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RESUMO 
 

Este trabalho reflete os esforços realizados no estudo das principais técnicas 

automáticas de verificação de sistemas que podem ser modelados em Máquinas de 

Estados Finitas, em particular as que normalmente se enquadram dentro da 

denominação de model checking (verificação de modelos). De modo a permitir ao 

leitor uma compreensão das vantagens e desvantagens de cada técnica, os 

fundamentos teóricos de cada uma delas são apresentados e ilustrados através de 

exemplos. 

Além de uma apresentação da teoria associada a cada técnica, esta dissertação 

ainda apresenta dois estudos de caso de interesse bastante prático: a verificação de 

propriedades de um sistema de manufatura originalmente modelado através de uma 

rede de Petri e a verificação de propriedades do intertravamento de uma seção 

metroviária. Os dois estudos de caso utilizam técnicas denominadas simbólicas. 

No primeiro estudo de caso, propõe-se que as invariantes obtidas da equação 

de estado sejam acrescentadas ao modelo a ser verificado, o que permite a obtenção 

de ganhos de desempenho na verificação. O segundo estudo de caso é resolvido a 

partir da utilização de um procedimento proposto nesta dissertação. Este 

procedimento permite a verificação de algumas propriedades de segurança sem que a 

verificação se inviabilize devido à explosão no número de estados. A utilização deste 

procedimento permite a verificação de propriedades de uma seção de intertravamento 

com cerca de 2000 variáveis digitais em questão de poucos segundos. 

A principal conclusão a que este trabalho chega é conseqüência dos 

resultados positivos observados nos estudos de caso: o model checking simbólico 

parece possuir um amplo campo de aplicações ainda por ser mais bem explorado. 

 



ABSTRACT 
 

This work is the result of the efforts oriented to the study of the main automatic 

verification techniques for systems that can be modeled as Finite State Machines, in 

particular of those techniques which are generally called as model checking. In order 

to make the reader able to understand the pros and cons of each technique, the theory 

associated to each one is presented, as well as some examples. 

This work also presents two case studies of practical interest, both of each 

were solved with techniques which are called symbolic. The first one is the 

verification of some properties of a manufacturing system originally modeled by a 

Petri net. In order to improve the verification performance, it is proposed that the 

model to be verified be enlarged with the inclusion of the invariants calculated with 

the help of the state equation. 

The second case study is the verification of some safety properties of an 

interlocking system of a subway section. The verification is carried out with the help 

of a procedure which is proposed in this work. The aim of such a procedure is to 

bypass the state explosion problem, in order to make the verification feasible. It was 

possible to verify an interlocking system with about 2000 digital variables in a matter 

of few seconds. 

The main conclusion of the work comes from the positive results reached by 

both case studies: it seems to be a large number of applications yet to be explored in 

which symbolic model checking may be considered. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

O grande desenvolvimento obtido na área dos microprocessadores nas últimas 

décadas trouxe uma forte tendência de automação da maioria dos processos 

relacionados à produção e à prestação de serviços, a ponto de uma grande parte 

destes processos serem atualmente controlados por algum tipo de computador. Hoje 

em dia, existem sistemas de controle processados aplicados a áreas tão distintas 

quanto ferrovias, aeronaves, caixas de atendimento automático bancário, plantas 

industriais, sistema financeiro, etc. A lista é interminável. Apesar dos diferentes 

graus de prejuízo que uma eventual falha em algum destes sistemas possa provocar, 

um alto grau de confiabilidade é exigido para quase todos eles. Sistemas de controle 

críticos como intertravamentos metroviários, controles automáticos de aeronaves e 

controles de usinas nucleares podem colocar vidas humanas e o meio ambiente sob 

grave risco em caso de ocorrência de alguma falha. Falhas em sistemas que 

controlam a geração e distribuição de energia e falhas nos sistemas telefônicos 

podem provocar enormes transtornos à sociedade. Mesmo os sistemas de controle 

que não ameaçam diretamente a integridade humana e o meio ambiente em caso de 

falha, e nem interajam com uma parcela significativa da sociedade, devem possuir 

um alto grau de confiabilidade. Esta afirmação se sustenta pelo fato que eventuais 

falhas podem resultar em graves transtornos econômicos para as companhias 

envolvidas. Assim, a garantia de correção da maior parte dos sistemas de controle é 

importante por um motivo ou por outro. 

