sewisse de platafoma de
desenvolvimento de softwares.
A Plataforma de Software para Algoritmos de Busca em Protocolos

Descritos em Estelle se psopõe a auxiliar o desenvohrimento de ferramentas com
uma filosofia de implementação que priorize uma maior facilidade de integração de

tais ferramentas, sem a necessecidade de aríiflcios de adaptação e interfaceamento,
o que nem sempre aconteceu. Por exemplo, em [W],
existia a necessidade de parte
do processamento ter que ser realizado no IBM grande poste e outra paste no IBM
PC para a obtenção dos resultados.
Desta forma espera-se alcançar ferramentas mais acessíveis e difbndiclas
entre os usuários, que possam ser nahiralinente integradas ao Sistema de Auxílio ao
Projeto de Protocolos, uma vez que forem desenvolvidas sobre os mesmos alicerces
computacionais.

2.4.5. Pianos de aplicação da Plataforma de So-Ftware

Muitas são as ferramentas que podem ser desenvolvidas, para auxiliar no
estudo de sistemas de comunicação, que se baseiam em algoiitmos de busca para

expansão de áwores. Entretanto existe um interesse em desenvolver também,
fesramentas para integrar o Sistema de Auxílio, que possibilitem estudos na área de
avaliaqão de desempenho, que tamb6m se utiliza de algoritmos de busca em suas
análises.
Para se desenvolver uma ferramenta para avaliaqão de desempenho de
sistemas de computaçãolcomunicaqão é muito comum a utilização cle modelos
markovianos, onde modelos de filas markovianas representando uma rede de
comunicação clevem descrever :

* As filas do sistema,
* as rotas das mensagens,
* as taxas de chegada de mensagens,
* as conexões entre filas e
* as taxas de erro cíe transmissão dos canais de comunicação.
Uma boa repsesentaqão matemática para este modelo seria uma matiiz de
transição de estados de uma Cacteia de Maskov corresponclente [26] e [27].
A utilização deste modelo matemático para os protocolos de comunicação
permite que se obtenha medidas de desempenho a partir da Cadeia de Markov, de
onde se obtém a Matriz de Transição de Estados c10 sistema.

2.4.6, Extensões Adicionadas na TDF

Caso porventura sejam futuramente adotados sistemas markovianos como
moctelo matemático dos sistemas de comunicagão a serem estudados, isto implica
na necessidade de inclusão de algum artifício para a descriqão ctas taxas cle disparo
das transições, durante a descrição dos protocolos, que é feita com Esteíle. Estas

infosmações não podem deixar de constar na especifcação, seja de maneira &seta
ou indireta, para que depois possam ser extraíúas, pois elas são uma característica
inerente das Cadeias de Markov.

Os objetos de descrigão do sistema de Estelle não fazem clualcper referencia
a essas taxas ou nem sequer ao menos às probabiliclades, portanto foi acrescentada
ao subconjunto de palavsas resenradas de Estelle, que poderá ser utilizado pelas
futusas ferramentas, a cláusula PROBABILITY, que deve ser declarada como uma
variável em cada um dos móúulos descritos e inencionada com o seu respectivo
valor em caúa uma das transições de todos os módulos da especificação. Estratégia
semelhante foi implementada em 1191.
Para possibilitar estudos de modelos markovianos, a Platafoma de Software
possui capacidade de tomar visível ao algoritmo de busca nela implementado, o
valor desta nova cláusula Estelle, no momento de clisparo de cada uma das
transigões de estado, através de um recurso especial manipulado no compilador
para Estelíe.
Todos os detalhes da implementagão deste e outros recursos oferecidos pela
Plataforma de desenvolvinento de ferramentas, assim como o fo~rnatoque deve ter
sua respectiva declara@o na especifícação dos protocolos para posterior utilizaqão
pelo algoritmo, serão detalhados posteriomente.

2.4.7. Consideragões Adotadas para as Ferramentas

Para exemplifícar

a utilização da Platafolma cle Software, foram

Unplementadas ferramentas de geragão da ásvore de alcançabilidade total de
sistemas especificados em Estelle que permitem a exploração das caracteiisticas dos
estados globaís do protocolo testado de diferentes maneiras e sob vários aspectos.

Esta geração é feita de forma que toda ela é calculada, pois não faz paste do escopo
deste projeto piloto

O

úesenvolvimento de uma ferramenta muito sofisticada, com

inclusão de heurísticas para minitnízar o tempo de geraqão. Estas ferramentas
desenvolvidas com o auxílio do ambiente computacional ofereciclo pela plataforma
estão aptas a serem incrementadas posteriormente.
Além disso, o estudo de possíveis técnicas para podar ramos de pouco
interesse da árvore de alcançabiíídade deve ser feito quando conveniente, pois uma
heurística útil em uma determinada fmamenta pode não ter valictade em outra.
Portanto o algoritmo de geração do s a f o não utiliza heurísticas com esta finalidade.

Se levarmos em consideração que nosso sistema pode ser descrito como
sendo um conjunto de componentes chamados de objetos do sisteina, onde cada
um destes objetos possui características prítprias, os estados do sistema receberão o
cunho de globais..
As características que descrevem um objeto qualquer no nosso modelo
adotado são:

* capacidade cle interagk entre si por troca de mensagens,
* cada objeto possui um conjunto de possíveis estados internos,
* os possíveis estados internos de um objeto podem se revesar

com o

transconer do "tempo",

* este

"tempo" transcorre quando algum destes objetos gera algum evento

ou quando recebe uma mensagem de um outro objeto.

Desta foma o estado global de um sistema já pode ser definido como um
conjunto com os estados internos de cada um dos módulos, adicionados das
respectivas mensagens que ainda não foram entregues.

No modelo utilizado, o tempo de reação de um objeto a uma mensagem
recebida é considerado como nulo e a descrição formal de todos os objetos do
sistema é feita com o auxílio da TDF Estelle acrescida da idosmação de
probabilidade de disparo de cada uma de suas transições. Em cada ciclo de tempo,
pode ser executada qualquer tramição apta, de acordo com as nomas de Estelle.
Para simplíficar a modelagem, serão excluidos úa análise sistemas com
paralelismo assíncrono e para isso será considerado apenas um subconjunto das
cláusul~de Estelle, assim como dos tipos de módulos. Este subconjunto, apesar de
grande, não contará com os tipos de mócluios SYSTEMPRCICESS e PROCESS.
Desta maneira, indíretamente foi evita& a explosão de estados globaís
relacionados com o paralelismo assíncrono, diminuindo bastante com isso, a
quantidade total de estados globais alcançáveis do sistema. Ainda não serão válidas
as palavras seseivadas ALL, EXIST e FCIRONE por não serem tratadas pelo
compilador.
Não havendo o paralelismo assíncrono, vamos assumir que em cacla ciclo

de execução seja disparada somente uma transição, o que peimite que o tempo
possa ser classificado como progressivo e discreto.
Como as transições entre estados ocorrem em instantes definidos no tempo,
podemos fazer uma analogia das árvores de alcançabilidade de estados globais
geradas com Cadeias de Markov de tempo discreto, que podem modelar
matematicamente os sistemas descritos em Estelle.
Como cada nó de nossa árvore de alcançabilidade representa um estado
global de todo o sistema especificado no instante da transição, pode ser associada a
uma Cadeia de Markov embutida.
Quando consideramos que as transigões de estado podem ocorrer a
qualquer instante, dizemos que a Cadeia de Markov é de tempo contínuo e o tempo
entre as transições de estado possui uma distribuição exponencial.

O modelo de Estelle usando uma Cadeia de Markov de tempo discreto pode

ser extendido a uma Cadeia de Markov de tempo contínuo [23], [24] e [25].

2.5. Conclusão

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos necessários para a
perfeita compreensão e desenvolvimento do trabalho proposto assim como a
explicação de como estes conceitos foram utílizados e o porque desta utilíza@o.
Foi feita uma explanação a respeito do surgimento das váiias TDFs até
chegarmos na dessri@o da técnica escolhida que deve fazer a fornafização úas
especificações dos protocolos de comuníca$io em estudo.
Foram ainda justificadas as medidas tomadas para o desenvolvmeíito da
Plataforma computacional para ímplementação de Algoiitmos de Busca, assim
como alguma considerações feitas para a confecção das dms ferramentas criadas.

3, Plataforma de SnfZware para Desenvolvimentr,

3.2. O Sistema de Anxíiio

O Simulador de Protocolos [I33 foi a primeira ferramenta do Sistema de

Auxílio a ser desenvolvida, seguida do Compilador Estelle [14]. Neste simulador
foram con~ebidosalguns procedimentos e estruturas de dados importantes que
são obtidos a partir das infomar;ões disponibilizadas pela saída do Compilador
Estelle, denominada de Forma Internediária.
A primeira parte do Sistema de Auxílio /11] que se propõe a gerar a forma

intermediária que servirá de entrada para as outras ferramentas possui uma
arquitetura da seguinte forma:

-

Figura 3.1 Parte da arquitetura do Sistema de Auxilio que não depende
da Forma Intermediária gerada pelo compilador.

Como muitas vezes as estruturas de dados desenvolvidas para cada uma
das ferramentas do Sistema de Auxifio eram muito semelhantes e algumas vezes
até iguais, percebeu-se que

t muito conveniente que exista uma plataforma de

desenvolvimento uniforme, possibilitando desta forma, que alguma parte da
implementação de m a ferramenta sirva para ser aproveitada na confecgão de

outras futuras ferramentas, hcilitando a interface dos algoritmos impleinentados,
com a F.L, ganhando tempo no desenvolvimento e diminuindo, se não evitando, o
surgimento de trabalhos de integração entre ferramentas.
A outra parte do Sistema de Auxílio que engloba as ferramentas que
dependem da Forma Intermediária como entrada, tem seu esquema descrito na
fig. 3.2 mostrada a seguir.

Figura 3.2 - Parte da arquitetura do Sistema de Auxilio que depende da
Forma Intermediária gerada pelo compilador.

A) Editor [I51

Esta ferramenta combina recursos de echção gráfica com auxílio a sintaxe.
Os recursos graficos visam tornar a tarefa de especificação mais confortável,
diminuindo o aparecimento de erros de sintaxe e reduzindo o tempo gasto na
especificação de um protocolo de commicação. Com este propósito, foi proposta

uma forma gráfica para Estelle.

B) Compilador [I41

E,ste 6 responsável pela anhlise e sletegão de erros na especZcaqão do
protocolo de ~omu~icaqão.
Após as devidas correqões, esta fenaa~entagera a
Forma Internediária da espeçiíkac;ão Estde, a qual será a entrada de I&SOSoutros
elementos que compõem o sistema de mxí2io ao projeto de protocolos.

Este programa exemta a esp~slfícagãoEstelle das entidades dos protocolos,
podado porfmto, testar os
todas em uma mesma mhquina, de forma xeqii&~ial~
seniqos e park do cksempenho cicls proto~olosde com~inicqão.

E.sta outra fe~amentaé ençmegada de gerar

código execut-ável pma

uma dada máquina alvo, levado em consideraqãn o seu respeçii~m s&ma
operacioraal.

F) Verificador [16]

O Verificador para Estelle tem a função de auxiliar o projetista de

protocolo a corrigir a sua especificaqão a partir da definição de propriedades
descritas com formulas de Lógica Temporal. A avaliação destas fórmulas pode ser
feita com o emprego de tkcnicas de inteligência artificial para agilizar a expanqão
do grdo de alcançabilidade de estados.

Este último componente do Sistema de Auxílio visa obter, de maneira
automática, um esquema de máscaras de silício para posterior fabricação de
circuitos integrados que sejam capazes de executar os serviços desejados do
protocolo de comunicação especificado inicialmente.

Portmto o Sistema de Auxílio ira fmcionar a partir do uso do Editor
Estelle, que auxilia o usuário na geração da Especificação em Estelle do
protocolo de comunicação que está sendo projetado. Esta especificação servirá de
entrada para o Compilador Estelle que por sua vez irá gerar a Forma Intermediária
(F.I.). Finalmente a FI será a entrada fundamental para todas as outras ferramentas
que possibilitarão a conclusão dos trabalhos de simulação, verificação,
seqiienciarnento e outros. Caso todos estes obtenham resultados satisfatórios, será
em semda, utilizada uma das ferramentas de implementação, conforme for mais
conveniente para a aplicação a qual se destina o protocolo projetado.

3.3. A Forma Intermediária

A chamada Forma intermediária (F.1) será apresentada nesta seção de
maneira resumida, mas maiores detalhes são descritos em 1141.
Como o próprio nome sugere, a F.I. é uma representação intermediária
entre a especificação Estelle de um protocolo de comunicação e as respectivas
estruturas de dados que comportam estas informações que ferramentas do Sistema
de Auxílio, descritas na seção anterior, podem manipular através de
procedmentos especiais .
A Foma Intermediária foi concebida para descrever as características de

um sistema, apresentadas em duas partes a saber : a estática e a dinâmica. Estas
duas partes são representadas por um esquema na fig. 3.3.

Estelle

I
L

Forma Interrnedikia

I

---- -1

Figura 3.3 - Esquema da Foma Tntermediária

A parte da F.I. estática compreende todos os objetos de Estelle

relacionados com sua topologia, vindos descritos em um arquivo ASCII de acordo
com uma linguagem notacional bem definida.
A seguir, os conjuntos da F.I. estática que descrevem os objetos de

descrição estáticos de m a especificação Estelle :

* O conjunto Sb contém a notação que identifica os corpos de módulo,
* O conjunto BodySym'boldescreve a hierarquia dos corpos de módulos,

*

Os conjuntos Sinh-id, Ssyph-id, Ssysh-íd e Sah-id c o n t h os

identificadores de cabeçalho de módulo,

*

Os conjuntos Sinit-id, Sinput-id, Sspont-id e Sot contem os

identificadores de transições,

* O conjunto Sms-id

contém os nomes dos estados dos móddos usados

nas cláusulas FROM e TO,

* Os conjuntos Seip-id e Siip-id

* Os conjuntos Siqip-id

contêm o nome dos pontos de interação,

e Seqiqid agrupam os identificadores dos pontos

de interação de acordo com a política de utilização das filas FPO,

* O conjunto Sint-id descreve os identificadores das interações definidas
em canais dos corpos,

* O conjunto Sm mostra o nome das variáveis módulo para cada tipo de
cabeçalho,

* Os conjuntos Sdmdim e Sdipdim contêm as dimensões dos vetores de
varikveis módiálo e pontos de interaqão,

* O conjunto Transitions mostra os valores mínúrio e máximo da clâmula
DELAY e o valor da cláusula PRIORITY de cada transição,

* Os conjuntos Iptrans, Ipn-send

e Iprv-receive fornecem infonnaq%es

complementares relativas aos mecanismos de troca de mensagens,

*

Os conjuntos Sinput-state e Soutput-state fazem a associação do

estado de entrada de cada transição ( clhmda FROM ) ao respectivo estado de
saída ( cláusula TO ) e

*

O conjunto Role descreve as transições que podem ser enviadas e

recebidas por cada IP.

É a outra parte da F.I. Esta é composta, fundamentalmente, por um

arquivo com código em MODULA-2, que implementa a cláusula PROVIDEI) de
Estelle, assim como a ação de suas transições ( declarações BEGTPJ e END ) e
todo o resto de declarações em PASCAL da especificação.
Oferece ainda alguns procedimentos de ajuda as ferramentas do Sistema.
de Auxílio.

3.4. A Plataforma de Software para Estelle

Uma vez exphcados a Forma intermediária e o Sistema de Auxilio,
poderemos finalmente apresentar-aPlataforma de Software para desenvolvimento
de Algoritmos de Busca para o Sistema de Auxilio a Projetos de Protocolos de
Comunir;ac;ão qge tem por finalidade fornecer candiçães ao projetista
desenvolvedor facdid~despara que seja possível o seguinte :

*

Fazer o interfaceamento entre a saída do compilador Estelle e uma

estrutura $e dados organizada;

*

Disponibilizar tal estnibxa de da&

de maneira encapsulada e

documentada para utilização no desenvolvimento de outras ferramentas;

* O f e c e r serviços de manipalaç30 especiais para cada uma das estruturas
de dados na forma de bibliotecas;

* Possibilidade de enriquecimento de tais bibliotecas com o acréscimo de
novas estruturas e iimqões de manipulação, para posterior reutilização no
desenvoivimento de outras ferramentas;

*

Proporcionar uma padronização na implemr=nta@o de futuras

ferramentas de auxílio ao estudo

R

d e s e n ~ . r i I ~ k nde
h p r ~ ~ c de
~ l ~ s

comunicaçã~
.

*

Evitar a necessidade do smgmento de trabalhos de adaphçiio,

inte_rfaceanxnto e. integaqiln entre fenamenias desenvolvidas ou mesmo das
prbprias ferramentas com o Sistema de Auxílio;

*

Permitir o desen~olviinentode tais ferramentas e o incremento do

Sistema de Auxílio para o ambiente do sistema operacional DOS;

* Dotar todas as fenamentas desenvolvidas sobre esta base computacional
de caracierísticas naturais que permitem uma imediata inclusão da mesma ao
CAD de Estelle.

* Dar um suporte semelhante ao desenvolvimento de ferramentas para o
Sistema de Auxílio, íambém para o ambiente do sistema operaciona! U m .

*

0fi:recer condições propícias de implemeniqIio, também aos

desenvolvedores de ferramentas para estudos de análise de desempenho, atravb

de estruturas de dados e serviços específicos com este propósito.

Utilizando-se o ambiente computacional proporcionado pela Plataforma
.qw , p d m
de SOffware, foram iqlementadas daas £pnzme~~?~s

J ~ I X ~ ~ I

estudo e desen~olvimentode protocolos de comunicação- Estas ferramentas, além
de exemplificar a utilkagão dos recursos oferecidos por esta platafom-a
computaca'onal,proporcionam os seguintes serviços:

* Prever todos

os possíveis estados futuros para os quais um sistema

descrito em Estelle pode evoluir;

* Determinar os

c m o s percorridos pelo algoritmo para almnpr os

possíyeis esbdos globais hturos do sistema descrito;

* Fazer avaliações probabilísticas $a evolução do sistema em teste para
seus estados globais f m o s ;

* Descobrir falhas de concepqão de projeío do protocolo de comunicação
e descrewf

ql8do

n sistema evolui para um estado global te&nal

ou

DEADLOCK,

* Fazer a visualização detalhada de todas as características de cada estado
gh'ría! h ris?em .q~unb
a todos os seus aspectos, tais como: r, estado local de
cada entidade do sistema, suas respectivas filas, hereditariedade, etc;

* Etitar que um protocolo de sornu_nlca@o tenha que ser imp1ernentadn
para que, só então, durante a fase dos testes de traliícíaqão, sejam detectados
problemas de ~ncionamentoou hsatisfaqão de perfomance.

Portanto, o objetivo principal da Platafotma de SoBware, e mais ainda, do
Sistema de Atdio, é facilitar a co~fecqiiodos projetos de protocolos, atravgs do
Besent~oltIjlnento de ferramentas que determinam, etapas padronizadas de
procedimento para

hplementaqão,

i d o

assim,

esforqos

e

tempo

desnecessárbs, e otimizando custos e recursos humanos.

Estas &as fet~ain~ntas
são de i!pfiça@o genérica, apesar de t e r e ~sido
desenvo1vi&s som rm propósito espesífico, podendo ser utilizadas em u m
infidacle de áreas do conhecimento nas qmis haja algum tipo de muclanqa de
comnportamento a partk da troca de inforna@3es

0x1

mesmo soment~de sjmpks

atitudes.

A maior dzcrrldade de se fazer uma espeçGcação çoshma ser comeguir ter
o conhecimento cle todas as atitudes de cada uma das entidades que compijem o
siqtema a ser estudado, ~mfr~ngHodos possíveis eventos cpe podem vú. a acontecer
com as entidades. Tendo este co&ecirnento, a modelagem do problema fica muito
coerente com a realídadr: e toma possível que sejam feitas análises e previsr3.e~bem
precisas de qualquer sistema, seja de c,omputi!r.ional, eçonij~co,psiço16gico ou
qualquer outro.

C o m foi explica& anteriomente, uma das estratégias de poceítí1nento a
ser adotada na consepfião da Platafoma ELe Softmrare planejada desde a fase de
escolha da metodologia de desenvolviImentcp, foi de utilizar a mesma linguagem de
progamaçlo adotada na coIIfgisi$io do Compilador para Estelle para facilitar a
compatibílidarle e evitar k&s entre hguagem diferentes.
Desta maneira, fica uma oí.íentaqão no sentido de que a linguagem de
progjramaqão que desenvohredores de fessamentas para o Sittema de A~ixíliodevem
preferencialmente utilizar é MODULA-2 tarnbh,
O deseravo1~~mto
desta platafoíma foi ba+qeado nos reçmsos oferecidos

pelo Compilador Estefle e em duas outras fersaínentas, o Simulador e o
Verifrsador, já disponíveis no CAn de Estelte nas versões para DOS.
Módulos som as estruturas de dados de interesse, que basicamente estão
aptas a receber as infosmafiões cia F.I. do CompiIador, associadas às respectivas
fi1nc6es e. procedimentos de manipda@o destas estmturas, foram adicionados à
outras estaturas e procedimentc?~que permitem o c!esenvohrimento de fenm-entas
baseac!as em algoritmos de busca,

de interesse Inrlt~sive para anhtise de

desempenho, foram organizados em bibliote~ase devidamente documentados para
posterior utilizajão
Para o ambiente dos rrllsrocomputaclores IEPI.4 PCs e compativeis foi f e h
uma estn~furade hnpIemellta$io organizada seg~ndou m fi1osofia de overlays, que
esta apta a ser f a c h w p . adaptada resultando em novas ferramentas para o Sistema
de Auxfio. TJma nova fe~amentaa ser ifnpllementada deve ter

se^

respectivo

algoritmo gerador de resdtados num overlay partkulm para que se adapte
naturalmente a todo o resto da plataforma de desemlvimento, ~ o n f o m efoi -6eito
na criaqão de duas ferramentas que são apresentadas ainda neste capitrifo

Corno atrrahente existe um @ande interesse em tomar operasimal um
outro Siqtenla de Auxí1í0, também para o ambiente das SPARC Statiom da SUN,
foi feito todo um trabalho de çonversão e adaptaqão de todas estt-utuias de &dos

assim como seus respectivos procedimentos de manip~ilaqão,para este outro
ambiente.
Para realizar tal tarefa, foi modifica& toda a flosofia de implementagão da
asquitehza da Plataforma cíe S o h r e , que na versão para desenvolvedores em

UNIX, 60se utí2iza da técnica de overlays.
Além_ disso,

foi neçessirio implementar bibliotecas de conversão de futlqões

para adaptar todo o código aos recursos disponíveis no ambiente TTJNE, pois havia
a compatibilidade^ de sofhvare.

3.4.1.1. AIguns aspectos da linguagem MODULA-2

A linguagem de irraplementaq5o MCIDULA-2 foi a eleita para a

hplernentaqão da plataforma de de~env~lvimentta
e possui algumas caractesisticas
de sua estrutura que devem ser apresentadas para um m&or entendimento do
próprio desenvolviinento e, posterioirnente, da própria uti&aqão da plataforma na
confecqão de femamentas baseadas em a1g01itmos de busca.
Esta lhguagern subdivide as infomagões dos programas desenvolvidos em
alguns arquivos de diFerentes extemasiies.

" arquivos.SYk&
* arquivos.OVL e
* arqnivos.EXE=

Nos arquivos .MOI) residem 2s instm@esj propríamente ditas, do corpo
principal do programa em desenvolvimento. São os m_ódulos ctc, sistema.
Como esta linguagem de programagão possi6 a capacidade de ser
desen-soivida de maneira modular para facilitar e melhor organizar a
im,nlementa@o, existem os asquívns DEF, que são responsáveii pelo intercâmbio
entre os m6duLos. Cada módu1o possui um respectivo arquivo de definiqão que
descreve todos os recursos (variáveis &41ais

í: procedures)

que d e imporka dos

outros módulos e quis recursos ele toma diponivl aos o~trosmódulos do si~tema,
para que estes tambkm possam fazer suas knportagões.
A compaação de um arquivo .MOD gera doi9 oiitros arquivosj o .OBJ e o

.WF, chamados respectivamente de arquivo objeto e de refes2ncia. Os arquivos de

referEncia t2m a kafidacle de sen& de entrada ao depurador da fin-guageira, sendo
que, uma vez comgdos todos os erros cla cornpilaqão de

i;rm

módu10, seu

respectivo arquivo .REI?se toma desnecessário,
O resultado da cornpilagão de iim arquivo .DEF é um respectivo arquivo
.SkTM que, jlintamente c;om o respectivo .C)B,T, será utilizado no processo de

linkerligã~para gerar finalmente o arquivo de extensão .Em, que é o programa
exeçiitáve1:
No caso de hpossib&dade de, a rngqirina em que se está realkando o
desenvolvbmen_to, oferecer maior capacidade de mrnnlia R_4M, que seja suficiente
para carrega toclas as ~orrnaq6esnecessárias para rodar o progarna, existe a
possibilídade de sulxíividir o processamenio do programa desenvolvido em
"pedagos" para serem executados um de cada vez. Estes "pedaços" de çócligo a
saem executados de maneira intercalada s5o os arquivos de extensão .OVL,
chamados de overlays.
Este recursa de subdividir o processamento do programa foi utilizado no
desenvohnhento da ferramenta para a versão DOS, o que já

160aconteceu

durante

o desenvolvimento da versão para U N E , pois o hardware das estagões de trabalho
toma isto desnesessário. No software para BCs foram gerados seis overlays
distintos que foram denominados:

Após um over1ay ser ex~cutado,ele é descarregado da memória para que
outro overlay, que se faz necessário para a contínua@o do processamento do
sistema, seja carregado. Este procedime~o é repetido quanta vezes forem
necessárias durante a execuqão de um teste,
Já na versão UMX da fersarnmta, esta estratdgia G o se faz necessAria

devido à maior capacidade de m d i í a , velocidade de pro~essamentoe recursos
multitarefa oferecidos pelo sistema operaciona1 UNK, Porianto cada oveã'lay da
versão DOS irá se transformar num rnódulo com o seu respectivo arquivo de
defínigão na vmsão UNIX.

3.4.1.2. A Pmplementagão da Cláusilla de Probabilidade

Como a TDF Erstelle não possui um suporte natural para descsev~ras
caracte_rístiça,sdos sistemas em geral, q~rantoà probabilidade de ocori6ncia de seus
eventos, se fez neçessásia a inclusão de artifícios para possibilitar tais 6tescrigões nas
espesficagões dos protocolos de comunica$io feitas: em Este&.
Foi idealizada a criação de uma vasiável com um nome prk-escolhido, para
representar o valor da probabílictade demo da3 especifísaqiks.

Sabendo-se o n m e desta variável a pirori, seria mais fácil fazer uma
vai~edwana espe~~caqão,
em busca do valor da probabílidade de ca& tram&ão,
caso contrário, o nome da variAve1 que contivesse esta irifnmafião de interessej
devesia ser passado pasa o sistema, durante o tempo de sua execujão.
Se o nome de tal variável não fosse furo, faria com que, alem_ de não dar
continuidade an aspecto & clescriqão do protocolo ser padrão, tomaria a inclusãlo
à TDF Este%, mais complexa:
desta capacidade de descfi$%@

Desta forma siirgiu uma nova cláusula Esteíle que passou a fazer parte do
conjunto de palamas reservadas da 'FBF em uso.
O usuiirio das fersamentas deserwoividas neste trabalho, que iitilízam tal

recurso ofe_resido pela flahfoma, é orientado portanto, a se referir ao valor da
probabilictade de disparo de cada tramifião na especific:a@o, utilizando virias
variáveis q w dwem ser declaradas, uma em cada cospo de tipo de módulo da
específica$io, sendo que todas elas posswm, obrigatoriamente, o msmo nome, em
qilalquer específica~ão,para que esta sepsesenta@o se torne padrão,
Para facilitar o seu entendimento por parte de quem li? a especiflcação
fomal, doi deteirninado que tal variável deve ser denominada de PRC?BABJLITFIj
deixando o seu significado no sistema, intuitivo dentro da especií5caqHo.
Ao gerar a F,I,, o cnrnpildor dispofiibjliza irm procedimento que é
exportado pela sua parte dinâmica, que pe-rmite que ns valores de qiralquer variiivei,
expressão ou parâ~netrodeclarados na específicaqão, sejam ol~seivadose alterados.
Este procedimento se chama Infeflace Vari&eis e é utilizado pelo Gerador
pasa associar um valor de probabilidade a cada una das transiqks da especiáisaqão,
através Eio uso de cliretivas para o compilador, que tornam passível a vkualização
da palawa reservada BROBABILITY, que foi incl~iídano conjunto de clálusillas
Estelle, especialmente com esta fLnaK&de.

A seguir é mostrada a maneira de se utilizar destas Siretivar,.

f $Verificar V-AR nome-var)

Esta ctiretiva acima peimite tornar o odor da variável nome-var, visivel aos
algoritmos de bima embiitidos na arcp&&isa da phtaforpna.
Com esta outra?pode-se alterar, em tempo de execug%o,o valas h vuriável.

As variáiveis que podem ser usadas nessa intedaçe podem ser do tipo
BOOLEAN, ARRAY OF CHAR, CHAR, REAL e INTEGER.

Ar, ferramentas de geragão de áivnres de alcanqabliidade que e x e ~ n p ~ ç a r n

a utilizaqão da platafoí-rna, na sua fase de inicializa@o, fazem o registro de todas as
variálveis, exlmssões e p a r h t r o s deçlarados pelas diretBras do tipo $Veerificar a

fifn Se que possam ser usados na computagão de estados @obair,,
Tais v;u-iáveis, expressões e parâmetros passam a ser identificados pelas
estruturas de dados especialmente desenvolvi6íasj através do nhnoro das
declaraqões de suas ciretivas, que é determinado pela ordem em que aparecem no
a aparecer na especificaqão,
texto. Portanto a primeira diretiva do tipo $Ve~.ificar~
recebe o número L, a segunda o número 2, e assim por diante. O mesmo acontece
com a ctiretiva $Afetar, s6 que esta de*á

=ma outra tlimeraqão.

A s e p k uma exe~np~cação
da maneira que o usuário deve proceder para

dotar suas especificagões fomai-r da ido~mação de probabilidade dar, suas
respectivas trarisigões de dkparo,

TRANS

Um pro~ed'~efi30
recomendável, é sempre inicializ;tr todas as vaiiáveicj de
c p & p x sistema, com valores coerentes, para evitar erros provosados por valores

"sujos" que podem estar presentes na área de membria docacia para cada varíhvel,
durante a inisializaqão,
No caso da probaldidade, este procedimento deve ser feito dentro da
cláusula INlaZtZhEE, sem esquecer que seu valor pode ser um real n qualquer
compreendido entre O (zero) e 1 (um) inclushes.
Feito isso, o valor da variável deve ser setado dentro de cada

aima

das

transiqnes, pois se não, o gerador de ái-vores cie alcan@ili&Se probabílísticm vai
co~siderarseu valor como sendo o da transiqão anterior.
A atabui@o cle ~lrn
valor de prohabjlidade de ctisparo

segxiute forma,

ttramiq6es é feita da

TRANS
NAME transiqãol;
BEGIN
PROBABILITY := nl;

Em;

TRANS
NAm transíqão2;

BEGIN
PROBABILITY := n2;

Em;

Para auxiliar na atribuiqão de valores de probabiliclacle para cada tsami~ão,
foi itnplementado um set-viqo especial de verifncaqão c10 valor da soma dí: tais
probabilíclades relacionaclas com transiqões que saem de um mesmo estado global.
Caso esta soma não seja igual a 1 ( um ), o usuário 6 informado de em qual estada
giba1 do sistema isto não ocorreu, para que possa ser fachente c o ~ c l o .

3.4.2. A Arquitetura da Plataforma de Software

O esquema funcional da plataforma de desenvolvimento foi organizado em

p p o s de módulos que se relacionam segundo o esquema descrito pela fig. 3.4.
Apesar úe não fazerem, efetivamente, parte ch estrutura ímplementada para
a plataforma, foram acrescentados os blocos: Editor. Estelle, Compilador Estelle,

F.1. Estática e F.I. Dinâmica, para tomar mais claro o funcionamento da
plataforma, assim como do próprio Sistema de Auxílio, como um todo, e mostrar
de que maneira os algoritmos de busca se encaixa no Sistema de AuxíLio para

resultar no surgimento de uma nova ferramenta dentro do CAD de Estelle. Na
fig.3.4, estes blocos estão diferenciados com wn duplo traço a esquerda.

Após a geração da Forma Intermediária, suas partes Estática e Dinâmica
são consultadas para a formação de algumas das estruturas de dados que serão
utilizadas pelas ferramentas. Os módulos de implementação do S i d a d o r
aproveitados no Verificador e herdados pela Plataforma de Software, estão
relacionados com as estruturas de dados referentes aos objetos de Estelle ( Dados
Estáticos e Dados Dinâmicos ) e o módulo que executa suas primitivas ( Executor
das Primitivas ).
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Estelle

us~dria

Compilador

Eçtelle

I
1

1
Interface HlM

3
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Est5ticos

I

I
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I
Dados
Diiiâmlcüç

F.I. DinSmica

I

Passo a Passo

Figura 3.4
Software.

-

Arquitetura geral de funcionamento da Plataforma de

Os dados estáticos refeiem-se à topologia da específicaqão Esteile, sendo
cassegados pelas informaqões do arquivo da F.I. estática e não mudam clurante o
processo de geração dos estados globais do protocolo.
Os daclos dinâmicos entretanto, mudam durante este processo, tendo seu
valor inicial estabelecido na paste de ínícialização cla especificaqão e, a partir daí,
variam constantemente com o disparo de cada transigão.
Entre o ctisparo de uma transigão e outra, se estabelece uma situaqão
instantânea chamacla de contexto da específicação, que constitui justamente o
estado global atual em análise no Gerador de Estados.
Além das estsuturas de cbdos, existe aincla um móclulo criado para dados
referentes ao fiincionamento do próprio Gerador, que são responsáveis pela
execugão da geragão dos estados globais do protocolo testado.
O sktema foi concebido de modo a oferecer os sei+px das duas

ferramentas de geração:

* Passo a passo - Consiste de um acompanhamento detalhado de
cada estado global do protocolo, por parte do usuário, que pode ír. disparando uma
transigão por vez, a seu cilt&io, e desta forma, ir percorrendo a Áwore de
Alcangabílidade do protocolo.

* Direto - Gera toda a Árvore de Alcanpbilidacle c10 protocolo de
uma vez só e aproveita para fazer a análise de algumas das proprieciacks validadas
normalmente em Redes de Petri que serão explicadas na seção 3.4.2.1. Os
resultados gerados por este tipo de sesviqo são mostraclos através de tr$s arquivos
de saída.

Este se*o

é realizado pelos Executores da Geraqão ( Executor Passo a

Passo e Executor Direto ). Um destes executores grava seus resultados obtidos em

arquivos de saída que têm seus nomes definidos pelo usuário no início da execu@o
da ferramenta de geragão.
Conforme pode ser verificado na fig. 3.4, são ties os arquivos gerados pela
ferramenta e estes são listados a seguir.

* Descrigão dos Resultados - Em forma de texto e com extensão
.DES, c o n t h informações tais como: a razão c10

do teste, a conclusão da

análise do protocolo, o número de estados globais gerados, o tempo gasto e a
descrigão de algumas das propriedades do protocolo.

* Seqüência de Disparos - Em forma de texto e com extensão .SEQ,

(

é o responsável por mostras a evolução da análise através de uma Árvore de

Alcangabiliilade do sistema, registrando de qual módulo foi di~paradaqual transigão
e em que ordem foram clisparadas, seguiúas de suas respectivas probabílidades cle
disparo.

* Grafo de Execugão - Arquivo do tipo binário com extensão .GW,
annazena a fila de estados globais, gerada durante um teste de geração, contendo
todos os dados dinâmicos de Estelle.

O apêndice B mostra alguns exemplos de protocolos testados, assim como

suas respectivas especificagões em Estelle e seus arquivos de saída.
Apenas os arquivos de clesciigão e os de seqüência são listados no apendice,
pois, confoirne foi explicado, o arquivo de extensão .GRF é binário e somente a
ferramenta, através da platafoima, pode entender suas informaqões, que descrevem
os estados globais obtidos durante a geração, e são utilizadas para fazer a exposigão
destes estados ao usuário através da ínterface da plataforma com o exterior.
Portanto ficou sem propósito a sua presenp nas listagens do apêndice.

O arquivo que mostra as seqü6ncias de dísparo da gesaçzo da Árvore de
AlcançaMdade apresenta suas infosmaç%s com o seguinte foirnato geral:

(Origem) -Modulo n -Transição nome [d l,d2] -Prob valor --> (Desti~io)

Onde:

* Osigem - O estado global inicial,
* n - A identificação do inódulo Estelle ativo,
* nome - O nome de qual transição do módulo n foi disparada,
* d l e d2 - Os valores máximo e &no da cláusula DELAY,
* valor - A probabilictade de disparo da transição disparada e
* Destino - O estado global final.
A seguir serão mostradas algumas linhas do arquivo .SEQ, obtido peia
ferramenta que implementa a geração direta das áwores de alsançabilidade, após o
teste com o protocolo da Exclusão Múhia.

Esta descreve que o sistema estava no Estado Global 2 e evoluiu para o
Estado Global 3, após o Módulo 1 da especifícagão se manífestar e disparar a
transição de nome RECURSOl, com uma probabilidade de 0,5 que pode ser
expressa com u m precisão de até 5 casas decimais.
A gesaqão da Árvore de Alcançabilidade é feita por uma busca em
profundídade na árvore de alcançabilidade do sistema sem levar em consicteração o
tempo, para obter todos os estaclos alcanc$veis.

Quando, a partir cle um estado global, é disparada urna transição que leva o
sistema para um estado já percorsíclo, o algoritmo do Executor. Direto realiza um
retomo ao estado antelios para tentar disparar uma transição que leve o sistema a
um estado global ainda não vkitaclo.
Este procedimento se denomina BACKTRACK e é mostracto no exemplo
que segue.

(14) -Modulo 1 -Transigão RECURSO2 -Prob 0,50000 --> (10)

** BACKTRACK TO (14) **
(14) -Modulo 2 -Transição PROCE2 -Prob 0,50000 --> (15)

Quando após um BACKTRACK, o estado global para que o sistema
retomou, não possui mais nenhuma transi$io de qualquer módulo que ainda não foi
clisparada, o algoritmo retoma o sistema ao estado global anterior ao atuaL

.S

indica

este procectunento da seguinte foma:

3.4.2.1, Descrição dos Módulos

Devido a grande qiiantidade de módulos que compõem a platafomi foi
concebida uma arquitetura em que estes móclulos são subdivididos em grupos que
contém módulos com objetívos semelhantes, para tomar mais fácil a compreensão
do funcionamento interno da plataforma de desenvolvllnento e sua posterior
utilização ( vicle fíg. 3 -4 ).

Nesta seção, cada um destes grupos terá sua função na arquitetura,
devidamente explicada, assim como o objetivo ele seus móclulos integsantes.
A impleinentação elos dados refksentes à Estelle, assim como todos os
outros, foi feita segundo uma filosofia i p e consistiu no encapsulamento destes
&dos. Todos as novas estiuturas de clados cíiadas para o desenvolvimento de outas
ferramentas devem seguir o mesmo padrão.
De acordo com as características estiuturais de MODULA-2, o
encapsulamnto de cada tipo ou grupo de dados se cleu por ineío da sua
implementação em cada módulo, mostrando na sua parte de definição (arquivos
com extensão .DEF) as operações possíveis e disponíveis cle serem realfiadas sobre
esses dados.

A maior parte dos objetos referentes aos dados manipulaclos, possui um
aspecto variável a respeito de seu comprimento, isto é, a quantidack cle infoirnação
a ser tratada pode muclar de especifisação para especifícação ou mesmo entre duas
computações distintas dentro cle uma mesina especifisação.
Por exemplo, o número cle corpos definidos muda de uma específícação
para outsa e a quantidade total de instâncias de máclulo pode valias entre dois
estados globais. Sendo assim, esses dados foram implementados com variáveis
clinâmícas, formanclo filas encadeadas.
Apesar de a platafoirna já disponibilizar muitos rnódulos que contém a
implementação de filas encadeadas com dados de Estelle e outros com dados
específícos das ferramentas de gera~ãode estados globais, existem situagões em que
o algositmo ele busca em desenvolvinento requer novas estsuturas ele dados e
procedimentos para executar, nessas filas, manipulações específicas ao seu
interesse, que devem ser acrescentados à Platafoíma para uma possível posterior
utilização.

A seguit, estes e os demais módulos da plataforma terão suas respectivas
finalidades na arquitetuia descsitas, separados em grupos que foram apresentados
na fig. 3.4.

Constituído por módulos que armazenam, em filas encadeactâs, as
informações lidas do arquivo da F.I. estática, cada módulo do grupo dos dados
estátícos registra s infosmações de cada um dos conjuntos de notações da F.I.
estática.
A relação clestes módulos com os conjuntos cla F.I. descritos durante a
seção 3.3 é feita na tabela 3.1,

* BodySymbol - Contkm o nome con~pletodo corpo.
* SH - Implementa os ictentificadores de cabeçallzos (I4Id) e os relaciona
com os coipos. Se refeie à cláusula MODULE.
'p

IPTrans - Relaciona os identificadores cios pontos de interação ( P s ) com

identificadores de transição (TId).

* Role - Mostra o papel das primitivas nos canais, itizendo se elas são cle
entrada ou de saída.

*

SB

- Faz uma referencía numérica (BId) aos

copos da especificação.

Registra a informação da cláusda BODY FOR.

*

STrans

-

Associa os identificadores de transiqão aos nomes dados às

mesinas defidos na espcrficação, relacionando as cláusulas TRANS e NAEVIE.

* STnputState - Se refere ao estado inicial locd de cada transição descrito
pela cláusula FROM.