A necessidade de garantia de correção dos sistemas de controle, entretanto, é 

acompanhada pelo aumento do grau de complexidade exigido para os novos 

sistemas, ao mesmo tempo em que, por pressão econômica, os prazos de entrega se 

mantêm os mesmos ou menores. Tanto o aumento de complexidade quanto a 

diminuição no prazo de entrega tornam bem mais difícil a tarefa da verificação do 

sistema a ser entregue. Isto estimula a pesquisa por alternativas automáticas de 

verificação. 

Os esforços realizados na elaboração desta dissertação refletem a busca por 
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estas alternativas, principalmente as baseadas em técnicas normalmente denominadas 

de model checking. Estas técnicas aceitam como entrada uma Máquina de Estados 

Finita (MEF) que modela o sistema a ser verificado e uma especificação cuja 

veracidade se deseja comprovar. A verificação é implementada através de uma 

varredura exaustiva que busca encontrar um contra-exemplo que negue a 

especificação. Caso nenhum contra-exemplo seja obtido, terá sido provado que a 

especificação é verdadeira. Caso contrário, o contra-exemplo encontrado pode ser 

utilizado para auxiliar a análise de eventuais problemas com o modelo. 

Este trabalho busca apresentar um panorama que englobe as mais relevantes 

técnicas contidas dentro da denominação de model checking. Para que a dissertação 

possa ser o mais completa possível, dentro dos limites práticos impostos pelas 

restrições de tempo de mestrado e espaço de apresentação, é importante que os 

principais pontos teóricos associados às diferentes técnicas sejam atacados. Além 

disto, entretanto, considera-se bastante importante apresentar um estudo de caso não 

trivial que ilustre como o model checking pode ser utilizado. Assim, quando se optou 

pelo estudo do tema, adotou-se a estratégia de busca de um problema para estudo de 

caso que, além de permitir ilustrar a aplicação da técnica, pudesse servir de elemento 

motivador de pesquisa, de modo a dirigir o estudo da teoria. 

A busca de um problema não trivial para a aplicação das técnicas de model 

checking foi realizada simultaneamente com o estudo sobre o model checking 

explícito baseado em autômatos de Büchi. Em um determinado momento, o 

problema a ser utilizado acabou por ser escolhido: o sistema de intertravamento 

metroviário. O desafio seria tentar verificar algumas propriedades de segurança do 

modo mais automático possível e sem que fosse necessário recorrer a simplificações. 

O problema possuía dois atrativos: era um problema não trivial e de bastante 

interesse prático. 

Ficou claro, depois de um certo tempo, que o model checking explícito jamais 

seria capaz de cumprir a tarefa, o que levou os esforços de pesquisa para o estudo do 

model checking simbólico baseado nos Diagramas de Decisão Binários (Binary 
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Decision Diagrams – BDDs1), que, por permitir a verificação de sistemas com 

números maiores de estados, parecia ser mais adequado para a solução do problema 

proposto. Após mais um certo tempo de pesquisa, acreditava-se que este tipo de 

técnica poderia ser utilizado para resolver algumas instâncias do problema. 

Entretanto, um aprofundamento maior no assunto levou a crer que uma solução 

baseada em um resolvente SAT2 poderia ser mais indicada e deveria ser tentada. Foi 

só no final de todo este processo que a técnica apresentada nesta dissertação pôde ser 

consolidada para que o problema pudesse, finalmente, ser resolvido. Assim, pode-se 

afirmar que boa parte do material apresentado nesta dissertação foi coletada à medida 

que a solução do problema do intertravamento era procurada. 

1.2 Objetivos 

Os principais objetivos deste trabalho são os seguintes: 

1. Apresentar as bases teóricas associadas aos três tipos de técnicas 

estudadas: model checking explícito baseado em autômatos de Büchi, 

model checking simbólico baseado em BDDs e Bounded Model Checking. 