* SOutputState - Se refere ao estado fia1 local de cada transição descrito
pela cláusula TO.

- Implementa os identificadores nu~néricos(SId) dos estados locais,

"State

relacionando estes com os seus respectivos nomes definidos na especificação pela
cláusula STATE.

*

SInPt

-

relaciona os identificadores de E's com seus respectivos

cabeçalhos.

* SDipclim - Contém a clime~wãoc10 vetor de IPs de mesmo tipo para um
mesmo cabeçalho.

*

SInteraction

-

Relaciona o nome das psimitivas com o canal de

comunicação entre IPs

*

SM

-

Regktra as hstâncias que podem vir a ser criadas durante a

execução do sistema especificado, através das infor~naqõesda cláusula MODVAR.

* S k d i m - Contém a dimensão do vetor que registra as ínstanciaçües cle
um mesmo módulo, definidas em h/i:ODVAR.

* Transitíons - Registra as informações descritas na especjfícaqão atravks
das cláusulas DELAY e PNO3XITY.

A declaração de todos os tipos de &dos de Estelle são registradas no

módulo SType,
O overlay INICIADOR, citado pela primeira vez na seção 3.4.1.1, carrega
as %s encadeadas irnplementadas nos módulos dos dados estáticos clurante a fase
de inicializagão de qualquer fessamenta, sendo que, após esta carga, seus conteúdos
não mais se alteram clurante toda a análise de uma especificaqão.

MÓDULOS DO GERADOR

I

BodySymbol

BociySymbol
Sahid
Iptrans

I

Role

Role

Sinit-id
Sinputid
Sspont-id
Sot

Tabela 3.1 - Módulos da plataforma que implementatn os conjuntos de
dados de Estelle.

Este grupo de módulos implementa os dados dinâmicos de Esteile nas
ferramentas. A seguís será explicada a finalidade cle cada um dos inódulos que
compõem o grmpo dos Dados Dinâmicos.

*

ModRef - Contém a implementaqão do conjunto de referências das

instâncias de i-nódulo (MRef) associadas às referências das suas respectivas
instâncias de móclulo pai, como tambkm ao índice e ao identíficador de suas
variáveis móculo.

* SChild - Contém o conjunto que relaciona cada referhcia de instilncia de
módulo is suas instâncias f i a s que foram csiaclas.

* SSBody - Implementa o conjunto de claclos que relaciona o iclent%caclor
estático c
k c0i-p a cada referência de instância de módulo existente.

* SExportVasiable - Contém a estrutura de dados das variáveis exportaclas
(são variáveis declaradas no cabeçalho do módulo f&o

que podem ser

compai-tííhaclascom os pais), associadas a cada referência de instância de módulo.

*

SLocalVaiTable

-

Contém a impleinentação das estsuturas de dados

referentes às vaiiáveis de corpo associadas às referências de instâncias de módulo.

* SParameterVasiable - Contém a ímplementação das estsuturas de dados
referentes aos parâmetros de móclulos associados às referCncias de suas instâncias.

* Interactions - Implementa as estruturas de dados referentes aos parâmetros
das primitivas de comunicação (ínterações) recebidas pelos módulos associados às
referdncias de suas instâncias.

* SIPointRef - Responsável pelo armazenamto cfas referências dos pontos
de interagões dos módulos instanciados. Tais referências são relacionadas B

referência de suas instâncias de módulo, ao índice do vetos de instâncias de P s e
aos identl-ficadores estáticos desses pontos na especificaqão.

*

SAttached - Contbm a implementaqão do conjunto dos pontos de

interação ligados por meio de um ATTACH, registrando as ligaqões entre módulos
pais e filhos.

*

SAttach - Assim como o anterior, este módulo possui o conjunto dos

pontos de interação ligados por um ATTACH, entretanto, são armazenados aqueles
pontos no final das ligaqões, ou seja, os pontos extremos de vários ATTACHs
realizados sucessivamente.

* SConnect - Este tambbm implementa o amrazenamento das referencias de
pontos de interações ligados, sendo que, desta vez, por meio de um CONNECT,
registrando as ligações entre módulos com mesma hierarquia.

* SQueueRef - Este contém o conjunto das referências das filas FIFO do
tipo INDIVIDUAL associadas às respectivas referências dos seus pontos de
interação.

* SQRef - Contém a implementaqão das fdas FIFO que são icientificadas
pelas suas referências criadas pelo inóílulo anterior, contendo as filas de pritriitivas
de comuníca$io ( mensagens ).

* SToken - Registra o conjunto dos estados com ficha cie cada instância,
através dos identificadores estáticos dos estados associados às referências das
instâncias de módulo, indicando os estados locais ativos de cada instância.

* SSpontTraas - Armazena as transigões espontâneas sensibilizadas( que
não possuem WHEN ) de cada instância , relacionadas com os valores de suas
teínporiza@es, pois estes variam a cada disparo de transiqão.

*

TransDEdisparo

-

Possui a implementaqão de dois conjuntos de

informações com características específicas das ferramentas que exemplificam a
utilização da plataforma: o conjunto das instâncias de transiqões diqmradas de um

determinado estado global, e o conjunto das instâncias de transições disparáveis de
um cietemiúiado estado global.

As estruturas de &dos, específicas das ferramentas implementadas, que
controlam o tipo de análise a ser realizada, estão itnplernenadas em cinco móclulos :

* EstadosQerandos - Responsável pela definição das estruturas de dados
que constituem os estados globais operandos. Estes estados, díferentemente dos
dados de Estelle, foram estruturados em ARRAYs, porém seus elementos são
RECORDs com alguns campos com ponteiros p u a filas encacleadas. São estados
globais que aparecem como operanctos nas fórmu'Ias de Lógica Temporal, utitizados
apenas pelo Verificados.

* Expressoes - Implementa a fila cujos elementos são os identíficadores das
dketivas declaradas na especificaqão para observar os valores de vasiáveis,
expressões ou parâmetros, definindo o número das expressões ou vasiáveiq que
ficaram visíveis ao algositmo.

* ResetaExpressoes - As expressões, variáveis e parâmetros contidos na f i a
de dados implementacta pdo módulo Expressoes são aqueles válidos para a geraqão
de estados globais, e o módulo ResetaExpr.essoes contém os procedimentos que
selecionam quais variáveis e expressões utilizadas pelas diretivas do compilador,
devem ser consideradas na formaqão dos estados globak.

*

EstadosGlobaisGerados

-

Innplementa todos

os procedimentos

relacionados com a geraqão e inanipulação da fila de estados globais que constitui a
saída em mquívo do gafe de execuqão do protocolo especificado. Postanto os
procedipnentos deste módulo realizam operaqões sobre o arquivo .GRF.

* Dad~sDAve~ificacao
- Implementa records com ponteisos para todos os
dados úinâmicos de Estelle que formam um estado global, e o restante dos dados
das ferramentas de geração que, embora muitos, são estruturas com pouca
complexidade. As variáveis que implmentam este grupo de dados são exportadas
diretamente para consulta dou alterção em outros móciulos, não tendo
encapsulamento como nas outras estmturas de dados, pois são siinples, embora
necessárias em quase todos os módulos.

Este bloco é composto por um módulo, o SPrimitives, que é responsável
pela ímplementaqão dos procedimentos executores das primitivas cle Estelle ( INIT,
WHEN, OUTPUT, CONNECT, ATTACH, DISCONNECT, ... ).

Estes procedimentos foram cl~senvolvidoscom base na clefinição das
primitivas, fazendo toúas as manipulações necessáílas nos módulos das estruturas
de dados dinâmicos de Esteíle.
Além cle inicializar o móciufo da especificação atravks do procedimento
InitEspec que executa o BEGIN END do INITIALIZE, dispara as transições
através do procedimento Fogo que executa todos os BEGIN END dos TRANS.

Este grupo de módulos implementa os dois algoritmos de busca que
resultam nas Áivores de Alcançabilidade dos protocolos testados. 0 s móc~ulosque
compõem as estíuturas executoras dos algoritmos são os seguintes :

* PassoApasso - Este módulo cria e apresenta ao usuário o Menu Passo a
Passo, cujas opções peírnitem: A exposição das transições clisparáveis para que o

usuário possa escolher uma, a uma, a seu citério, para execução; A exposição das
variáveis identificadas pelas diretivas do tipo $Afetar, declaradas dentro da
específlcação, para que o usukio possa moclífisá-las; E a exposigão do contexto
atual da especifica$ío.
Desta maneira o usuário pode percorrer a &ore

de Aicançabilidade da

maneira que quiser, possibilitando que sejam feitos estudos mais específicos c10
compoi-tamento do protocolo.

*

Proprieúades

-

Este módulo gera uma Árvore de Alcançabiliclade cio

protocolo especificado e ainda faz a verificação de algumas das propriedades gerais
do sistema, tais como: Ausência de Bloqueio, Reinicialização e Limitação.

A geração da Árvore de Alcançabiliílade do protocolo em análise é feita por
meio de uma expansão total do grafo, a partir do estado global raíz, formado pela
Uucialízação do rnódulo da especificação Estelle. Todos os outros estados globais
possíveis de serem alcançados, vão sendo obtidos através do disparo sucessivo de
todas as transigões habilitadas para execução em todos esses estados.
A expansão da árvore de alcançabilidade é feita por meio de uma busca em
profundiclade.
Durante a expansão da árvore de alcançabilidade, se for obtido um estado
global com o conjunto de transições ciisparáveis vazio, a vei-ificação das
propriedades t e i d a neste ponto, inclicando Bloqueio.
Por outro lado, no caso da áivore de alcançabilidade ser esgotada, chega-se
à conclusão que a especificação é Limitada e Sem Bloqueio, sendo possível a pastir

de então, fazer a análise da reiniciakação cio protocolo.
A conclusão de que a especificação é Não Limitada, é atingida quando a
árvore de alcanqabilidade não se esgota devido ao aborto do usuário ou ao
esgotamento de recursos.

A análise da reinicialização do protocolo é feita itíretamente sobre a
estrutura de dados que constitui os estados globais da árvore de alcanqabilidade,
usanclo, principalmente, um campo desta estiutura que indica se, pelo menos um
sucessor diseto do estado global, é o raiz. Esta análise consiste basicamente em
obsesvar se, para cada estado global gerado, existe pelo menos uma seqüi2ncia de
sucessores que conduza ao estado global raiz. Se isto for constatado para todos os
estados globak gerados, o protocolo é dassifícado como Reinkializável.

O grupo de suporte possui as mais variadas funções que são utilizadas por

vários outros grupos da arcpitetura. Este grupo é composto pelos seguintes
mócíulos:

* GravaResultados - Responsável pela geração cio arquivo cle descrição dos
resultados.

*

CmegaResultacto - Utilízado na inteiface com o usuário durante a

defiqão do estado inicial ou a apresentação de algum estado global presente no
arquivo do gsafo de execuqão, pois sua função é de cassegar para a memória um
determinado estado global desse arquivo, a fm de constituis o estado inicial ou
simplesmente ser mostrado ao usuáiio na tela.

*

Stype - Possui a definição de todos os tipos cte objetos de Estelle, tais

como: o identificador de corpo, a refdncia de instância de módulo, entre outros.

* DadosAux - Contém a definição de diversas estruturas auxiliares que são
utilizadas por vários outros módulos com tarefas diferentes.

* TabRef - Implementa uma fila encadeada utilizada na fosmação de uma
tabela que relaciona as refaências dos iclentificactores estáticos dos objetos de

Estelle ci-iadas nm ferramentas com aquelas referentes aos mesmos objetos criados
no Compilador.

* Notation - Implementa os procedimentos que manipulam as referências
das ferainentas e do Compilador a respeito dos dados estáticos de Estelle, com o
auxílio de TabReJ

* SSStatic - Contém o procedimento que faz a leitura do arcluivo da Forma
Intermediária estática (FDO), estabelecendo o conteúdo das -filas encadeaclas dos
clados estáticos de Estelle e monta as estruturas de dados, de acordo com as
infomações Mas.

* Contexto - Contém os proceclimentos responsáveis pelo estabelecimento,
destrui@o e substihríção de contextos da especificação, manipulando os ponteisos
das filas ensadeadas dos dados ctínâmicos de Estelle.

* Cronometro - Exporta procedimentos para estabelecer, zerar, intei~oinl,er
e calcular a contagem de tempo de um teste.

*

TestaEstadoOperando

-

Usado no estudo de Lógica Temporal,

implementa os proceclimentos necessários para verificar se um detemiinado estado
global operando está ocorrendo no contexto atual da especificac;%o.

* Heuiistica - Apesar de não haver heuirística na geração dos nós da Árvore
de Alcanpbilidacle, é oferecido na plataforma para poder ser utilizado no
clesenvolvimento de outras novas ferramentas. Possui procedimento que dispara
cada transi@o para afe1-k seus valores de heurístíca associados e cleyois retoma o
contexto anteilor.

*

AtteraVai-iaveis

-

Implementa os procectimentos necessários para

promover a alteração de determinada variável ele uma instância de módulo,
utiíizando as diretivars da interface de vasiáveis cleclaradas na específicagão,
compondo o menu Passo a Passo que usa a diretiva $Afetar.

*

FileInOut

-

Contém a implementação dos dados e proceclimentos

necesshrios para realizar as operações com arquivos, desempenhadas ppdas
feramentas, tais como : verificar se o disco está cheio, escrever uma st1.úzg num
arquivo, etc.

* HandleError - Responsável pela emissão de mensagens de erro para a tela,
referentes a situaqões de incoerência ocon-idas durante a execuqão clos testes.

O bloco cie Interface com o usuário é responsável pela exposiqão das

informagões na tela e pela leitura do teclado, estabdecencio os valores das est1uturas
de dados e fazendo com que os comandos do usuário sejam executados.

Ele

é

composto pelos seguintes móclulos:

*

Inte~faceHomemMq- Faz a leitura cle comandos e a abertura das

ferramentas desenvolvidas na plataforma, assim como o processamento clos menus
cle opções.

* SetaProcura - Da mesma maneira que o módulo Heuristicu foi mantido
também para uma possível uitlizagão ou adaptação futura.

*

Mostracontexto - Expõe, na tela, o contexto atual cla especificação

Estelle, mostrando a conf~gusaqãodas inst4ncias de módulo, seus estados ativos,
valor de suas variáveis, conteúdo da fíla de seus IPs, entre outras coisas.

* MostraInfoimacoes - Apresenta informações a respeito do sistema e de
um teste realizado por uma ferramenta, tais como: tempo de teste, espaço livre no
disco corrente, tamanho clos arquivos de resultado e total de estados giobair,
alcançados.

*

MostraResultados - Este móchlo pertence ao overlay Resultado e

estabelece relação entre os dados da verificação com os arquivos de resultados,
permitindo a visualização desses arquivos.

*

LeEstadoOperando

-

Implementa os proceclknentos necessários para

leitusa dos estados globais operandos, usados no Verificador.

*

MoctuiosDOSestadosOperandos

-

Implementa todas as operações

relacionadas com a definição e uso das instâncias de módulo associadas às
declaraç8es de estados operandos.

*

LeLogicaTemporal - Outro módulo herdado do Verificador que foi

mantido para facilitar uma posterior utilização ou adaptação por outras novas
ferramentas.

* Indi~aVe~caqão
- ContPrn um procedimento que mostra uma tela para a
interface com o ambiente externo da especifiçação Estelle e uma janela para indicar
a evolucão da c10 algoritmo.

* ChecagemDEentradas - Implementa a averiguação de emos nas linhas de
comando fornecidas pelo usu;uário, para evitar um aborto do processamento de um
teste por entradas inadequaclas.

* ManipulacaoDEentradas - Implementa os proceciimentos que mexem com
o valor das cadeias de caracteres formadoras das linhas de comando das
fei-ramentas, fornecidas pelo usuário.

* GerenciadorDEmenus - Imp1ementa a fia encaúeada cujos elementos são
estruturas de dados que constituem a definição de um menu ou de uma janela,
assim como a manipulação dos mesmos.

3.4.2.2. Os Algoritmos dos Executores da Geragão

Os dois módulos que implementam os Executores da Geração são os
"motores" das ferramentas desenvolvidas, sendo que todos os outros módulos da
piataforna existem para seivir o funcionamento deles dois. Portanto seus
respectivos algoritmos serão explicados adiante em mais detalhes.

* O algoritmo Passo a Passo - Este algoritmo é bem simples, uma vez que
o disparo das transições fica a cargo do usuário do Gerador. Os passos que
compõem este algoritmo são:

Passo 1- Criar e mostrar na tela o menu de passo a passo.
Passo 2- Executar o passo 3, caso o usuário não tenha enviado o
comando para finalizar a análise.
Passo 3- Conforme o comando foinecido pelo usuário, fazer a
execuqão exclusivamente do passo 4 ou do 5 ou c10 6.
Passo 4- Mostrar na tela o contexto atual da verificação e, em
s~guida,voltar para o 2 passo.
Passo 5- Mostrar na tela, o "menu" para fazer alteração das variáveis
declaradas na especificação Estefie e, em seguida, voltar para o passo 2.
Passo 6- Obter o conjunto das transições clisparáveis. Se houver a
sinalização de bloqueio, retome daqui para o passo 2. Caso contrário, execute o
passo 7.
Passo 7- Expor ao usuário as transições dísparáveis a fim de que ele
escolha uma delas para ser executada, voltando logo em seguida ao passo 2.

*

O Algoritmo Direto

-

Este algoritmo pode ser descrito pela seguinte

sequ&cia de passos:

Passo 1-Gerar arquivo de descriqão dos resultados.
Passo 2- Anular contexto atual do protocolo e, em seguida,
inicializar o módulo da específicação, executando o INITIALTZE.
Passo 3- Armazenar o contexto atual como estado global raiz,
gravando no arquivo de saída com extensão .GW.
Passo 4- Criar conjunto de transições clisparhveis.
Passo 5- Se a aplicação do passo 4 resultar em bloqueio, registre
este resultado nos arquivos de saída e termine a geraqão.
Passo 6- Se a aplicagão do passo 4 resultar em estado exausiclo (sem
transiq6es aptas que ainda não foram disparadas) e o contexto atual for o estado
global sai5 registre especifícação limitada e vá para o passo 12 .
Passo 7- Se a aplicação do passo 4 resultar em estado exaurido,
carregue para o contexto atual, o estado global, pai deste último estado obtido, e vá
para o passo 12.
Passo 8- Escolha e execute uma transição disparável sem usar
heurística.
Passo 9- Depois da execução cla transição, se hover alguma instância
de módulo criada sem ter a sua transi$io de inicialização disparada, registre este
resultado nos arquivos de saída e termine o teste, pois isto não pode acontecer.
Passo 10- Faça o registro da transição disparada dentro cla estruhira
de dados do estado global, pai deste último estado obtido.
Passo 11- Se o contexto atual ainda não estiver na fila de estados
globais gerados, coloque-o. Caso contrário, ou seja, ele já foi visitado, carregue
para o contexto atual, o estado global, pai deste último estado obtido.

Passo 12- Se ainda não tiver sido registrado especificagão limitada e

o usuái-io não tiver abortado o teste, volte ao passo 4 ( para fazer tudo denovo ).
Passo 13- Se estiver registrado especificação limitada, ~ e i ~ c se
p eo
protocolo é reinicializável.
Passo 14- Registre os resultados finais nos arquivos de saída e
termine o processamento.

3.4.2.3. Diferenças entre a versão U N I X e a DOS

Confosme previsto, além de possibilitar a realizaqão de todo o
processamento das femnentas ímplementadas em uma mesma máquina, a
Plataforma de SofDivare deve possuis uma versão que possibilite isso também em
inkpínas operando com sistema operacional UNIX.
Para tal, foram necessárias adaptaqões nos módulos que implementam a
ferramenta, o que proporcionou em algumas mudanças na arquitetura geral que
descreve o funcionamento da plataforma.
Anteríoimente, a estrutura da asquitetura da Plataforma de Software foi
apresentada com o auxílio cíe uma clivisão classificatóría dos módulos que formam
grupos fundamentais, onde os módulos atríbuídos a um mesmo p p o possúem
objetivos de funcionamento semelhantes.
A maioria destes grupos se manteve na arquitetura, entretanto, alguns com
mo~~ifícações
e outros até deixaram de exístis, o que poderá ser melhor percebido se
for feita uma comparação entre a fig. 3.4 e a fig. 3.5.
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Figura 3.5 - Arquitetura da Plataforma de Software na versão para UNE.

De início, o grupo Infreface H/M, observado apenas na fig. 4.4, deixou de
existir devido a não necessidade de implementação de uma interface sofisticada
com múitiplas janelas, conforme acontecia na versão para DOS das ferramentas.
Isto acontece devido o sistema operacional UNIX ser multitarefa, e a interface do
próprio SUNOS (versão de Windows da SUN), presente nas SPARCstations
(estações de trabalho onde foi desenvolvida a nova versão da ferramenta),
possibilitar o recurso de exposição de inúltiplas janelas ao mesmo tempo,
dispensando a necesidade deste serviço ser implementado na ferramenta.

Um recurso da versão DOS que não foi adaptado para a versão UNIX por
não ter sido considerado fundamental, mas que pode vir a ser incluído numa outra

transição de cada vez. Este grupo é observado apenas na fig. 3.4 que descreve a
uma proposta doSistema cle Auxílio numa versão para PCs e compatíveis.
Como a versão para U N I X não contém a opqão Passo a Passo, a interface
desta versão ficou mais simples ainda e foi hpleinentaúa portanto, através de
comandos de linha, para &ar hncional, enquanto não se faz a integaqão de toúas
as ferramentas do Sistema cle Auxílio ao Projeto cle Protocolos.
Como a versão para DOS possui uma interface mais elaborada, foi feito um
Manual do Usuário no Anexo 4 para auxiliar na sua compreensão.
Finalmente, outra diferença é no que diz respeito aos arquivos de saída
gerados pelas ferramenta desenvolvidas. Como a versão UNIX possui uma
inte~facesimplificada, esta não apresenta, durante a execuqão, os cletalhes que
descrevem cada um dos estados globais gerados obtidos, entretanto esta informação
é vital para a realizagão dos estudos a respeito do comportamento do protocolo em

teste. Portanto, na versão para U N I , é gerado um arquivo de saída adicional, que
contém de foirna textual, toda essa descri@o de cada um cios estados globais
obtidos pelo algoritmo de busca direta, e este arquivo possui extensão .EGL ( vide

fig. 3.5 ).
Estas são, em sintese, as principais cliferenças estruturais entre as duas
versões oferecidas, entretanto os resultados dos testes das ferramentas
ímpíementada com os protocolos de comunicaqão foram os mesmos, tanto numa
quanto na outra versão c10 software.

3.4.3. Uma Análise da Explosão de Estados

A geraqão de um s a f o pode ser feita de muitas maneiras. Dependendo das
características particulares do grafo em questão, uma maneira pode chegar ao grafo
total antes da outra.

Como todos os nós dos grafos que temos interesse em estudar s3o
interconectados a todos os outros através de pelo menos um caminho, podemos
classificar nossos grafos como árvores.
Se u m árvore é mais "larga" do que "prohcla", sua obtenção completa é
atingida mais rapidamente quando a geração é feita através de uma "busca em
largura".
Quando ocorre o caso contrário, a geração da árvore é mais eficiente
quando feita através de uma "busca em profundidade".
Como não se tem qualquer infor~naqãoquanto 2 uma possível maior
incidência do formato dos grafos que descrevem as árvore de alcanpbilidade dos
sistemas de comunicação em geral, ser mais largo ou mais profundo, foi adotado o
método de busca em profundidade, pois se não se sabe qual é o melhor, sabe-se
pelo menos que algum deles cleverá ser.
Até então não foi adotada qualquer medida para recluzis o número cle
estados globais obtidos, nem seques alguma estratkgia para tomar a obtenção dos
mesmos mais rápida, entretanto, este problema existe e as análises dos sistemas de
comunicação sempre acabam esbarrando nos limites impostos pelos recursos
computacionais.
Portanto devem ser estudadas maneiras de minimizar o problema, já que ele
é inevitável.

3.4.3.1. A adoção de Restrições na TJ3F

Conforme foi visto na seção 2.2.2.14 a execução de uma esl~ecificação
Estelle é governada pelos atributos dos módulos e a estrutura hierárquisa da
específcação. Esta execuqão pode ser de três tipos: paralela síncrorra, paralela
â&ncrona e não determinística.

O trabalho desenvohrído em [19], mostra um estudo que conclui que as
áivores geradas por sistemas com inódulos que tem execução paralela, possuem
ásvores de alcangabilidade com.maior número de nós do que teilam, se o mesmo
sistema funcionasse com seus móclulos executando de maneira não cletetminística,
ou seja, com uma transição ctisparancto de cada vez. Com base no mesmo estudo, a
ferramenta desenvolvida em [19] faz as mesmas consicleragões.
Como medida tomada no sentido de conter a explosão de estados clurante a
geragão cla ái-vore, foi decidido restringir o estudo, aos casos em que os sistemas
não possuem paralelismo. Para implementar esta resolução, os módulos pai cía
especificação, não podem ser classificados como SYSTEMPROCESS, restando
apenas

a

slassificaqão

SYSTEMACTNITY.

Como

os

módulos

SYSTEMACTIVITY só podem ser refinados em módulos do tipo ACTFJITY, o
atributo PROCESS acabou sendo excluído também, de maneira indireta.

3.4.3.2. A possibilidade de incluaiio de Heiarísticas

Outra idéia, sesia utilizar alguma heusística que podasse caminhos da árvore
de pouco interesse, entretanto este tipo de escolha é muito delicada e exige um
estudo cuidacioso para escolhes tal heu~istica.Como a adoção desta técnica não faz
parte dos objetivos deste trabalho, seguem-se algumas sugestões para orientar esta
irnplementação no desenvolvimento das novas ferramentas para o CAD de Estelle.

Em geral, uma heusística costuma acrescentas valores calculados a cada
ramo da árvore, antes que seja escolhido por qual deles o sistema deve tentar
evoluir. Estes valores conferem uma espécie de classificaqão às transições quanto ao
aspecto de qual deve ser a mais indicada de ser disparada.
Caso, posteriormente se resolva ingressar por este método para melhorar a
peiforrnace da geraqão dos estados globais, sem comprometer a sapacidack da

fessamenta de analisar os sistemas, tal heui-ística pode ser incluída de tr$s maneiras
na arquitetura do sistema.

Primeiro modo

Pensando numa futura utilização na implementaqão cle novas fersamentas
baseadas em algoiitmos de busca para o Sistema de Auxílio, e ainda, visando
facilitas a implementação de heusísticas em tais algoritmos, foram incluídos, apesar
de atualmente estarem inativos, alguns módulos com este objetivo,
Existe um recurso de utilizaqão de vasiávek definidas pelo usuário, que são
utilizadas no cálculo de uma heusística específica de sua implenzentação.
A cada transição que o usuário tenha interesse, pode ser atsíbuído o valor cle
uma heurística. Após feito isto, pode ser utilizada uma opção de gerar a árvore,
disparando primeiro aquelas transiqões que possuem o menor valor cle heurística
associado, durante o funcionamento do executor do algoritmo.
Os módulos que implementam estes procebentos poderiam ser adaptados
para implementar uma outra heusística que fosse cle interesse.
Anteriosmente eles foram utilizados nos estuclos cle Lógica Temporal feitos
pelo Verificados.

Segutzdo modo

Ainda aproveitando recursos de software do Verificador que já foram
iinplenzentados, e que podem ser adaptados, existe a possibilidade de utilizar um
recurso especial com o qual se pode clefínir todas as características da família de
estados globais de pouco interesse.

Todos os estados gerados são analisados para ver se são identificadas essas
características não desejáveis. Tais estados são então, poúados da á m e de estados
globais, ou seja, não são gravados na est~uturade dados que contém registrados
todos os estados obtidos pelo Executor, após sua respectiva geração.
Esta seria outra maneira de incluir a implementaqão de uma heurística
específica no funcionamento dos algoritmos.

A itnpleinentaqão de uma heusística na arquitetura de uma ferramenta,
também pode ser feita sem utilizar a estratégia de aproveitar recursos de módulos
remanescentes do Verificador. Esta inclusão pode ser feita diretamente no cospo
dos programas que implementam a ferramenta na qual se deseja adaptar este
serviço, entretanto, deste modo, a característica de todo o software ter sido
desenvolvido de maneira modular e com encapsula~nentode dados, sesia perdida,
apesar de talvez ser a maneira mais rápicla e pouco elegante.
No caso de nossa ferramenta que exempWca a aplicagão da platafoima, o
módulo que deveria ser alterado, seria o Propriedades, que iinplementa o
funcionamento c10 Executor Direta da geraqão, que obtém as árvores de
alcangabííidacle de uma vez só, sem a interferência c10 usuário.

3.5. Conclusão

Para tomar claro o entendimento dos princípios básicos da hplementqão
e da utilizagão da Plataforma de Software, foram descritas inicialinente, neste
capítulo, as características do Sistema de Auxílio, que é o pacote de ferramentas

que englobará todas as ferramentas, e a Forma Inteimdiáría, que é o objeto de
entrada da maioria destas ferramentas.
Em seguida, foram explicados o fiancionamento da Plataforma de Soíkvare,
as caracteiísticas de sua arquitetura e seus detalhes de implementação, a s s h como
as diferenqas de iinplementaqão e do funcionamento das d u a ~vessões de todo o
software que foi desenvolvido.
Também foi mostrada a utiíimqão desta M a estnitura para a
itnplenzentação de ferramentas de estudo e desenv01Wnento de protocolos de
comunicação, assim como a aplicação da cláusula de probabilidade.
Ainda neste capítulo, foi feita uma aniílise da explosão de estados globais,
falando de suas implicações e sugerindo possíveis maneiras de contornar este
problema nos algoritmos de busca, quando hplementados nesta plataforma
computacional de desenvolvimento.

Capítulo 4

4. Exemplos e Resultados

4.1 Introdução

Neste capítulo são apresentados os sistemas exemplos que foram testados
com o Gerador Total de Árvores de Alcançabilidade Probabilísticas para
demonstrar a utilização da Platafoma de Software para desenvolver ferramentas.
Através da comparação dos resultados obtidos com os resultados de outras
ferramentas a respeito dos mesmos protocolos, foi possível validar a ferramenta
exemplo desenvolvida, assim corno reforçar, por analogia, a veracidade dos
resultados gerados pela mesma.
São oito os sistemas testados. O problema da "Exclusão Mútua" é
abordado na seção 4.2. Na seção 4.3 é apresentado o sistema "Exemplo Inverso".
O protocolo "Produtor e o Consumidor" é estudado em 4.4. Na seção 4.5 é visto o

"Stop and Wait" e em 4.6 é mostrado o exemplo "Sem Probabilidade". Em 4.7 é
mostrado o "Abracadabra" e em 4.8 o "CasaDec". Finalmente o "SomaDift é visto
na seção 4.9. A listagem das especificaç6es em Estelle dos protocolos testados e
seus respectivos arquivos de saída gerados pela ferramenta podem ser encontrados
no anexo B, no final da documentação.

4.2 O exemplo da "Exclusão Mútua"

O problema clássico da "Exclusão Mútua" foi modelado numa

especificação Estelle para servir como teste inicial do Gerador de Árvores de
Alcançabilidade. A estratégia de testar, inicialmente, protocolos simples que têm
seus comportamentos e resultados bem conhecidos, foi adotada para que se possa

adquirir alguma confiança na ferramenta, comparando os resultados obtidos, para
depois então testarmos sistemas menos explorados.

a) Uma Descrição Informal

Um sistema possui três entidades distintas. Uma delas produz um recurso
que é oferecido para as outras duas entidades, entretanto este recurso só pode ser
utilizado por uma das duas de cada vez. Enquanto um dos processos se utiliza do
recurso produzido, o outro processo fica aguardando o recurso ser liberado para
que só então, também possa desfmtar do mesmo.

b) Uma Descrição em Máquinas de Estado

No modelo em máquinas de estado descritas em Estelle a especificação
ficou com um módulo principal representando o sistema como um todo e é do
tipo System Activity. Este possui três instâncias como módulos filhos. Uma delas
representa o gerador do Recurso e é do tipo Activity. AS outras duas são os
Processos que concorrem pelo recurso e ambos são do tipo Activity também.
Estes dois últimos possuem comportamento idêntico, portanto são instâncias de

um mesmo módulo. Esta arquitetura é mostrada na fig. 4.1.

O comportamento dos módulos filhos será descrito a seguir em máquinas
de estado pelas figuras 4.1 e 4.2 para tomar bem claro o funcionamento destas
instâncias e exemplifícar o tipo de aspecto que é abordado durante uma
especificação em Estelle.

Figura 4.1

- Estrutura da especificação Estelle do protocolo "Exclusão

Os Processos podem enviar dois tipos de mensagens: AcessoReq e
DadoAtivado. AcessoReq é um pedido para utilizar o recurso. DadoAtivado é
uma indicação de que o recurso já foi utilizado e não se faz mais necessário, por
enquanto.
O Recurso pode enviar três tipos de mensagens: DadoProduzido,
AcessoNeg e AcessoLib. DadoProduzido é o próprio recurso tão disputado pelos
Processos. AcessoNeg é a indicação de que o recurso já esta sendo utilizado pelo
outro Processo. AcessoLib é a indicação de que o recwso já está disponível.
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Figura 4.2 - Máquina de Estados de uma instância do tipo Recurso.

Figura 4.3 - Máquina de Estados de uma instância do tipo Processo.

e) Resultados

Este mesmo protocolo foi testado anteriormente pelo Verificador para
Estelle, outra das ferramentas que cornpoem o Sistema de Auxílio, e por isso o
problema da "Exclusão Mútua" foi escolhido para servir como um dos testes de
averiguação do funcionamento do algoritmo implementado na Plataforma de
Software.
A ferramenta concluiu que o sistema especificado pode alcançar um total

de 31 Estados Globais diferentes, tendo percorrido toda a árvore de
alcailçabilidade. A ferramenta ainda classificou o protocolo como sendo

Limitado, por possuir uma quantidade firiita de Estados Globais alcançáveis, e
Reinicializável, por ter a característica de sempre poder retomar ao estado inicial
raiz.
Os resultados obtidos foram totahente coerentes com os da outra
ferramenta, o que nos faz crer que as respostas obtidas estão corretas. Entretanto
existe a possibilidade, ainda que pequena, das duas ferramentas estarem
cometendo o mesmo erro. Portanto seria aconselhável acrescentar, no conjunto de
protocolos testados, um que tivesse sua Cadeia de Markov de tempo discreto
conhecida para sanar definitivamente essas dúvidas, já que uma árvore de 31
estados não é pouco trabalhosa de calcular manualmente.

4.3 O sistema "Exemplo Inverso"

O proposito deste sistema é de testar a ferramenta em desenvolvimento
com um protocolo que possua sua C.M. ( Cadeia de Markov ) de tempo discreto
conhecida, portanto ele foi concebido de maneira inversa, ou seja, a partir da

C.M. até se chegar na sua respectiva especificação formal.
Uma árvore de alcangabilidade conhecida de ante mão com a
característica de, a partir de um mesmo estado, poder evoluir para vários outros, é
muito conveniente, pois com esta topologia, que será mostrada adiante, o
algoritmo de busca vai poder ser bem testado.

a) Uma Descrição Informal

Esta especificação não é a representação de nenhum sistema de
comunicação real conhecido, e como foi concebido de maneira inversa a maneira
usual, que é, a partir da especificação, obter-se a árvore de estados globais, ele foi

denominado simplesmente como "Exemplo Inverso", pois foi criado apenas com a
função de ser testado pela ferramenta e ajudar no seu desenvolvimento.

b) Uma Descrição em Máquinas de Estado

Para tornar mais fácil o trabalho de fazer uma especificação Estelle
concebida a partir da arvore de estados globais que a mesma deverá gerar, após
passar pela ferramenta, foi idealizado um sistema bem simples, composto por um
móddo único instanciado apenas uma vez. Portanto não podem existir canais de
comunicação externos.
Poderia haver IPs internos, mas não se considerou importante associar a
mudança de estado a transmissão e ao recebimento de mensagens e alkm disto
este tipo de associação já havia sido testada no exemplo anterior.

Exemplo

1nstânciaÚptiêa

Figura 4.4 - Estrutura da especificação Estelle do sistema "Exemplo
Inverso".

c)Resultados
Como os resultados obtidos pela ferramenta foram os mesmos que os
previstos, já que a especificação foi feita a partir de uma C.M. particular, o teste
mostrou que o algoritmo de geração da árvore de alcançabilidade tem um
hncionamento conifíável, esvanecendo as dúvidas que ainda existiam após o
primeiro teste.
O Gerador obteve 9 Estados Globais e classificou o sistema como

Limitado e Reinicializável, conforme podemos conferir na flg. 4.5.
Este mesmo sistema ainda foi testado pelas ferramentas descritas em r161
e [19], tendo seus resultados idênticos com os da ferramenta exemplo.

Figura 4.5 - C.M. de tempo discreto do sistema "Exemplo Inverso".

4.4 O exemplo do "Produtor e o Consumidor"

Este é outro exemplo clássico no estudo de protocolos de comunicação
que, apesar de simples, é muito útil no sentido de averiguar a confiabilidade dos
resultados obtidos pela ferramenta pois estes resultados são conhecidos e podem
ser conferidos manualmente por ser um sistema que gera alguns poucos Estados
Globais.

a) Uma Descrição hformal

Considere um sistema formado por dois processos, um deles Produtor de
alguma informação e o outro o Consumidor da informação produzida. O processo
Produtor só envia a informação produzida quando o processo Consumidor está
pronto para consumir a informação gerada. caso contrário ele nada faz.

b) Uma Descrição em Máquinas de Estado

O modelo em máquinas de estado que foi descrito em Estelle ficou
composto por um módulo System Activity contendo dois módulos filhos Activity
interconectados por um canal por onde são transmitidas e recebidas as mensagens.
A mensagem produzida pelo processo Produtor é denominada MSG, ao
passo que a indicação de que o processo Consumidor já está apto a consumir
mensagens é denominada de LIB.
Nesta especificação não foram defínidos diferentes Estados Locais para
cada uma das instbcias de módulo. Estas foram descritas como se cada uma só
possuísse um único Estado Local que possui diversos comportamentos. Isto é

apenas uma questão de ponto de vista, pois seria o mesmo que subdividir estes
diferentes comportamentos em vários estados.

Figura 4.6 - Estrutura da especifica$io Estelle do protocolo "Produtor e o
Consumidor".

c) Resultados

A ferramenta exemplo obteve um total de três Estados Globais alcançados

tendo esgotado toda a árvore de alcançabilidade do sistema especificado.
Classificou o sistema especificado como sendo Limitado, pois possui um número
finito de estados, e não reinicializável, devido a impossibilidade de se retomar ao
Estado Raíz ( estado 1 ).
A árvore de aicançabiiidade obtida é mostrada acima e todos estes

resultados estão de acordo com os obtidos pela ferramenta de avaliação [19] e
pelo Verificador descrito em [16].

Figura 4.7 - Árvore de Estados do protocolo "Produtor e o Consumidor".

4.5 O exemplo "Stop and WaitVv

O sistema especificado aqui é uma versão do protocolo "Stop and Wait" e
foi adotado desta maneira por já ter sido assim testado pela ferramenta em [19].

a) Uma Descrição em Máquinas de Estado

A especificação deste protocolo é formada por quatro módulos: Clock,
Transmissor, Receptor e Rede.

O módulo Clock é encarregado de controlar o tempo de retransmissão de
mensagens. Quando uma mensagem vai ser enviada, o rnóddo Transmissor inicia
o Clock com a mensagem StartTimer. O tempo de espera pelo Ack tem
distribuição geométrica com média Del.

O módulo Transmissor sempre tem mensagens para transmitir. Quando ele
se encontra no estado Estab, tenta transmitir iniciando o Clock e entrando num
estado de processamento de úifomação, para em seguida transmitir a mensagem
com um dado número de seqüência.

Activity

Stop a ~ Wait
d

Figura 4.8

- Estn~turada especificação Estelle do protocolo "Stop and

Wait".

O módulo Receptor, ao receber uma mensagem, a processa e envia o Ack
ao módulo Transmissor, caso esta mensagem não tenha sido corrompida na Rede.
O mbdulo de Rede especifica uma rede de transmissão que pode perder

mensagens.

b) Resultados

O interesse de testar este protocolo residia no fato dele já ter sido testado
anteriormente pela ferramenta descrita em [I91 e terem sido detectados bloqueios
durante sua execução. Ainda não havia sido testado, na ferramenta, nenhum
protocolo de comunicação com tais características.

Confirmando o resultado obtido pela outra ferramenta, o programa
concluiu que a especificação desta versão do protocolo "Stop and Wait" realmente
possui bloqueio, que foi logo identificado.

Figura 4.9 - Árvore de alcançabilidade parcial do protocolo "Stop and
Wait".

O teste obteve menos de dez Estados Globais, coiiforrne mostra a fig. 4.9,
pois sempre que a ferramenta detecta a ocorrência de um bloqueio, ela interrompe

o teste e informa ao usuário, dizendo que este foi o motivo da finalização do
teste.