O objetivo é que a apresentação seja didática o suficiente a ponto de 

permitir que um leitor leigo no assunto possa, ao final de uma leitura 

atenta, compreender os fundamentos teóricos de cada uma das técnicas, 

bem como as principais dificuldades encontradas por cada uma delas. 

2. Formalizar os resultados teóricos que permitem a definição de um 

procedimento que torna possível a verificação completa de propriedades 

de sistemas robustos através da utilização de um resolvente SAT. Os 

sistemas robustos podem ser informalmente definidos como sistemas 

cujas propriedades são válidas mesmo nos estados que não podem ser 

atingidos a partir dos estados iniciais. Não é do conhecimento do autor 

que algum outro trabalho tenha formalizado estes resultados 

anteriormente. 

                                                           
1 A sigla não costuma ser traduzida. 
2 Refere-se ao nome do problema clássico da computação de determinar a existência de um conjunto 
de atribuições que torne verdadeira uma fórmula proposicional. A sigla vem do inglês satisfiability. 
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3. Relatar os resultados da verificação de dois sistemas de intertravamento a 

partir do procedimento definido para sistemas robustos. O maior sistema 

verificado possui cerca de 1950 variáveis booleanas. Apesar da grande 

complexidade do sistema, a verificação de cada uma das propriedades 

demora, no máximo, alguns poucos segundos. 

4. Relatar os resultados da verificação de um sistema de manufatura 

previamente modelado em uma rede de Petri. Apesar deste problema ser 

mais simples do que o problema do intertravamento metroviário, a 

apresentação traz dois pontos interessantes: a utilização de uma técnica 

diferente da utilizada no caso do intertravamento e a constatação da 

obtenção de ganhos nos tempos de verificação quando são utilizadas 

invariantes do sistema obtidas através de outros mecanismos de análise. 

1.3 Estrutura da dissertação 

Este trabalho está dividido em oito capítulos, incluindo esta introdução. Os capítulos 

2 a 5 descrevem os fundamentos teóricos e as técnicas de model checking necessárias 

para a verificação formal dos dois problemas não triviais apresentados nos capítulos 

6 e 7, enquanto o capítulo 8 encerra a dissertação. De certa forma, os capítulos 2 a 5 

podem ser vistos como um tutorial sobre o quadro teórico básico subjacente ao model 

checking, enquanto os dois capítulos seguintes apresentam os estudos de caso que 

ilustram as técnicas apresentadas. 

O capítulo 2 apresenta os formalismos necessários para a apresentação da 

teoria a ser exposta. Neste capítulo, são apresentadas formalmente as estruturas de 

Kripke e as lógicas temporais LTL (Linear Temporal Logic) e CTL (Computation 

Tree Logic). Estas lógicas são utilizadas pelas técnicas de model checking mais 

difundidas, sendo úteis na especificação das propriedades a serem verificadas. Ainda 

no capítulo 2, é apresentada uma categorização bastante utilizada pela literatura que 

classifica algumas das propriedades mais comumente encontradas na verificação de 

sistemas. 

O capítulo 3 descreve a teoria do model checking baseado em autômatos de 

Büchi. Um autômato de Büchi é um reconhecedor de linguagens regulares de 
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palavras de comprimento infinito e possui a mesma estrutura dos autômatos finitos 

utilizados no reconhecimento de linguagens regulares de palavras de comprimento 

finito, diferenciando-se destes no critério de aceitação. A descrição presente no 

capítulo 3 resume a teoria necessária para um entendimento básico do model 

checking baseado neste tipo de formalismo. 