4.6 O exemplo "Sem Probabilidade''

I) objetivo deste exemplo é mostrar ao usuário, como a ferramenta se

comporta quando introduzimos para análise, um protocolo com erro de
especificação. No caso, o erro é a falta da descrição da probabilidade de disparo
de qualquer das transições da especificação. Como já foi dito, todas as
especiíícações necessitam da declaração do valor da probabilidade de disparo de
todas as transições. Para testar esta exigência, foi desenvolvido um serviço
especial que será apresentado com este teste.

a) A Descrição do Protocolo

A descrição informal deste protocolo, assim como a descrição em
máquinas de estado, são as mesmas das seções 4.4.a e 4.4.b, respectivamente, já
que este teste e uma experiência de forçar um erro na especificação do protocolo
"Produtor e o Consumidor" para verificarmos o comportamento da ferramenta.

b) Resultados

Durante o teste desta especificação, a ferramenta interrompe a execução e
abre uma janela de aviso indicando que howe um erro. informa ao usuário que
encontrou uma transição que não contém a descrição da probabilidade de disparo
e ainda indica em qual transição de qual módulo isto ocorre, para facilitar a
loca~izaçãoe correção da falha na especificação por parte do usuário.
A tarefa de ajustes da especificação se torna mais fácil ainda quando o

usuário utiliza a cláusula NAME, oferecida pela própria Linguagem de Descrição,
para identificar cada uma das transições. Foi pensando neste recurso, que este
serviço de proteção contra especificações mal elaboradas foi desenvolvido.
Este serviço foi implementado para suprir o fato de o Compilador Estelle
E141 não fazer este tipo de averiguação, já que a cláusula PROBABILITY não faz
parte do conjunto de palavras reservadas do Estelle padrão.
Como outras ferramentas do Sistema de Auxílio não precisam fazer a
exigência desta declaração, foi considerado mais prudente fazer este tipo de
compilação exclusivamente durante o processainento da ferramenta exemplo, ao
invés de alterar o código do próprio Compilador, pois isto implicaria na geração
de erro quando o compilador fosse usado numa especiflcação em que não se

pretende fazê-la passar por esta ferramenta, e por sua vez, não tem que possuir a
cláusula PROBABILITY declarada obrigatoriamente.

4.7 O exemplo "Abracadabra"

A idéia de testar este protocolo surgiu com a necessidade de se fazer uma
experiência de executar o programa por um longo tempo, para verificar o seu
comportamento, se não ocorreria nenhuma falha de funcionamento e observar sua
performace trabalhando um protocolo de muitos estados globais.
Para tal, deixou-se testar o protocolo Abracadabra, que conhecidamente
possui um número muito grande de possíveis estados globais, desde 14:OO até
2330 aproximadamente, num equipamento 486 DX2 66MHz.

a) A Descrição do Protocolo

O protocolo ABRACADABRA foi padronizado em conjunto pela fSO e

pelo CCITT para ser usado exclusivamente em testes. Ele é u protocolo orientado
a conexão, apresentando características semelhantes às do protocolo do BIT
ALTERNADO, pois suas PDUs (protocol data units) são transmitidas com
nhneros de seqüência alternados entre O (zero) e l(um).
Nesta versão, o corpo da entidade usuíirio foi implementado de forma
simplificada, tendo apenas o objetivo de fornecer a camada abracadabra, as
primitivas de requisição e resposta de serviço para promover o seu teste.
Portanto os módulos com comportamento descrito por este tipo foram
implementados possuindo um único estado local.

abracsdabra
mcep

Figura 4.10 - Estrutura da especificação Estelle do protocolo
"Abracadabra"

b) Resultados

Inicialmente, o Gerador detectou, em pouco mais de dois minutos,
bloqueio na primeira especificação do protocolo, a qual se pensava estar correta
por já ter sido testada por outras ferramentas anteriormente, e 60 estados globais
foram alcançados. Depois disso, o erro de especifiçação pôde ser mapeado através
dos recursos da ferramenta e a camada "usuário" da especificagão foi ajustada.
Após um novo período de aproximadamente nove horas e meia, a
ferramenta desenvolvida obteve um total de estados globais em torno de 550,
quando o teste foi interrompido via usuário, por já estar funcionando por um
longo tempo sem apresentar qualquer problema e ter sido considerado
satisfatório. Portanto esta especificação foi classificada como "não limitada".
Devido as características do Gerador, este mesmo teste pode continuar a
ser feito a partir dos arquivos de saída obtidos.

4.8 O exemplo "CasaDec"

O objetivo deste exemplo é testar o comportamento da ferramenta

desenvolvida quando valores de probabilidade com mais de cinco algarismos
decimais forem atribuídos.
Recomenda-se que os valores das probabilidades, associadas a cada uma
das transiçires, possuam até cinco algarismos na parte decimal.

a) A Descrição do Protocolo

Este exemplo é uma versão do sistema "Exemplo", já testado, só que desta
vez, com os valores das constantes que definem as probabilidades alterados para
novos valores com mais de cinco casas decimais.

CONST

low = 0.049995,
high = 0.950000;

b) Resultados

O que se observou foi que as constantes que possuem mais de cinco
algarismos na parte decimal ficam com seus valores arredondados, conforme é
mostrado a seguir:

low = 0.05000

&

hgh = 0.95000

4.9 Q exemplo "SomaDif'

Como uma especificação de um protocolo de comunicação costuma
possuir um número muito grande de transições, é fácil que se esqueça de atribuir

o valor da probabilidade associada a uma destas muitas transições.
Para facilitar a vida do usuário, foi implementado mais um recurso que
agora está disponível na plataforma de software. Este recurso verifica se a soma
dos valores das probabilidades associadas as transições que são disparadas a partir
de um mesmo estado global, é diferente de 1 (um).
Este exemplo possui características propícias para validarmos ou não o
bom funcionamento do novo recurso.

a) A Descrição do Protocolo

Este exemplo é uma versão do sistema "Exemplo", já apresentado
anteriormente, entretanto desta vez, com alguns estados globais onde a soma das
probabilidades de transição para um outro estado global é diferente de um. Com
isso pode-se verificar o funcionamento e a praticidade deste recurso que a d i a
na correção da especificação do protocolo de comunicação.

b) Resultados

O resultado obtido foi satisfatório, pois os estados em que a soma das
probabilidades das transições de saída foram devidamente identificados e
registrados, como pode ser observado no arquivo de seqüência na seção B.7.a do
anexo B.

4.10 Conclusão

Todos estes testes foram fundamentais na fase de depuração dos erros de
implementação da ferramenta. Concluída esta fase, o desempenho da ferramenta
exemplo foi considerado satisfatório, pois foram comparados os resultados
obtidos de três ferramentas distintas e todos os testes se mostraram totalmente
coerentes entre si.
Além deste algoritmo de busca ter sido implementado para gerar toda a
árvore de alcançabilidade de uma vez só, também foi implementada a mesma
ferramenta exemplo, só que com uma filosofia de exploração de estados globais
diferente, determinada por um outro algoritmo. Nesta outra versão da ferramenta,
o novo algoritmo também vai obtendo os estados globais de interesse com a
informação da probabilidade de transição de um para outro, só que um de cada
vez, ao gosto do usuário.

A experiência mostrou que, além das ferramentas desenvolvidas serem
interessantes para analise do comportamento de protocolos de comunicação, a
utilidade da Plataforma de S o h a r e é muito grande neste tipo de tarefa.
Com uma plataforma computacional com tais características especiais,
fica facilitada a tarefa de desenvolver ferramentas basedas em algoritmos de
busca e inclusive de utilização na área de análise de desempenho.
Todo o processamento dos testes da ferramenta pode ser realizado em uma
única máquina, o que já é considerado um avanço, e em tempo hábil considerado
bastante satisfatório ( alguns demoraram minutos e outros apenas segundos ) para
os protocolos testados. Estes tempos podem ser verificados nas listagens dos
arquivos de salda de cada um dos protocolos, que se encontram no anexo B, no
final da documentação.

Outra coisa que se pôde observar ao longo deste capítulo foi o quanto
subjetivas e, algumas vezes, pouca claras, são as descrições de um protocolo de
comunicação, quando feitas de maneira informal. Daí se conclui que com a
populafiza~odas Técnicas de Descrição Formal, haverá uma tendência natural
de as pessoas fazerem uma opqão pelo abandono das descrições informais, ou
pelo menos que sempre venham acompanhadas de sua respectiva especificação
formal, para que não deixe dúvidas nem margem a interpretações dúbias.

Capítulo 5

5. Conclusões

5.1 Preliminares

O objetivo deste trabalho foi implementar uma plataforma de software que
já oferece de maneira organizada e encapsulada as informações provenientes das

especificagões em EsteUe e ainda alguns recursos de manipulação destas
estruturas de dados. Com isso o desenvolvimento de ferramentas que auxiliam no
estudo e implementação de protocolos de comunicação ficou uma tarefa mais
fácil, e padronizada.
Para que estas ferramentas sejam implementadas basta introduzir um
algoritmo de busca conveniente e fazer os devidos ajustes nas interfaces com o
usuário. Como a tradução dos dados de Estelle já esth pronta, e todos os
algoritmos irão manipular basicamente os mesmos dados, todas as ferramentas já
são concebidas com a característica de possuir a Forma Intermediária gerada pelo
compilador Estelle como principal entrada de dados, uma vez que as
especificações de protoçolos são feitas segundo as regras da TDI? Estelle.
Através da utilização desta base computacional, as futuras ferramentas que
deverão compor o Sistema de Auxílio ao Projeto de Protocolos de Comunicação
já nascerão naturalmente neste CAD de Estelle, evitando trabalhos futuros de

integração das ferramentas.
Um dos aspectos desejados era a condição de que toda ferramenta deveria

ter urna versão que funcionasse totalmente em uma mesma máquina, para facilitar
o seu aprendizado e utilimçiio. Desta maneira o Sistema de Auxílio pode ser
difundido mais rapidamente nos meios acadêmicos.
Estes objetivos foram alcançados, uma vez que foram feitas não só uma,

mas duas versões da plataforma de software para implementaçao de algoritmos de

busca, com as características exigidas. Uma versão para auxiliar no
desenvolvimento de ferramentas que devem funcionar completamente em DOS
para servir de uso acadêmico para alunos da graduação e outra que necessita
unicamente do UNZX.
Apesar de, inicialmente, esperar-se que com a versão para DOS
resultassem ferramentas com uma perf'onnace inferior àquelas obtidas com o
auxílio da versão para UNIX, os testes mostraram resultados contraditórios a esta
espectativa. O tempo de obtenção das árvores de alcançabilidade probabilísticas
foi inferior nos equipamentos compatíveis da linha PC, sendo que todos os outros
resultados obtidos pelas duas versões da ferramenta exemplo implementada foram
idênticos.
Para que todo o software sempre tenha total compatibilidade de
funcionamento com qualquer equipamento da família dos PCs, foi necessário
fazer a implementação desta plataforma cornputacional, utilizando-se do recurso
de subdivisão do processamento em overlays. A adoção deste procedimento foi
imperativa devido os modelos mais antigos da linha PC possuírem pouca
quantidade de memória RAM, o que impede que seja feito o carregamento de
todo o programa na memória durante sua execução, problema que já não existe
nas estaçoes de trabalho SPARC. Entretanto os modelos mais atuais compatíveis
com a linha PC não sofrem desta escassez de memória randômica. Todos os testes

da versão para DOS foram realizados em equipamentos com processadores 486,
trabalhando com freqtiências de operação da mesma ordem das fiequências das
estações de trabalho que funcionam sob UNIX.
Estes tempos apesar de muito semelhantes, foram maiores quando obtidos
a partir da versão para UNIX. Por exemplo, o sistema denominado Exemplo
Inverso, foi calculado em 3 segundos por um 486 DX2 66MHz, em 15 segundos
por um 486 DX 40MHz e em 19 segundos por uma SPARCstation.

Os vários testes feitos com diferentes sistemas estudados anteriormente
em outros trabalhos validaram o bom funcionamento e a veracidade dos
resultados gerados pela ferramenta exemplo irnplementada.

5.2 Benefícios

Inicialmente, com a conclusão deste trabalho, foi padronizado o
desenvolvimento de novas ferramentas para o Sistema de Auxílio ao Projeto de
Protocolos de Comunicação para Redes de Computadores que irá tomar a tarefa
de desenvolvimento e depuração de protocolos um trabalho mais organizado,
menos sujeito a falhas, menos cansativo e mais rápido.
O desenvolvimento desta Plataforma de Software também determinou
uma melhora no aspecto da utilização dos softwares que se seguirão em relação
ao aspecto da computação ser feita toda ela em um único equipamento, o que nem
sempre aconteceu no passado, o que era pouco prático. Portanto esta plataforma
de software definiu uma nova política de desenvolvimento de ferramentas
baseadas em algoritmos de busca substituindo a maneira como era usual de
desenvolver tais ferramentas para o Sistema de Auxílio.
A disponibilidade das ferramentas desenvolvidas para exemplificar a

aplicação da plataforma de sohare, com suas características especiais, permite
ao projetista vislumbrar todos os possíveis estados globais alcançáveis pelo seu
protocolo e navegar pelos mesmos para depurar erros e prever comportamentos de
forma mais precisa e eficiente, o que antes não era possível.
Finalmente, pode-se citar ainda a otimização dos investimentos em
desenvolvimento, a melhoria da qualidade dos sistemas de comunicação gerados e
o aumento da segurança e confíabilidade dos protocolos projetados como mais
alguns benefícios que o desenvolvimento desta ferramenta acarretou.

5.3 Perspectivas

Uma das aplicações que já pode começar a ser feita é a utilização desta
plataforma para fazer a integração das ferramentas já desenvolvidas do Sistema de
Auxílio ao Projeto de Protocolos de Comunicação para Redes de Computadores
que, necessita possuir uma interface sofisticada e amigável para todos os seus
recursos, o que trará mais conforto ao usuário.
Um trabalho de integração das ferramentas já existentes, já está sendo
feito, entretanto sem utilizar uma plataforma computacional única. Este novo
sistema irá fmcionar totalmente em sistema operacional UNIX, tornando sua
utilização eficiente e aumentando a possibilidade de divulgação e intercâmbio do
mesmo com outros centros de desenvolvimento, que mais frequêntemente
costumam desenvolver ferramentas para este mesmo sistema operacional,
entretanto, tal sistema conterá muito código replicado desnecessariamente,
ocupando muito espaço em memória.
Um aspecto que ainda pode ser explorado é no que diz respeito a geração
do grafo que descreve a árvore de alcançabilidade de estados globais. O
processamento de dados pode vir a ser tão intenso que, mesmo as estações de
trabalho SPARC da SUN, e os atuais 486s e Pentiuns podem vir a ficar lentos
nesta tarefa.
Uma alternativa para minimizar o problema e obter resultados de maneira
mais rápida seria a aplicação de heurísticas convenientes para podar cammhos da
árvore de estados que levassem a estados globais de pouco interesse, já que a
geraçilo desta árvore está sendo completa e sem heurísticas.
Outra alternativa para maximizar o desempenho desta geração, é tentar
explorar os recursos de programação paralela, oferecidos pelo sistema operacional

UNE, e fazer uma reestruturação da maneira de como é feito o processamento da
atual computação.
Como esta plataforma tem a preocupação de aumentar a capacidade de
descrição das características dos protocolos, descritos em Estelle, através da
inclusão da possibilidade de especificação de uma probabilidade associada ao
disparo de cada transiçiío, o próximo passo deverá ser o aproveitamento destes
recursos da plataforma de software, para implementar uma ferramenta que
obtenha Cadeias de Markov gerais de protocolos especificados com Esteile.
Uma das ferramentas exemplo implementadas mostrou que as
características dos dados oferecidos pela plataforma de software já são suficientes
para o desenvolvimento de ferramentas com esta finalidade, uma vez que se pode
fazer uma analoga das árvores de alcançabilidade obtidas com Cadeias de
Markov de tempo discreto com tempo médio de disparo de transições de uma
unidade.
Uma Cadeia de Markov pode ser descrita através de uma Matriz de taxas
de transição de estados, a qual permite cálculos de variáveis de interesse a
análises de desempenho. Uma ferramenta com tal saída ofereceria dados
preciosos para serem utilizados por outras ferramentas que implementam a
automatização dos cálculos das variáveis de análise de desempenho. Existem
trabalhos desenvolvidos que abordam esta questão e a integração de mais este
recurso no Sistema de Auxílio seria de grande valia.
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Anexo A
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ANEXO A Manual do Usuário

A.1- Organização Estrutural da Plataforma de Sofhvare

A versão para DOS da Plataforma de Software possui uma estrutura
organizada segundo a técnica de overlay, pois o total do seu códtgo de
implementação ficou muito grande, não sendo possível residir no espaço de
memória de 640 Kbytes dos computadores pessoais compatíveis com os da Linha

IBM, para os quais a sua versão inicial se destina., o que já não acontece com a
versão para UNIX por d o existir esta dificuldade. Para a desenvolvimento de um
algoritmo de busca qualquer, aplicado à Plataforma de Software, tal algoritmo
deve ser inserido em um overlay próprio, no caso de utilização da versão PC.
Além da camada base ( arquivo com extensão .EXE ), existem mais seis
"overlays" ( arquivos com extensão .OVL ) que compõem o sistema. Logo abaixo
é feita a descrição destes "overlays" por meio dos seus módulos principais.

* AvalEst - Este é o módulo principal da camada base responsável pela
execução dos Algoritmos de Busca. A camada base é composta de todos os
módulos referentes as estruturas de dados e do módulo leitor de comandos de
abertura da interface com o ambiente externo, chamado de InterfaceHomeinMaq.

* Iniçiador - Módulo principal do "overlay" responsável pela inicialização
(estabelecimento ou criação) de várias estruturas de dados das ferramentas, como
por exemplo: os dados referentes à Estelle (estáticos e dinâmicos); os números
para as diretivas de consulta dos valores das expressões usadas na procura; e etc.

* Resultado - O "overlay" que cria e monta o menu de resultados, tem este
módulo como o seu principal. As opções deste "menu" esao relacionadas a

exposição do conteúdo dos arquivos de saídas e ao estabelecimento do valor de
alguns parâmetros que afetam a criação destes arquivos.

* Informações - O "overlay" que possui este m6dulo principal, tem como
tarefa, a exposição na tela, da janela de informações. A descrição destas
informações encontra-se junto ao comenthio do módulo MostraInformacoes,
sendo o responsável pela criaqão desta janela e fazendo parte também deste
"overlay".

* PassoApasso e Propriedades - Módulos dos "overlays" executores dos
dois algoritmos de busca, já comentados anteriormente.

*

Aborto - Este é o módulo principal do "overlay" que executa o

tratamento de m a interrupção (aborto) provocada pelo usuário durante qualquer
tipo de execução (exceto a execução passo a passo). Quando o usuário interrompe
a geração da árvore de alcançabilidade, este "overlay" é executado, mostrando um
"menu", cujas opções incluem: o cancelamento defmitivo da geração em curso, o
retorno normal a esta geração e a apresentação das informaç6es e dos resultados
até o momento.

A.2 - Comandos da Interface

Como a versão UNM do sistema não possui opções devido o Executor
Passo a Passo não ter sido incluído nesta versão, sua interface com o usuário ficou
mais simples, e sem necessidade de um menu de opções para dar início a gera~ão
da árvore de alcançabilidade.
Além disto, devido às capacidades multitarefas do sistema operacional das

estações de trabalho SUN, a interface do programa com o usuário, toda elaborada
e cheia de janelas da versão DOS, se torna desnecessária na versão UNIX, se
soubermos explorar bem os recursos da máquina.

Uma vez sendo multitarefa, a interface na SUN pode ser bem simplificada
pois a exposição dos arquivos de saída com os resultados dos eventuais testes não
precisa ser controlada pela interface do sistema, como acontece na versão DOS.
Na SUN, os arquivos de saída que forem de interesse podem ser "abertos" cada

um em uma janela e serem observados em tempo real, enquanto em outra janela é
executado o programa principal.
Portanto a interface da versão DOS se fez necessária de ser elaborada com
tantos recursos, ao passo que, para a versão que funciona nas SUNs, foi feita uma
interface simplificada com comandos de linha que formam um diálogo com o
usuário, apenas para tom&-la apta de utilização nas SPARC Síations da SUN,
enquanto não é con~luídaesta versão do pacote de ferramentas denominado de
Sistema de Auxílio a Projetos de Protocolos de Comunicação, que conterá várias
outras ferramentas e possuirá unia interface sofisticada.
Desta forma, serão apresentados a seguir os comandos de utilizaçi%o
referentes à versão para DOS do sistema, que já é mais complexa, pois o
"diálogo" da versão LJNIXé bem simples.

-

Figura A. 1 A tela de apresentação da Plataforma de Software.

A entrada dos comandos da interface é toda realizada por meio de
"menust' e janelas. No que diz respeito aos "menus", para escolher uma de suas
opções, basta posicionar a barra de seleção sobre a opção desejada e em seguida
pressionar a tecla ENTER ou pressionar a tecla em destaque no nome da opção.
As janelas, no entanto, quando são mostradas na tela, ficam aquardando a entrada
de uma linha de comando. Cada janela possui uma linha de comando específica e,
no caso de haver erro na entrada da sua linha de comando, uma mensagem é
mostrada na tela.
A tecla ESC serve para abortar qualquer operação do algoritmo, como por
exemplo, apagar da tela as mensagens de erro, dando prosseguimento ao
processamento normal do programa.
Para executar o algoritmo, basta escrever na linha de comandos do sistema
operacional, o nome do programa da camada base (AvalEst). O processamento do
algoritmo começa com uma tela de abertura ( figura A.l ) que apresenta uma
janela que faz a leitura do nome do arquivo da Forma Intermediária Estática da
especificação analisada ( figura A.2 ).

Figura 8 . 2 - Janela de leitura da F.I. Estática.

Caso ocorra algum problema do tipo, a especificaqão Estelle não foi
compilada ou o arquivo da Fi estática gerado pelo compilador Estelle não se
encontra no diretório indicado, a ferramenta alerta o usasio com uma mensagem
de erro, como é mostrado na figura que segue.

Figura A.3 - Indicação de erro na inicialização do arquivo da FI estática.

A descrição dos comandos da ferramenta é mostrada abaixo, segundo a
ordem de aparecimento dos "menus" e das janelas na tela, começando com o mais
externo (Menu Principal) até esgotar todas as suas opções. Quando aparecer o
trecho ESPAÇO na descrição das linhas de comando das janelas, deve-se teclar

um único espaço na entrada destas linhas.

Figura A.4 - O Menu Principal.

-

a) Menu Principal Este "menu" apresenta as seguintes opções:

* Geração
* Resultados

- Faz a abertura do MENU DE GERAÇÃO.
- Faz a abertura do Ml3NU DE RESULTADOS.

*Informações- Apresenta a janela das informações comentadas
anteriormente, na descriçlio do módulo MostraInformações.

* Sai do programa - Termina a execução da ferramenta.

Figura AS - Finalização da geração da árvore de dcançabilidade.

b) Menu de Geração - Este "menu" apresenta as seguíntes opções:

* Gera Direto - Faz a geração de toda a árvore de alcançabilidade e
verifica algumas das propriedades gerais de protocolo ( vide figura A.5 ).

* Passo a passo - Faz a abertura do MENU DE PASSO A PASSO.

Figura A.6 - Indicação de erro por falta de def"inição dos arquivos de saída.

Caso se tente realizar a geração antes de definir o nome dos arquivos de
saída, tanto da maneira direta quanto na passo a passo, a ferramenta alerta o
usuário deste esquecimento ( vide figura A.6 ).

Figwa A.7 - O Menu de Passo a Passo.

c) Menu de Passo a passo Este "menu" apresenta as seguintes opções:
.
I

* transições disparáveis - Faz a abertura de um "menu", contendo todas as
transições disparáveis no momento. A seleçgo de urna opção deste "menu", causa
o disparo da transição indicada.

* ver contexto atual - Mostra uma série de menus e janelas, contendo todas
as informaq0les a respeito da situação atual das instâncias de módulo existentes no
momento,

* Modifica Variáveis - Faz a abertura de um "menu", contendo todas as
variáveis declaradas no texto da especificação, pelas primitivas $Afetar e
$Verificar, do compilador Esteíle. Fazendo a seleção de uma dessas variáveis,

uma janela e aberta para receber, como entrada, o novo valor da variável
escolhida. Este valor deve ser inserido diretamente na janela de acordo com o tipo
da variável. No caso da variável ser do tipo BOOLEAN, deve ser fornecido o
valor O (zero) para o caso FALSE ou o valor 1 (um) para o caso TRUE.

A seguir é inostrada a interface oferecida pela s u b - o ~ ã o"b-ansições

disparáveis", que exibe o nome de cada uma das transições aptas a serem
disparadas, ou a referência de em qual linha da especificação Estelle a transiçiio
se encontra, conforme o exemplo da próxima figura. Os módulos recebem uma
numeração de referência e os nomes dos corpos também são apresentados.

Figura A. 8 - Janela de diálogo da sub-opção "transi~õesdisparáveis".

-

d) Menu de Resultados Este "menu" apresenta as segmntes opqões:

Figura A.9 - O Menu de Resultados.

* Contexto atual - O mesmo que a opção "Ver Contexto Atual" do menu
de Passo a passo.

* arquivo de Entrada - Abre uma janela para fazer a leitura do nome sem
extensão do arquivo que contém uma análise feita anteriormente. A extensão é
colocada pela própria ferramenta de acordo com o tipo de arquivo manipulado

(.DES, .GRF ou .SEQ).

* arquivo de Saída - Abre m a janela para fazer a leitura do nome sem
extensão do arquivo em que será gravada a primeira análise realizada. Como na
opção anterior, a extensão 6 inserida pela ferramenta.

* Descrição - Mostra o arquivo de descrição dos resultados, cujo nome foi
fornecido na opção "Arquivo de Entrada".

* Grafo - Mostra na tela, um estado global contido no arquivo do grafo de
execução, cujo nome foi dado na opção "arquivo de entrada". O número do estado
global a ser mostrado constitui a I d a de comando da janela aberta pela escolha
desta opção.

* seQuência - Mostra o arquivo de seqüência de disparos, cujo nome foi
fornecido na opção "Arquivo de Entrada".

-

Figura A. 10 Atribuipão de nome aos arquivos de saída.

Ao invés de realizar uma nova geração, o usuário ainda tem a opção de dar

o nome dos arquivos de saída do teste que ele já realizou, e que deseja continuar
analisando, através da sub-opção "arquivo de entrada". Na fig. A.10 é feita a
atribuição de um nome sugestivo para o teste do sistema "Exemplo Inverso" que
foi testado na data 12/03/95, sendo que todos os arquivos de saída gerados pelo
ferramenta terão o mesmo nome, diferindo apenas na extensão que os classifica.

Figura A. 11 - Indicagão de que o nome escolhidojá existe.

Se o usuário escolher um nome para arquivos de saída, que já exista, o
usuário deverá cancelar a operação com ESC ou os arquivos serão gravados por
cima com os resultados do novo teste.
A opqão "grafo" permite que o usuário carregue qualquer uui dos estados
gíobais obtidos pelo algoritmo, como estado atual em análise, para que então,
possa estudar seus módulos, verificar a hierarquia dos mesmos, verificar em que
estado cada um dos módulos da especificação se encontra, consultar o conteúdo
de cada uma das filas, e averiguar o atual valor daquelas variáveis que o
compilador tomou visíveis ao usuário, através das diretivas $Afetar e $Verificar.
Desta forma, todas as características que compõem o estado global atual, podem
ser consultadas em tempo de execução. Estas consultas são exemplificadas nas
figuras A.12, 13, 14, 15, 16 e 19.

Figura A.12

-

Exemplo de carregamento de um novo estado global

escolhido.

No sistema do "Exemplo Inverso" foi obtida uma Cadeia de Markov de
tempo discreto composta de nove estados globais, sendo que o estado inicial raiz
recebe o número um. Caso o usuário tente carregar inadivertidamente um novo
estado global com numeração superior a nove, a ferramenta emite uma mensagem
de erro, advertindo o usuário da incoerência.
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Figura A.13 - Janela de informações a respeito dos módulos do atual
estado global.

-

Figura A. 14 JaneIa de informaç6es a respeito do contexto do atual estado

global.

Figura A.15

-

Janela de infomações a respeito dos atuais filhos do

mbdulo0.

-

Figura A. 16 Janela de ififorma~õesa respeito das filas do módulo 0.

Figura A. 17 - Janela de informações a respeito das expressões visíveis do
módulo 0.

Na versão para UMX, a descrição dos estados globais obtidos é
apresentada na forma texhial, dentro de um quarto arquivo de saída que é gerado
com a extensão .EGL, que é uma referência a Estados GLobais.
A qualquer momento da utilização da ferramenta, a opção "Infomações"

pode ser requisitada, que se abrirá uma janela relatando todas as informações que
a ferramenta conseguiu obter do teste e do sistema. Estas informações vão se
atualizando ao longo da utilização da ferramenta, entretanto é após a realizaqao de
uma geração direta, que este campo fica com o maior número de mformações
disponíveis ( vide figura A.18 ). Este teste foi realizado nurn equipamento 486
DX2 66MHz.

Figura A. 18 - Janela de Informafles.

A.3 - Gerando um teste

Os comandos descritos na seção anterior, permitem ao usuhrio operar a
ferramenta para fazer a análise de uma única especificaç2f0, uma vez que a
mudança para uma outra especificação implica na religação de todos os
"overlays" da plataforma com o novo módulo da Forma Intermediária dinâmica.
Agora será apresentado um esquema detalhado que auxilia no
entendimento do procedimento que se deve ter com alguns dos módulos que
compõem a ferramenta desenvolvida. Em seguida será exlicado o que se deve
fazer para mudar a especificação em análise na plataforma e gerar um novo teste.

Figura A. 19 - Tratamento da Forma Intermediária.

Descriç?ío dos procedimentos para tratar a Forma Intermediária gerada
pelo compilador Estelle ( vide figura acima ).

1) Usar o Compilador Estelle com a nova especificaçiXo a fim de gerar os
arquivos da FI estática (FI90) e da FI dinâmica (FZM0DULA.MOB). A linha de
comando do sistema operacional para este passo é dada por:

BCE NomeEsp
,onde NomeEsp é o nome da especificagão e > é o "prompt" do sistema.
2) De posse do arquivo FIMODULA.MOD, que constitui a FI dinâmica
criada pelo Compilador, executar o programa GERAFIDLEXE para gerar a Forma
Intermediária dinâmica, efetivamente usada pela Plataforma de Software. A saída
do programa GERAFIDI.EXE é o arquivo FIDINAMI.MOD obtido a partir de
algumas alteraç8es realizadas sobre o arquivo FIM0DULA.MOD. A linha de
comando do sistema operacional para este passo é dada por:

=-GERAFIDI
3) Usar um compilador de MODULA-2 para obter o código objeto do

módulo FIDINAMLMOD.

xl!QC rnINAMLM0D
4) Religar a camada base e todos os "overlays" da ferramenta para Estelle.

Para que seja possível a compilação do módulo FDINAMLMOD, assim
como a ligação da ferramenta é necessário ter disponível os arquivos de código
objeto de todos os módulos que compõem a plataforma, incluindo o código objeto
do módulo FIDZNAMLDEF, encontrado no arquivo FDINAMI.SYM.

Anexo B

-

ANEXO B Especificações e Resultados

Aqui serão expostas as listagens das descrições formais dos sistemas

testados pela ferramenta desenvolvida, feitas utilizando a tbcnica Estelle, assim
como os seus respectivos arquivos de saída gerados pelo sofbvare que descrevem

uma análise suciuta do sistema e ainda apresenta a descrição textual da árvore de
alcançabilidade probabilística do mesmo sistema. Esta aplicação exemplifíca a
utilização da Plataforma de Software.

B.l O exemplo da "Exclusão Mútua'!

a) A Especificação em Estelle do Sistema
SPECIFICATION ExclusaoMutua SYSTEMA-,
DEFAULT INRMDUAL QUEUE; TIMESCALE SECONDS;

1

{* DECLARACAO DE CANAL
CHANNEL CanalDeAcesso (user,provider);
BY user :AcessoReq;
DadoAtivador;
BY provider : DadoProdiizido;
AcessoNeg;
AcessoLib;
{*

DECLARACAO DE FUNCAO

{- DECLARACAO DE TIPO DE MODULO
MODULE Processo-we ACIP PontoDeAcesso :CanalDeAcesso (user);
END;

---

{- DECLARACAO DE TIPO DE CORPO -w
BODY Processo-Body FOR Processo-Type;
{" Declaracao de Variaveis de Modulo
VAR
PROBABILITY
:REAL;

I

I
1

{$Verificar VAR PROBABILITY)
Declaracao de Estados r
1
STATE
processando, usandorecurso, esperando;

3

{* Inicializacao de Estadopw
-w
w
w
INiTJALIZE TO processando
BEGIN
PROBABILITY := 1;
END;

{" Transicoes}e
TRANS
FROM processando
TO esperando
NAME procel:
BEGIN
PROBABILITY := 0.5;
OUTPUT PontoDeAcesso.AcessoReq;
END;

I - - (

FROM esperando
W N PontoDeAcessoAcessoNeg
TO esperando
NAME proce2:
BEGIN
PROBABILITY := 0.5;
OUTPUT PontoDeAcesso.AcessaReq;
END;

-------*--(

WHEN PontoDeAcesso.AcessoLib
TO usandorecurso
NAME proce3:
BEGIN
PROBABILlTY := 0.5;
OüTPUT PontoDeAcesso.DadoAtivador;
END;

=
-{-

FROM usandorecurso
WHEN PontoDeAcesso.DadoProduzido
TO processando
NAME proce4:
BEGIN
PROBABILITY := 0.5;
END;

END; (* de Processo-Body

1

1

3

{- DECLARACAO DE TIPO DE MODULO1MODULE Reci~rspTypeactivity;
IP PontoDeAcesso :ARRAY[O..l] OF CanalDeAcesso (provider);
END;
{- DECLARACAO DE TIPO DE CORPO
1BODY Recurso-Body FOR Recurso-Type;
{# Declara-o de Variaveis de Modulo
VAR
PROBABILITY :REAL;

{$VerificarVAR PROBABILlTY}

IC+ Declaraem de
STATE
livre, ocupado;

1

(" Inicializacao de Estado 'vpw**%o
INITIALIZE TO livre
BEGIN
PROBABILITY ;= 1;
END;

1

{" Transicoes
TRANS
RIOM livre
W E N PontoDeAcesso[O].AcessoReq
TO ocupado
NAME recursol:
BEGIN
PROBABILITY := 0.5;
OUTPUT PontoDeAcesso[O] AcessoLib;
END;

I - - - -{

WHEN PontoDeAEessofl].AcessoReq
TO ocupado
NAME recuwo2:
BEGIN
PROBABILiTY := 0.5:
OUTPUT PontoDeAcesso[l]AcessoL~b;
END,

FROM ocupado
WHEN PontoDeAcesso[O].AcessoReq
TO ocupado
NAME recurso3:
BEGIN
PRQBABILITY := 0.5;
QUTPUTPantoDeAcesso[O].AcessoN~g;
END;
{
WHEN PontoDeAcesso[l].AcessoReq
TO ocupado
NAME recurso4
BEGIN
PROBABILITY := 0.5;
OUTPUT PontoDeAcesso[l].AcessoNeg;
E
m

-

-

4

1

--U
*e*--{

1

WHEN PontoDeAcesso[O].DadoAtivador
TO livre
NAME recurso5:
BEGIN
PROBABILITY := 0.5;
OUTPUT PontoDeAcesso[O].DadoProduzido;
END;
WHEN PontoDeAcesso[l].DadoAtivador
TO livre
NAME recursoá:
BEGIN
PROBABILITY := 0.5;
OUTPUT PontoDeAcesso[l].DadoProduzido;
END;

"""""""""E

(13) -Modulo 3 -Transição PROCÉ1[Oi0] -Prob 0.50000 --> (14)
(14) -Modulo 1 -Transição RECURSO2 -Prob 0,50000 --> (10)
"BACKTRACK TO (14) "
(14) -Modulo 2 -Transição PROCE2 -Prob 0.50000 --> (15)
(15) -Modulo 1-Transição RECURSO1 -Prob 0.50000 --> (16)
(16) -Modulo 1 -Transição RECURSO$-Prob 0.50000 --> (17)
(17) -Modulo 2 -Transição PROCE3 -Prob 0.50000 --> (18)
(18) -Modulo 3 -Transição PROCE2 -Prob 0,50000 --> (5)
* BACKTRACK TO (18)
(18) -Modulo 1 -Transição RECURSOS -Pmb 0.50000 --> (19)
(19) -Modulo 2 -Transição PROCE4 -Prob 0.50000 --> (20)
(20) -Modulo 3 -Transição PROCE2 -Prob 0,50000 --> (21)
(21) -Modulo 2 -Transição PROCEI [O,O] -Prob 0.50000 --> (15)
* BACKTRACK TO (21) **
(21) -Modulo 1 -Transição RECURSO2 -Prob 0.50000 --> (8)
a BACKTRACK TO (21)
(21) --VOLTA PARA--> (20)
(20) -Modulo 2 -Transição PROCEl[O,O] -Prob 0.50000 --> (22)
(22) -Modulo 1 -Transição RECURSO1 -Frob 0.50000 --> (17)
* BACKTRACK TO (22) "
(22) -Modulo 3 -Transição PROCE2 -Prob 0.50000 --> (15)
BACKTRACK TO (22) "
(22) --VOLTA PARA--> (20)
(20) --VOLTA PARA--> (19)
(19) -Modulo 3 -Transição PROCE2 -Prob 0.50000 --> (6)
BACKTRACK TO (19) B*
(19) --VOLTA PARA-> (18)
(18) --VOLTA PARA--> (17)
(17) -Modulo 3 -Transição PROCE2 -Prob 0.50000 --> (16)
* BACKTRACK TO (17)
(17) --VOLTA PARA--> (16 )
(16) -Modulo 2 -Transição PROCE3 -Prob 0.50000 --> (5)
"BACKTRACK TO (16) H
(16) --VOLTA PARA-> (15)
(15) -Modulo 1 -Transição RECURSO2 -Prob 0.50000 --> (9)
"BACKTRACK TO (15) **
(15) --VOLTA PARA--> (14)
(14) --VOLTA PARA--> (13)
(13) -Madulo 2 -Transição PROCE2 -Prob 0.50000 --> (2)
* BACKTRACK TO (13) QO
(13) --VOLTA PARA--> (12)
(12) -Modulo 2 -Transição PROCE2 -Prob 0,50000 --> (23)
(23) -Modulo 1 -Transição RECURSO1 -Prob 0.50000 --> (24)
(24) -Modulo 2 -Transição PROCE3 -Prob 050000 --> (25)
(25) -Modulo 3 -Transição PROCE4 -Prob 0.50000 --> (4)
BACKTRACK TO (25)
(25) -Modulo 1 -Transição RECURSO5 -Prob 0.50000 --> (26)
(26) -Modulo 2 -Transição PROCE4 -Prob 0,50000 --> (27)
(27) -Modulo 2 -Transição PROCE1[0,0] -Prob 0.50000 --> (23)
* BACKTRACK TO (27) *
(27) -Modulo 3 -Transição PROCE4 -Prob 0.50000 -> (1)
* BACKTRACK TO (27) *
(27) --VOLTA PARA-> (26)
(26) -Modulo 3 -Transição PROCE4 -Prob 0.50000 --> (28)
(28) -Modulo 2 -Transição PROCE4 -Prob 0.50000 --> (1)
BACKTRACK TO (28) "
(28) -Modulo 3 -Transição PROCE1[0,0] -Prob 0,50000 --> (6)
+O BACKTRACK TO (28) '*
(28) --VOLTA PARA--> (26)
(26) --VOLTA PARA-> (25)
f+

"
"

"

"

(25) -VOZTA PARA--> (24)
(24) -Modulo 3 -Transição PROCE4 -Prob O50000 --> (3)
BACKTRACK TO (24) *
(24) --VOLTA PARA--> (23)
(23) -Modulo 3 -Transição PROCE4 -Prob 0.50000 --> (2)
* BACKTRACK TO (23)
(23) --VOLTA PARA--> (12)
(12) --VOLTA PARA--> (11)
(11) -Modulo 2 -Transição PROCE2 -Pmb 0,50000 --> (29)
(29) -Modulo 1 -Transição RECURSO3 -Prob 0.50000 --> (11)
"BACKTRACK TO (29)
(29) -Modulo 1 -Transição RECURSO6 -Frob 0.50000 --> (23)
"BACKTRACK TO (29)
(29) --VOLTA PARA--> (11)
(11) --VOLTA PARA--> (10)
(10) -Modulo 2 -Transi@o PROCE2 -Prob 0,50000 --> (9)
** BACKTRACK TO (10)
(10) --VOLTA PARA--> (9)
(9) -Modulo 3 -Transição PROCE3 -Pmb 0,59000 --> (29)
** BACKTRACK TO (9)
(9) --VOLTA PARA--> (8)
(8) -Modulo 3 -Transição PROCE3 -Prob 0.90000 --> (30)
(30) -Modulo 2 -Transição PROCEl[O,Oj -Prob 0.50000 --> (29)
** BACKTRACK TO (30) *
(30) -Modulo 1 -Transíção RECURSO6 -Prob 0.50000 --> (27)
* BACKTRACK TO (30)
(30) --VOLTA PARA-> (8)
(8) --VOLTA PARA-> (7)
(7) -Modula 3 -Traisi@ PROCE3 -Pmb 0.50000 --> (31)
(31) -Modulo 1 -Transição RECURSO6 -Prob 0.50000 --> (26)
* BACKTRACK TO (31)
(31) -Modulo 2 -Transiç.ão PROCE4 -Prob 0.50000 --> (30)
*I BACKTRACK TO (31) a
(31) --VOLTA PARA--> (7)
(7) --VOLTA PARA--> (6)
(6) -Modulo 2 -Transição PROCE4 -Prob 0.50000 --> (21)
BACKTRACK TO (6) *
(6) --VOLTA PARA--> (5)
(5) -Modulo 1 -Transição RECURSO4 -Prob 0.50000 --> (18)
'* BACKTRACK TO (5) "
(5)--VOLTA PARA-> (4)
(4) -Modulo 1 -Transição RECURSO5 -Prab 0.50000 --> (28)
* BACKTRACK To (4) **
(4) --VOLTA PARA--> (3)
(3) -Modulo 3 -Traiisição PROCE1[0,0] -Prob 0.50000 --> (16)
BACKTRACK TO (3) *
(3) --VOLTA PARA--> (2)
(2) -Modulo 3 -Transiçiio PROCE1[0,0] -Prob 0.50000 --> (15)
"BACKTRACK TO (2) 8+
(2) --VOLTA PARA--> (1)
(1) -Modulo 3 -Transi@o PROCEl[O,O] -Prob 0.50000 --> (21)
* BACKTRACK TO (1)
* árvore de alcançabilidadeesgotada "
@