O capítulo 4 apresenta a técnica de model checking simbólico baseada em 

BDDs. Os BDDs permitem representar funções booleanas através de um consumo 

relativamente baixo de memória, o que faz com que possam ser utilizados com 

bastante sucesso em problemas de model checking que não envolvam mais do que 

algumas centenas de variáveis. O capítulo inicialmente descreve como uma estrutura 

de Kripke pode ser representada através de fórmulas proposicionais. Esta maneira de 

representação normalmente é conhecida como representação simbólica. O capítulo 

prossegue com a descrição de um algoritmo que permite a verificação de 

propriedades descritas em lógica temporal CTL. Em seguida, é feita uma descrição 

dos BDDs e da complexidade computacional dos algoritmos que implementam as 

operações normalmente utilizadas no model checking. Finalmente, o capítulo 

apresenta os ganhos que podem ser obtidos com o particionamento da relação de 

transição e algumas heurísticas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos 

com o objetivo de obter um particionamento adequado. 

O capítulo 5 é dedicado à verificação através de resolventes SAT. O 

problema de satisfação de uma fórmula proposicional é um problema clássico na 

teoria da computação [1]. Trata-se de um problema NP-completo, o que significa que 

muito provavelmente não existe nenhum algoritmo de complexidade computacional 

polinomial que resolva todos os casos. Entretanto, os últimos anos assistiram a um 

grande avanço nas técnicas de solução do problema para casos estruturados, 

permitindo a solução de fórmulas com até algumas milhões de variáveis [2]. Este 

avanço acabou sendo aproveitado na área de verificação automática, como será visto. 

O capítulo inicia formalizando o problema SAT e descrevendo as principais 

características comuns aos resolventes mais modernos. Em seguida, apresenta a 

técnica de Bounded Model Checking (BMC), que pode ser considerada um ramo 

importante das técnicas de verificação baseadas em resolventes SAT. O BMC 
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preocupa-se em encontrar um contra-exemplo de menor comprimento possível 

através de um processo iterativo no qual são construídas proposições de 

complexidade crescente. O BMC não é completo como outros ramos do model 

checking, já que normalmente ele não é capaz de comprovar a veracidade de uma 

propriedade. As principais limitações enfrentadas pela técnica são as dificuldades 

encontradas na definição do ponto de parada do processo iterativo e o tratamento da 

complexidade das proposições quando o número de iterações é muito grande. 

Entretanto, sistemas robustos podem ser completamente verificados de forma 

bastante direta. O problema de obter uma verificação completa a partir de sistemas 

robustos encerra o capítulo. 

Os capítulos 6 e 7 são dedicados à apresentação dos dois estudos de caso 

presentes nesta dissertação. O capítulo 6 apresenta uma rede de Petri 

Place/Transition (P/T – lugar/transição) que modela uma linha de produção, na qual 

é produzido um determinado produto com o auxílio de quatro máquinas e dois robôs. 

Os métodos estruturais de análise de uma rede de Petri baseados na equação de 

estado são bastante conhecidos, mas não são completos. A motivação de utilizar 

model checking para este tipo de problema é tornar possível a verificação de certas 

propriedades da rede que não podem ser verificadas pelos métodos baseados na 

equação de estado. Não é assumido que o leitor seja proficiente em redes de Petri, de 

modo que o capítulo faz uma breve apresentação sobre o assunto, incluindo uma 

seção dedicada aos métodos baseados na equação de estado. As seções seguintes 

apresentam o problema a ser utilizado como estudo de caso e como ele foi traduzido 

para a linguagem do model checker utilizado. Em seguida, são apresentadas as 

propriedades verificadas e os resultados obtidos. Foi observado experimentalmente 

que a inclusão das P-invariantes no modelo utilizado pelo model checker foi um fator 

que contribuiu para o bom desempenho deste último. Isto cria um aspecto de 

dependência e complementaridade entre os dois métodos de análise. Na sua parte 

final, o capítulo apresenta os trabalhos relacionados.  

O capítulo 7 apresenta um estudo de caso em que algumas propriedades de 

segurança do programa de intertravamento de uma seção de uma linha de metrô são 

verificadas. O maior sistema de intertravamento estudado possui cerca de 1150 
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variáveis booleanas na definição de seus estados internos e cerca de 800 diferentes 

entradas digitais [3]. Apesar do grande número possível de estados, as propriedades 

são rapidamente verificadas. O capítulo inicia apresentando o sistema sendo 

controlado, o software de controle e as propriedades a serem verificadas. Para a 

solução do problema, foi seguida uma estratégia baseada no procedimento para 

sistemas robustos descrito no capítulo 5. A estratégia adotada é descrita em detalhes. 