"

"

"

@

@

B.2 O exemplo ''Exemplo"

a) A Especificação em Estelle do Sistema
SPECIFICATIONExemplo SYSTEMACTMr171;
DEFAULT INDMDUAL QUEUE;
TIIwfESCALE SECONDS;
{-

1

DECLARACAO DE CONSTANTES Q"-**8w*e=w*--

CONST low =0,05; (* probabilidade menor 3
high=0.95; (@
probabilidade maior 9
{*

DECLARACAO DE TIPO DE MODULO} -

MODULE TipoExemplo A
END;
{-

DECLARACAO DE CORPO1-

---

BODY CorpoExemplo FOR TipoExemplo;

Declaracao de Estados
}
STATE Estl,
Est2,
Est3,
Est4,
Est5,
Est6,
Est7,
Est8,
Est9;
(* Como sistema possui apenas um modulo c/ uma instancia +)
(' as estados globais serm os proprios estados locais 9)
{* Declaracao de variavel
1
VAR PROBABILlTY: REAL; (* probabilidade de disparo de transicao *)
{$verificarVAR PROBABILITY)

1

{- Inicializacao
WITIALIZE TO Estl
BEGIN
PROBABILITY:= 1;
END;
{* Transicoes
TRANS
FROM Est 1
TO Est2
BEGIN
PROBABILm.= high;
END;
TO Est3

-1

BEGIN
P R D B A B I L ~ =low;
END;
r*e---W*W--I

I

FROM Est2
TO Est4
BEGIN
PROBABILITYF high;
END;
TO EstS
BEGIN
PROBABILITYF low;
END;
{-W-*%gW
l e*8;W%-8-4*

FROM Est3

1

TO EstS
BEGIN
PROBABILITY:= high;
END;
TO Est6
BEGIN
PROBABIm=
low;
END;
{-*mwW%*-*%g**--o%*

FROM Esta

1

TO Est2
BEGLN
PROBABILlTY:= high;
END;
TO Est7
BEGIN
PROBABILITY:= low;
END;

I*--*--=-*

FROM EstS
TO Est?
BEGIN
PROBABILITY:= high;
END;
TO Est8
BEGIN
PROBABILITYF low;
END;
%
*
*
----*
{

FROM Est6
TO Est8
BEGIN
PROBABILITY:= high;
END;
TO Est3
BEGIN
PROBABILITY:= low:

FROM Est7
TO Est4
BEGIN
PROBABILm= high;
END;
TO Est9

1

BEGIN
PROBABILlTYs low:
END;

i

*
-

FROM EstX
TO Est9
BEGIN
PROBABILm= high;
END;
TO Est6
BEGIN
PROBABILm= low;
END;

1

I

FROM Est9
TO Est 1
BEGIN
PROBABILlTY:= high;
END;
TO Est5
BEGIN
PROBABILI'IY:= low;
END;
END; (* fim do corpo ')
{-

DECLARACAO DE MODULO
) MODVAR InstanciaUnica : TipoExemplo;

INITIALIZE BEGIN
(* inicializa modulo com respectivo corpo 3
INIT InstanciaUnica WITH CorpoExemplo;
END;

END. (* Fim da Especificacao 3

b) A Descrição das Propriedades do Sistema

ÍííIíÍmííÍÍÍÍÍÍÍÍííÍííiíííiíÍíií'rí'míími
Específica@o:
EXEMPLO
Verificasão:
ÍíííÍíííííIÍÍÍmÍíÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍiíííÍÍÍÍ~ÍÍííÍÍííiÍÍíí'ríÍjÍÍ~ÍÍÍÍÍÍ
PROPRIEDADES

íiÍIÍiuÍííiííÍmíÍíííÍÍÍíÍííííÍííÍíimmiÍmniiiÍííÍÍim
Expressões
não usadas: 1
Razão
mílíííííííííímíí
do final: Gera~ão
íírímiÍÍÍmÍÍÍÍmíí'mÍmÍÍíííiííÍ
completada
Conclusão:
Total de estados globais obtidos: 9
Tempo de verificação: O horas, O minutos e 15 segundos
Especificação limitada e reinicializável

c) As Seqüências de Transiçaes da Árvore de Aicançabilidade
Estado raiz = (1)
(1) -Modulo 1 -Transição LINHAS2[O,O] -Prob 0.05000 --> (2)
(2) -Modulo 1-Transição LINHA68[O,O] -Pmb 0.95000 --> (3)
(3) -Modulo 1 -Transição LINHA88[0,0] -Prob 0.95000 --> (4)
(4) -Modulo 1 -Transição LINHA108[0,0] -Prob 0.95000 --> (5)
(5) -Modulo 1 -Transição LINHA78[0,0] -Prob 0.95000 --> (6)
(6) -Modulo 1 -Transição LINHA62[0,0] -Prob 0.05000 --> (3)
* BACKTRACK TO (6) a
(6) -Modulo 1 -Transição LINHA58[0,0] -Prob 0.95000 --> (5)
"BACKTRACK TO (6)
(6) --VOLTA PARA--> (5)
(5) -Modulo 1-Transição LINHA82[0,0] -Prob 0.05000 --> (4)
BACKTRACK TO (5) 0*
(5) --VOLTA PARA--> (4)
(4) -Modulo 1 -Transição LINHA112[0,0] -Prob 0.05000 --> (7)
(7) -Modulo 1 -Transição LLNHAl32[0,0] -Prob 0.05000 --> (3)
BACKTRACK TO (7) e
(7) -Modulo 1 -Transição LINIEA128[0,0] -Prob 0.95000 --> (I)
*' BACKTRACK TO (7) e
(7) --VOLTA PARA--> (4)
(4) --VOLTA PARA--> (3)
(3) -Modulo 1 -Transição LINHA92[0,0] -Prob 0.05000 --> (8)
(8) -Modulo 1 -Transição LINHA118[0,0] -Prob 0.95000 --> (7)
* BACKTRACK TO (8) *
(8) -Modulo 1 -Transição LINHA122[0,0] -Prob 0.05000 --> (9)
(9) -Modulo 1 -Transição LINHA102[0,0] -Prob 0.05000 --> (2)
BACKTRACK TO (9) "
(9) -Modulo 1 -Transição LINHA98[0,0] -Prob 0,95000 --> (8)
* BACKTRACK TO (9) a
(9) --VOLTA PARA--> (8)
(8) --VOLTA PARA--> (3)
(3) --VOLTA PARA--> (2)
(2) -Modulo 1 -Transição LINHA72[0,0] -Prob 0,05000 --> (9)
* BACKTRACK TO (2) t*
(2) --VOLTA PARA--> (1)
(1) -Modulo 1 -Transição LINHA48[0,0] -hob 0.95000 --> (6)
"BACKTRACK TO (1)
** árvore de alcançabilidade esgotada *

"

B.3 O exemplo do "Produtor e o Consumidor"

a) A Especificação em Estelle do Sistema
SPECIFICATION ProdutorConsumidor S Y S T E m m ,
DEFAULT INDMDUAL QUEUE; TIMESCALE SECONDS;
{** DECLARACAO DE CANAL
CHANNEL Interface-Type (user,provider);
BY user : Msg;

1

BY provider : Lib;

1

{* DECLARACAO DE TIPO DE MODULO
MODULE ProdutorType A C T I m
IP Interface :Interface-qpe (user);
END;

1

{- DECLARACAO DE TIPO DE CORPO
BODY Produtor-Body FOR Produtor-Type;

Declaracao de Variaveis de Modulo
VAR
PROBAi3ILITY
:REAL;
{$VerificarVAR PROBABILiTY)
{" OBS :Nao foram definidos os Estados Locais do Modulo
{" Inicializacao de Modulo
INITIALIZE BEGIN
PROBABILITY := 1;
END;

-

{" Transicoes
TRANS
WHEN 1nterface.Lib
NAME Produtorl:
BEGIN
PROBABILITY := 1;
OUTPUT Interface,Msg;
END;

END; (* Produtor-Body

1
1

1

3
1

{"* DECLARACAO DE TIPO DE MODULO
MODULE Consumidor-Type activity;
IP Interface : Interface-vpe (provider);
END;
{*- DECLARACAO DE TIPO DE CORPO
BODY Consumidor-Body FOR ConsumidorType;
{" Declaracao de Variaveis de Modulo #**81W##W)p

VAR

1
1

Flag :BOOLEAN;
PROBABILITY :REAL;
{$Verificar VAR PROBABILITY}
{" OBS :Nao foram definidos os Estados Locais do Modulo m*feM

{# Inicializacao de Estado
INITIALIZE BEGIN
Flag := TRUE;
PROBABILITY := 1;
END;

Transicoes
TRANS
PROVIDED Flag = TRUE

1

NAIviE Consumidor1:
BEGIN
PROBABILITY := 1;
OUTPUT InterfaceLib;
Flag := FALSE;
END;
{
TRANS
WHEN 1nterface.Msg
NAME Consumidor2:
BEGIN
PROBABILrn := 1;
OUTPUT 1nterface.Lib;
END;

END; (* Consumidor-Body

I

3

{- DECLARACAO DE MODULOS
MODVAR
Produtor :Produtor-Type;
Consumidor :Consumidor-Type;

1

{$8**INICJALIZACA0DE MODULOS*--LNlTlALIZE BEGIN

1

1

{* Atribuicao de Corpos *m*$8---*#*Çt*0
IN!X Consumidor WITH Consumidor-Body;
INIT Produtor WITH Produtor-Body;
{- Conexao de Pontos de Interacao
CONNECT Produtor.Interface TO Consurnidor,Interface;

END;

-"""""""""""I

END, (* Fim da Especificacao ProdutorConsumidor ')

1

b) A Descrição das Propriedades do Sistema
Especificação:
ííírííííiiííiíííLríiÍiÍÍÍiÍ~~ííiiÍíÍiÍíÍÍfÍÍiÍÍÍÍíí~ÍÍÍíÍíiÍÍíííí
PRODUTORCONSUhilID
Verificação:
ÍÍíiÍíÍíÍííííÍíi~ÍíÍÍÍ~ÍiÍÍ~íí~ÍÍÍÍÍÍÍííÍÍfiíí'rí~~ÍÍÍÍÍíífE
PROPRIEDADES
Expressões não usadas: 2

Razão
mííafiiííI
do final:mmIííílíiíííía
Geraqão completada
HíííífiííÍííÍÍÍíííííÍÍiiÍ
Conclusão:
Total de estados globais obtidos: 3
Tempo de verificagão: O horas, O minutos e 3 segundos
Especificação iimitada e não reinicializável

e) As Seqiiências de Transições da &are

de Aleançabilidade

Estado raiz = (1)
(1) -Modula 1 -Transição CONSUMIDOR1[0,0] -Prab 1.00000 --> (2)
(2) -Modulo 2 -Transição PRODUTOR1 -Prob 1.O0000 --> (3)
(3) -Modulo 1-Transição CONSUMIDOR2 -Frob 1.00000 --> (2)
"BACKTRACK TO (3)"
(3) --VOLTA PARA--> (2)
(2) --VOLTA PARA-->(1)
* árvore de alcançabílidadeesgotada #

B.4 O exemplo "Sem Probabilidade"

a) A Especificaçilo em Estelle do Sistema

DEFAULT INDIVIDUAL QUEUE; TIMESCALE SECONDS;

1

{- DECLARACAO DE CANAL-%*CHANNEL Interface-Type (user,provider);
BY user :Msg;
BY provider :Li&
{- DECLARACAO DE TIPO DE MODULO
MODULE Produtor-Qpe ACTIWTkr;
IP Interface :Interface-Type (user);
END;

1

{- DECLARACAO DE TIPO DE CORPO
BODY Produtor-Body FOR Produtor-Type;

1

(" Declaracao de Variaveis de Modulo
VAR
PROBABILITY
:REAL;

1

{$VerificarVAR PROBABIEITY)
(" OBS :Nao foram definidosos Estados Locais do Modulo
{** Inicializacao de Modulo
INITIALIZE BEGIN
PROBABILITY := 1;
END;

1
}

*
1

{* Transicoes
TRANS
WHEN 111terface.Lib
NAME Produtor1:
BEGIN
( ~ O B A B ~ T:=Y1;3
OUTmsT 1nterface.Msg;

END:
END; (* Produtor-Body

3
"1

{"m DECLARACAO DE TIPO DE MODULO
MODULE Coiisumidor-Type adivity;
IP Interface : Interface-Type (provider);
END;

{- DECLARACAO DE TIPO DE CORPO
BODY Consumidor-Body FOR Consumidor3ype;
{" Declaracao de Variaveis de Modulo
} VAR
Flag :BOOLEAN;
PROBABILlTY :REAL;

{$VerificarVAR PROBABILTY)
{** OBS : Nao foram definidos os Estados Locais do Modulo*--

1

{- Inicializacao de Estado
INITIALIZE BEGIN
Flag := TRUE;
PROBABILITY := 1;
Em;

1

Transicoes
TRANS
PROVIDED Hag = TRUE
NAME Consumidorl;
BEGIN
(+PROBAEiILTY:= 1;8)
OUTPUT Interface,Lib;
Flag := FALSE;
END;

F-----+-----=-----=-

TRANS
WHEN 1nterface.Msg
NAME Consumidor2:
BEGIN
rPRoBABILrIY := i;*)
OUTPUT 1nterface.Lib;
END;

1

END; (* Consumidor-Body *)
{- DECLARACAO DE MODULOS
MODVAR
Produtor : Produtor-Type;
Consumidor :Consumidor-vpe;
{- INICIALIZACAO DE MODULOS w=w*w*-*--t%
INITLALIZE BEGIN

1

{" Atribuicao de Corpos c
1
INIT Consumidor VYITH Consumidor-Body;
INIT Produtor WlTH Produtor-Body;
{* Conexao de Pontos de Interacaa

3

i-DECLARACAO DE TIPO
TYPE Seq-type = Zero,.Um;
Id-type = (Data,Ack);
Ndata-type = RECORD
Id : IdAype;
Seq : Seq-*e;
END;

1

{- DECLARACAO DE CANAL
) CHANNEL ClockAccess (user,provider);
BY user :TimeOut;
CanConf;
BY provider :CancelTimer;
StartTimer;

CHANNEL N-Access (user,provider);
BY user :DataRequest (NData :NData-type);
BY provider : DataResponse (NData : NData-type);
{- DECLARACAO DE TIPO DE MODULO
}MODULE Timer-Vpe ,A
IP c :Clock-Access (user) COMMON QUEUE;
END;

I

}

MODULE Transmiter-Tme A
IP c : Clock-Access (provider) COMMON QUEUE;
n :N-Access (user) INDIVIDUAL QUEUE;
END;
{
MODULE Receiver-Type ACTIVITY;
IP N :N-Access (user) INDIVIDUAL QUEUE;
END;
{
MODULE Network-Type , A
IP n :ARRAY [Zero..Utn] OF N-Access (provider) INDIVIDUAL QUEUE;
END;

1

{- DECLARACAO DE TIPO DE CORPO
BODY Timer-Body FOR Timer-Vpe;

{# Declaracao de Constante c)
CONST De1 = 5000; (' este DELAY representa o num. meio de ticks do pacote')
{# Declaracao de Variavel ~
1
VAR
PROBABILITY : REAL;

{$Verificar VAR PROBABILITY}

1

{" Declaracao de Estados *p-w-****8rr
STATE
Stop, Start;
{aInicializacao de Estado
INITLALIZE TO Stop
BEGIN
PROBABILITY := 1;

-1

END;
{" Transicoes a
1
TRANS
FROM Stop TO Stop
WHEN c.CancelTirner
NAME Timel :
BEGIN
OUTPUT c.CanConf;
END;
{

FROM Stop TO Start
WHEN cStartTimer
NAME Time2:
BEGIN END;
-------{
FROM Start TO Stop
WHEN c.CstncelTimer
NAME Time3
BEGIN
OUTPUT c,CanConf;
END;
{ {
FROM Start TO Start
WHEN cStartTimer
NAME Time4
BEGIN END;
- { {
FROM Start TO Stop
DELAY (Del)
NAME Times:
BEGIN
OUTPUT c.TimeOut;
END;

1

1

1

END; (* de Timer-Body )'
{ {

BODY NetworkBody FOR Network-Qpe;

1

{*' Declaracao de Constante p
1
CONST pl = 0.001;

1

{* Declaracao de Variaveis de Modulo
VAR
PROBABILITY :REAL;
b :NData-type;

{$Verificar VAR PROBABILiTY)
Inicializacao de Estado e
1
INiTL4LIZE
BEGIN
PROBABILITY := 1;
END;

{aTransicoes
TRANS
WHEN n[O].DataRequest
PROVIDED (NDataJd = Data)

}

l

N M Networki :
BEGIN
PROBABILITY := pl;
b.Seq := 1;
b.Id := NDataJd;
OUTPUT n[l].DataResponse(b);
END;

I

- e * (

PROVIDED (NDataJd = Data)
NAME Nmork2:
BEGIN
PROBABILiTY := pl;
OUTPUT n[l].DataResponse(NData);
END;
- - {
WHEN n[l].DataRequest
PROWDED (NDataJd = Ack)
N M E Network3:
BEGIN
OUTPUT n[O],DataResponse(NData);
END;

1

END; (* de Network-Body *)

-*---I

BODY Transmiter-Body FOR TransmiterType;

1

{%Declaracao de Constante w%*8mww-ws*
CONST De1 = 500;
{* Declaracao de Variaveis de Modulo
VAR
PROBABILITY : REAL;
b : NData-type;
Send-seq : Seq-type;

I
1

($Verificar VAR PROBABILITY)
{" Declaracao de Estados
STATE
Wfcc,
Transmitindo,
EsperandoAck,
Estab,
Erro;
STATESET
Either = [Wfcc, EsperandoAck, Estab, Erro];
{@Inicializacao de Estado p
I
1NITIAL.IZETO Estab
BEGIN
PROBABILITY := 1;
Send-seq := 0;
END;

{** Transicoes p
I

m s

FROM Estab TO Transmitindo
NAME Transmiti :
BEGIN

OUTPUT cStartTimer;
END;
{

~

~

W

*

+

~

$

~

*

-

~

-

-

#

%

l

e

*

+

s

s

B

FROM Transmitindo TO EsperandoAck
DELAY (Del)
NAME Transmit2:
BEGIN
b.Id := Data;
bSeq:= 0;
OUTPUT n.DataRequest(b);
END;
{

~

S

~

$

~

~

~

~

~

*

FROM Either TO Erro
WHEN c,TimeOut
NAME Transrnit3:
BEGIN END;

I

1

P

{

f

{--#8-$8MWW=M-W

1

FROM EsperandoAck TO Wfcc
WHEN ri .DataResponse
PROVIDED (NDataJd = Ack) AND (NDataSeq = 0)
NAME Transmit4:
BEGIN
OUTPUT c.CancelTirner;
END;
FROM EsperandoAck TO EsperandoAck
WHEN n.DataResponse
PROVIDED (NDataJd = Ack) AND (NDataSeq = 1)
NAME TransrnitS:
BEGLN
OUTPUT n.DataRequest(b);

I

;

1

FROM Wfcc TO Estab
WHEN c.CanConf
NAME Transmitá:
BEGIN END;
END; (* de Transmiter-Body

W

3

{'* Declaracao de Constante ~
CONST Pros = 500:

1

~ ' m ' 8 * + ~ 8 * % Z - w w

{w Declaracao de Variaveis de Modulo
VAR
PROBABILITY :REAL;
b : NData-type;
Rec-seq : Seq-type;

{$Verificar VAR PROBABILTTY]
{* Declaracao de Estados
STATE
Idle,
Processando;
{" Inicializacao de Estado

1

W

*

*

~

*

INITIALIZE TO Idle
BEGIN
PROBABILITY := 1;
Rec-seq := O;
END;
{" Transicoes
TRANS
EROM Idle TO Processando
WHEN n.DataRespanse
PROVIDED NData.Id = Data
NAME Recebel:
BEGIN
Reç_seq := NDataSeq;

FROM Processando TO Idle
PROVIDED Rec-seq = O
DELAY (Pros)
NAME Recebe2:
BEGIN
b,Id := Ack;
b.Seq:= R a e q ;
OUTFjUT n.DataRequest(b);
END;

C"

FROM Processando TO Idle
PROVIDED Recseq = O
DELAY (Pros)
NAME Recebe3:
BEGIN
b.Id := Ack;
b9eq:= Rec-seq;
OUTPUT n.DataRequest(b);
END;
END; (* de Receiver-Body *)
{- DECLARACAO DE MODULOS
MODVAR
Timer :Timer-Type;
Transmiter : Transmiter-Type;
Network :Network-Type;
Receiver :Receiver-npe;
{- INICIALIZACAO DE MODULOS *8+9ssw-wMwwsw*
INJTVLIZE BEGIN
{" Atríbuicao de Corpos c}
MIT Nehvork WITH Network-Body;
INIT Receiver WITH Receiver-Body;
MIT Timer WITH Timer-Body;
INIT Transmiter WITH Transmiter-Body;
{# Conexao de Pontos de Interacao
CONNECT Timer.c TO Transmiter.~;
CONNECT Transmiter.n TO Network.n[O];
CONNECT Receiver.n TO Network,n[l];
END:

--"--"

I

END. (' Fim da Especificacaa StopWait ')

E

1

1

b) A Descriçiio das Propriedades do Sistema

x.

Especific
STOPWAIT
.... ão: .......
....................~.,**...*,,.....

Í@iíf~nm I ~ ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I I ~ I I I ~ I I I I I I I L I I I ~ I ~ ~ ~ Í
Verificação: PROPRIEDADES
ÍÍíÍi~iíííifliíÍf
ÍíÍÍf ÍíÍiiÍÍiÍÍfÍifÍiÍÍiÍÍÍÍÍÍÍÍfÍÍÍÍÍÍÍÍÍííÍiÍ

Expressiies não usadas: 4
3
2

ííiiíÍííííÍ~ÍÍÍÍÍÍmííÍiíifíí'KríiínÍííí'míí
Razão
do final: Bloqueio
Conclusão:
Total de estados globais obtidos: 8
Tempo de verificqb: O horas, O minutos e 18 segundos
Especificação com bloqueio

e) As SeqUências de Transições da Árvore de Aleançabiliùade
Estado raiz = (1)
(1) -Modulo 4 -Transição TRANSMIT1[0,0] -Prob 1.O0000 --> (2)
(2) -Modulo 3 -Transição TIME2 -Pmb 1.O0000 --> (3)
(3) -Modulo 4 -Transição TRANSMIT2[500,500] -Prob 1.00000 --> (4)
(4) -Modulo 1 -TransicEo NETWORK1 -Prob 0.00100 --> (5)
(5)-Modulo 2 -Transiçk RECEBE1 -Pmb 1.00000 --> (6)
(6) -Modulo 3 -Transição TIME5[4500,4500] -Prob 1.00000 --> (7)
(7) -Modulo 4 -Transição TRANSMIT3 -P& 1 .O0000 --> (8)
H bloqueio +B

B.6 O exemplo "Abracadabra"

a) A Especificação em Estelle do Sistema
sgecificationABRACADABRA systemactivity;
default individual queue; timescale seconds;
const
MTD = 1; ('Tempo de transito medio *)
EPSILON = 1;
(* Numero maximo de tentativas b)
N = 3;
(O Avaliador nm permite a utilizacao de vatiaveis na clausula DELAY, Deste
modo, definiu-se o tempo de retransmissao 'P' como uma constante,
}
P = 4; {2 * (M'ID t EPSILON);}

data-type = ARRAY[0..4] OF CHAR ;
pdu-type = RECORD
Sequencia :CHAR ; {Variavel E e R do protocolo)
SDU
: data-me ;
CodigoPrt :ARRÃy[0..1] OF CHAR ; {Tipo da Informacao)
END ;
(

channel ABRAjnterface(user,provider);
by user :

1

ConReq;ConResp;DatReq(SDU:data-type):DisReq;
by provider :

ConInd;ConConf;DatInd(SDU:data-type);DisInd;
channel MEDIUM-interface(user,provider);
by user :
UnitReq(PDU:pd~~type);
by provider :
UnitInd(PDU!pdu-type);
("
module ABRA-ENW-TYPE activity;
ip UCEP :ABR&interface(pmvider);
MCEP : MEDIUM-interface(user);
export H : integer;
end;

t

)

body A B R A - E m - B O D Y for ABRA-EN'ITI'YJYl"WP;
type code-type = (CR,CC,DR,DC,DTAK,SS) ;

{ O codigo SS indica uma mensagem Sem Sentido }

var
N-attempts :integer; (* contador de tentativas 3
('Numero de sequencia de emissao *)
E :integer;
(' Numero de sequencia de recepcao *)
R :integer;
FirstJkceived-PDU :boolean;
Emission-Buffer : pdu-type;
probability :real;
{$Verificar var N-attempts}
{$Verificar var E}
{$Verificar var R)
{$Verificar var First-Received-PDU}
{$Verificar var probability}
{Estas variaveis retomam os PDU's das rotinas externas

1

state
CLOSED,WCC (* Espera por CC *),OPEN,WFAK (e Espera por AK *),
CLOSING,ERROR,WIWR (* Espera por resposta do usuario *);

VAR
pdu-aux :pdu-type ;

data-aux :data-type ;
PROCEDURE BuildCR(VAR PDU:pdu-Type) ;
(Trepara um pedido de conexaoQ)
BEGIN
PDU.CodigoPrt := 'CR' ;
END ;
PROCEDURE BuildCC(VAR PDU:pdu-type) ;
(?repara confirmacao de conexao')
BEGIN
PDU,CodigoPrt := 'CC' ;
END ;
PROCEDURE BuildDR(VAR PDU:pdu-type) ;
(Vrepara pedido de desconexao*)
BEGIN
PDU.CodigoPrt := 'DR' ;
END ;
PROCEDURE BuildDC(VAR PDU:pdu-type) ;
(Prepara confirmacao de deaconexao3
BEGIN
PDU,CodigoPrt := 'DC' ;
END ;
PROCEDURE BuildDT(UDATA:data-type;N:INTEGER;VARPDU:pdu-type) ;
(SPrepara dado a ser transmitiodo8)
BEGIN
PDU.CodigoPrt :='DT' ;
PDUSDU := UDATA ;
IF N = 1 THEN PDUSequencia := '1' ELSE PDU.Sequencia := '0' ;
END ;
PROCEDURE BuildAK(N:INTEGER;VAR PDU:pdu-type) ;
(Trepara confirmacao de dado?
BEGIN
PDU.CodigoPrt := 'AK' ;
IF N = 1 THEN PDUSequencia := '1' ELSE PDUSequencia := '0' ;
END ;
FüNCTION ~ o d e ( ~ ~ ~ : p d u - t y pcode-type
e):
;
(*Indica o codigo da mensagem que chegou*)
BEGIN
IF (PDU.CodigoPrt[O] ='C') AND (PDU.CodigoPrt[l] = 'C') THEN
Code := CC
ELSE
IF (PDU.CodigoPrt[O] ='C') AND (PDU.CodigoPrt[l] = 'R') THEN
Code I= CR
ELSE
IF (PDU.CodigoPrt[O] ='Dt) AND (PDU.CodigoPrt[l] = 'R') THEN
Code := DR
ELSE
IF (PDU.CodigoPrt[O] ='D') AND (PDU.CodigoPrt[l] = 'C') THEN
Code := DC
ELSE
IF (PDU.CodigoPrt[O] ='D') AND (PDU.CodigaPrt[l] = T')THEN
Code := DT

ELSE
IF (PDU.CodigoPrt[O] ='At) AND (PDU.CodigoPrt[l] = 'K') THEN
Code := AK
ELSE
Code := SS ;
END ;
FUNCTION Seq(PDU:pdu-type) : INTEGER ;
(%Indicaa sequencia do PDU que chegou?
BEGIN
IF PDUSequencia = 'O' THEN Seq := O
ELSE
IF PDUSequencia = '1' THEN Seq := 1
ELSE
Seq := 2 ;
END ;
PROCEDURE Data(PDU:pdu-type;VAR Data:data-type) ;
(?Retirado PDU o dado transmitido?
BEGIN
Data := PDUSDU ;
END ;
{ Este procedimento foi incluido para inicializar as variaveis do protocolo,
em situacoes na0 previstas na especificacao original, mas que parecem ser n e
cessarias )

PROCEDURE Inicializa;
(4nicializa as variaveis do protocoloP)
BEGIN
N-attenipts := O; E := O; R := 0;
Fisst-Received-PDU := true
END;
initialize (* de ABRA-ENTiTY-BODY
to CLOSED
begin
N-attempts := O; E := O; R := O;
Fii-st-ReceivedSDU := true
end;

3

(* Fase de abertura de conexao 3
trans
(' comportamento do iniciador da conexao 3
from CLOSED to WFCC
when UCEPConreq
name AB I :
begin probability := 0.5;
BuildCR(pdu-aux);
output MCEP.UnitReq(pdu-aux);
H := 3
end;
from WFCC
whw MCEP.UnitInd
provided (Code(PDU) = CC) os (Code(PDU) = CR)
to OPEN
name Al32:
begin probability := 0.5;
H := O;
output UCEPConConf;

(7

)

N-atternpts := 0;
end;
provided Code(PDU) = DR
to CLOSED
nane AB3:
begin probabiIity := 0.51
H := 10;
output UCEP.DisInd;
BuildDC(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitFkq(pdu-aux);
N-atternpts := O;
end;
provided othewise
to W C C
name AB4:
begin probability := 0.5;

H := 10
end;
from WFCC to CLOSING
when UCEP.DisReq
name A35
begin probability := 0.5;
B := 10;
BuildDR(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux);
("7 N-attempts := O;
end;
from WFCC
provided N-attempts < N
to WFCC
delay(P)
name -6:
begin probability := 0.5;
H := 10;
BuildCR(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitRq(pdu-aux);
N-attempts := N-aftempts + 1
end;
provided o-ihenvise
to ERROR
liame ABY:
begin probability := 0.5;
H:= 10
end;
(* comportamento do respondedar da conexao 3
from CLOSED
when MCEP.UnitInd
provided Code(PDU) CR
to WFUA
name AüS:
begin probability := 0.5;
H := 3;
output UCEP.ConInd
eiid;
provided Code(PDU) = DR
to CLOSED
name AB9:
begin pmbability := 0.5;
H := 10;

BuildDC(pdu_aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux)
end ;
provided othenivise
to CLOSED
name AB10:
begin probability := 0.5;
H := 10;
end;
from WFUR
when UCEP.ConResp
to OPEN
nanie AI311:
begin probabiliQ := 0.5;
H := 0;
BuildCC(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq@du-aux)
end;
when UCEP.DisReq
to CLOSING
name AB12:
begin probability := 0.5;
H := 10;
BuildDR(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux) ;
end;
(* Fase de transferencia de dados 3
trans
from OPEN to WFAK
($pedido de transferencia de dados 3
when UCEP.DatReq
name AB13:
begin prabability := 0.5;
H := 3;
BuildDT(SDU,E,pdu-aux) ;
Emission-buffer := pdu-aux ;
output MCEP.UnitReq(Emission-buffer);

{Uma vez que se espera receber o valor da variavel de sequencia 'E' complementado, parece ser necessario complementar o valor desta variavel apos a
transmissao. }
E := (E + 1) mod 2;
N-attempts := O
end;
from W A K
(* recepcao de um AK 3
when MCEP.UnitInd
(* com numero de sequencia correto $1
{Alterou-sea variavel de sequencia para E.}
provided (Code(PDU) = AK) AND (Seq(PDU) = E)
to OPEN
name AB14:
begin probability := 0.5;
H := 3;
{Retirou-seo complemento da vátiave1 E
First-Receive&PDU := false
end;
{Alterou-se a variavel de sequencia para E.)
provided (Code(PDU) = BK) AND (SeqfPDU) o E)

to ERROR
name AB15:
begin probability := 0.5;
H := 10
end;
from WFAK
provided N-atternpts < N
to WFAK
delay(P)
name m l 6 :
begin probability := 0.5; (* Retransmissao da PDU DT *)
H := 10;
output MCEP,UnitReq(Einissio~~-Buffer);
N-attempts := Nattempts + 1
end;
provided ottierwise
to ERROR
name AB 17:
begin probability := 0.5;
H:= 10
end;
from WFAK, OPEN
when MCEP.UnitInd
provided (Code(PDU) = DT) and (Seq(PDU) = R)
to same
name ABl8:
begin probability := 0.5;
H := 3;
Data(PDU,data-aux) ;
output UCEP.DatInd(data_aux);
R := (R + 1) rnod 2;
BuildAK(R,pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pduaux);
First-Received-PDU := false
end ;
provided (Code(PDU) = DT) and (Seq(PDU) o R)
to same
name AI3 19:
begin probability := 0.5;
H := 10;
BuildAK(R,pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux);
First-Received-PDU := fdse
end ;
provided (Code(PDU) = CR) and First-Received-PDU
to same
name AB20:
begin probability := 0.5;
H := 10;
BuildCC(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux);
end;
provided Code(PDU) = DR
to CLOSED
narne AB21:
begin probability := 0.5;
H := 0;
output UCEP.Dis1nd;
BuildDC(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux);

(

Eiat-Received-PD := true;
Inicializa;
end ;
provided otherwise
to ERROR
name AB22:
begin probability := 0.5;
H:= 10
end;

(* Fase de fechamento da conexao 7
trans
from OPEN, W A K
when UCEP.DisReq
to CLOSING
iiame Ai323
begin probability := 0.5;
H := 3;
N-attempts := O;
BuildDR(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux);
end;
from CLOSING
when MCEPLJnitInd
províded (Code(PDU) = DC) or (Cade(PDU) = DR)
to CLOSED
name A824
begiii probability := 0.5;
H := 0;
(**)
Inicializa;
end ;
provided otherwise
to CLOSING
name AB25:
begin probability := 0.5;
H := 10
end;
from CLOSING
provided N-aítempts < N
to CLOSING
delay(P)
name AB26:
begin probability := 0.5; (* Retransmissao da PDU DR *)
H := 10;
BuildDR(pdi1-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu-aux);
N-attempts := N-attempts + 1
end;
provided othenvise
to CLOSED
name AB27:
begin probability := 0.5;
H := 10;
(**)
Inicializa;
end;
(* Fase de erro B)
trans
from ERROR to CLOSING
name AB28 :

begin probability := 05;
H := 10;
output UCEP.Dishíd;
N-attempts := 0;
BuildDR(pdu-aux) ;
output MCEP.UnitReq(pdu_aux);
end;

module MEDIUM-TYPE activity;
ip MCEP :array[O..l] of MEDIUM_interface(pravider);
end;
body MEDIUM-BODY for MEDIUM-TYFE;

var probability : real;
{$Verificar var probability)
initidize (* de MEDIUM-BODY *)
name INIC-MEIO:
begin
end;
trans

(' comportamento do meio de comunicacao 7

when MCEP[O].UnitReq
name ME1001:
begin probability := 0.5;
outgut MCEP[l].UnitInd (PDU);
end;
when MCEP[t J.UnitReq
name MEIO10:
bqin probability := 0.5;
output MCEP[O],UnitInd (PDU);
end;
end; (' de MEDIUM-EODY *)
'module USER-ENlTIY3YPE activity (AbreCon :BOOLEAN);
ip UCEP :ABRA-interface (user);
end;
body USER-ENTITY-BODY for USER_ENTTT7i'-TYPE;

var
Infamacao
probability

:data-type;
:real;

($Verificar var Informacao)
{$Verificar var probability)
{$Ae%tarvar := Informacao)
initialize
begin

end:
trans
bqin output ucep.conreq;
end;
wheti ucep.conind
begin end;
begin output ucep.conresp;
end:
when ucep.conconf
begin end;
begin output ucep.datreq( informacao );
end;
when ucep.datind
begin end;
begin output ucep.disreq;
end;
when ucep.disind
begin end;
end; (' de USER-EN1TI71-BODY ')
modvar
UA,UB : USER-EN'ITIY-TYPE;
A,B :ABRA-ENTI'TY-TYPE;
DG :MEDIUM-TYPE;
(*
initialize (* de ABRACADAEIRA 3
name initLS-ENT
begin
ínit DG with MEDIUM-BODY,
init A with ABRA-ENTITY-BODY;
init B with ABRLENllTY-BODY;
init UA with USER-ENTITY-BODY (TRUE);
init UB with USER-ENlTIYBODY (TRUE);
connect A.MCEP to DG.MCEP[O];
conneci B.MCEP to DG.MCEP[l];
connect UA.UCEP to A.UCEP;
connect UB.UCEP to B.UCEP
end;

end. (* de ABRACADABRA *)

(14) -Modulo 3 -Transiçao AI323 -Prob 0.50000 --> (15)
(15) -Modulo 4 -Transiçao USER8[0,0] -Prob 0.50000 --> (16)
(16) -Modula 5 -Transiçao USER1[0,0] -Prob 0.50000 --> (17)
(17) -Modulo 3 -Transiçao Al326[4,4] -Prob 0.50000 --> (18)
(18) -Modulo 2 -Transiçao Al323 -Prob 0,50000 --> (19)
(19) -Modulo 1 -Transiçao MEIO10 -Prob 0.50000 --> (20)
(20) -Modulo 1 -Transiçao ME1001 -Prob 0,50000 --> (21)
(21) -Modulo 2 -Transiçao Al324 -Prob 0.50000 --> (22)
(22) -Modulo 4 -Transiçaa USER1[0,0] -Prob 0.50000 --> (23)
(23) -Modulo 1 -Tr~siçaoMEIO10 -Prob 0.50000 --> (24)
(24) -Modulo 3 -Transiçao Al325 -Prob 0.50000 --> (25)
(25) -Modulo 3 -Transiçao Al324 -Ptob 0.50000 --> (26)
(26) -Modulo 3 -Transiçao Al31 -Rob 0.50000 --> (27)
(27) -Modulo 2 -Transiçao Al31 -Prob 0.50000 --> (5)
"BACKTRACK TO (27)
(27) -Modulo 3 -Transiçao AEi6[4,4] -Prob 0.50000 --> (28)
(28) -Modulo 1 -Transiçao ME1010 -Rob 0.50000 --> (29)
(29) -Modulo 2 -Transiçao Al31 -Prob 0.50000 --> (30)
(30) -Modulo 2 -Transiçao Al36[4,4] -Rob 0.50000 --> (31)
(31) -Modulo 1 -Transiçao ME1001 -Prob 0.50000 --> (32)
(32) -Modulo 3 -Transiçao Al36[0,0] -Prob 0.50000 --> (33)
(33) -Modulo 1 -Transiçao MEIO10 -Prob 0,50000 --> (34)
(34) -Modulo 1 -Transiçao ME1001 -Prob 0.50000 --> (35)
(35) -Modulo 2 -Transiçao Al36[4,4] -Prob 0.50000 --> (36)
(36) -Modulo 2 -Transiçao Al33 -Prob 0.50000 --> (37)
(37) -Modulo 1 -Transiçao MEIO01 -Prob 0,50000 --> (38)
(38) -Modulo 1 -Transiçao MEIO10 -Prob 0.50000 --> (39)
(39) -Modulo 4 -Transiçao USEM -Prob 0.50000 --> (40)
(40) -Modulo 3 -Transiçao Al36[0,0] -Prob 0.50000 --> (41)
(41) -Modulo 3 -Transiçao Al37[0,0] -Prob 0.50000 --> (42)
(42) -Modulo 1 -Transiçao MEIO10 -Prob 0.50000 --> (43)
(43) -Modulo 1 -Transiçao MEIO01 -Pmb 0,50000 --> (44)
(44) -Modulo 4 -Transiçao USER1[0,0] -Prob 0.50000 --> (45)
(45) -Modulo 3 -Transiçao AB28[0,0] -Prob 0.50000 --> (4)
(46) -Modulo 5 -Transiçao USER3 -Prob 0.50000 --> (47)
(47) -Modulo 3 -Transiçao AE%26[4,4]-Prob 0.50000 --> (48)
(48) -Modulo 2 -Transiçao Al38 -Prob 0.50000 --> (49)
(49) -Modulo 1 -Transiçao MEIO10 -Prob 0.50000 --> (50)
(50) -Modulo 3 -Transiçao -25 -Prob 0.50000 --> (50)
* BACKTRACK TO(50) "
(50) -Modulo 5 -Transiçao USER1[0,0] -Prob 0.50000 --> (51)
(51) -Modulo 3 -Transiçao AB26[4,4] -Prob 0.50000 --> (52)
(52) -Modulo 3 -Transiçao -25 -Prob 0.50000 --> (53)
(53) -Modulo 1 -Transiçao MEIO10 -Prob 0,50000 --> (54)
(54) -Modulo 3 -Transiçao Al326[4,4] -Prob 0.50000 --> (55)
(55) -Modulo I -Transiçao MEIO10 -Prob 0.50000 --> (56)
(56) -Modulo 3 -Transiçao Al325 -Pmb 0.50000 --> (57)
(57) -Modulo 3 -Transiçao Al327[0,0] -Prob 0.50000 --> (58)
(58) -Modulo 1 -Transiçao ME1010 -Prob 0,50000 --> (59)
(59) -Modulo 3 -Transiçao Al38 -Prob 0.50000 --> (60)
"bloqueio

B.7 8 exemplo "SomaDiP1

a) A Descrição das Propriedaks do Sistema
Especificação:EXEMPLO
Expressões não usadas: 1

, , 1 1 1 r 1 1 , ~ i , i 1 , ' , , 1 * r r , , I I r I I I I I I I I I r I r I , ~ r , r , r , , , , , , , , r , , r r , , , r ~

Razão do fínal: Geracão comuletada
Conclusão:
Total de estados globais obtidos: 9
Tempo de Geração: O horas, O minutos e 2 segundos
Especfiação limitada e reinicializável
Estados globais com soma das probabilidades de saída diferente de 1 :
9,%7,6,5,4,3,2,1