Depois disto, o capítulo apresenta os resultados obtidos e os trabalhos relacionados. 

Fechando a dissertação, o capítulo 8 enumera as principais contribuições 

deste trabalho, apresenta as conclusões e algumas possibilidades de continuação do 

trabalho de pesquisa. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Este capítulo apresenta as bases teóricas que auxiliam o entendimento do restante do 

trabalho. Inicialmente, apresenta a notação e terminologia a serem seguidas neste 

trabalho para, em seguida, apresentar as estruturas de Kripke e as duas lógicas 

temporais mais utilizadas na verificação de propriedades de modelos baseados em 

Máquina de Estados Finita (MEFs). O capítulo se encerra com a apresentação de 

uma categorização das propriedades que costumam ser utilizadas na verificação de 

sistemas. 

O texto do capítulo é um resumo de definições e descrições das seguintes 

referências bibliográficas: 

• a definição da estrutura de Kripke é baseada em [4]; 

• a descrição das lógicas temporais LTL e CTL é baseada em [5]; 

• a descrição das categorias de propriedades é influenciada por [6] e [7]. 

2.1 Notação e terminologia 

O trabalho procura seguir um padrão de notação e terminologia de acordo com as 

seguintes regras e definições: 

• Um alfabeto é um conjunto finito e não vazio de símbolos. O símbolo Σ 

representa o alfabeto utilizado tanto por linguagens de palavras finitas 

quanto por linguagens de palavras infinitas. 

• Uma linguagem de palavras finitas é um conjunto de seqüências finitas de 

símbolos pertencentes a um alfabeto de entrada. Linguagens de palavras 

finitas serão representadas pelas letras U e V. 

• Uma linguagem de palavras infinitas é um conjunto de seqüências 

infinitas de símbolos pertencentes a um alfabeto de entrada. Linguagens 

de palavras infinitas serão representadas pela letra L. 

• No contexto do trabalho, os termos cadeia, seqüência e palavra são 

intercambiáveis. 

• O conjunto dos números naturais é representado por 
ℕ
. 
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• O conjunto dos números inteiros positivos é representado por ℕ+. 

• Uma palavra finita é representada pelas letras u e v. O (i + 1)-ésimo 

elemento de uma cadeia finita u é representado por ui. 

• Uma palavra infinita é representada pela letra σ. O (i + 1)-ésimo elemento 

de uma cadeia infinita σ é representado por σi. 

• O comprimento |u| de uma palavra finita u = u0u1...un corresponde ao 

número de símbolos presentes em u e é tal que |u| = n + 1. 

• Σ* representa o conjunto de todas as palavras finitas que podem ser 

formadas a partir do alfabeto Σ, incluindo a palavra de comprimento zero. 

• Σ+ representa o conjunto de todas as palavras finitas de comprimento 

maior ou igual a 1 que podem ser formadas a partir do alfabeto Σ. 

• Σω representa o conjunto de todas as palavras infinitas que podem ser 

formadas a partir do alfabeto Σ. 

• O operador “•” é utilizado para definir a concatenação de duas cadeias. A 

concatenação de uma cadeia finita u = u0u1...un com uma outra cadeia 

finita v = v0v1...vm é tal que u•v = u0u1...unv0v1...vm. A concatenação de 

uma cadeia finita u = u0u1...un com uma cadeia infinita σ = σ0σ1... é tal que  

u•σ = u0u1...unσ0σ1... 

• O operador “•” também é utilizado para representar a concatenação de 

duas linguagens. A linguagem U = U1 • U2 definida pela concatenação de 

U1 e U2 é U = {u | u = u1 • u2 : u1 ∈ U1, u2 ∈ U2}. Do mesmo modo, a 

linguagem LC = U • L é definida como LC = {σ | σ = u • σL : u ∈ U,  

σL ∈ L}. 

• Dada uma palavra infinita σ e m < n, σ[m..n] representa a seqüência finita 

σmσm+1...σn. 

• Dada uma palavra infinita σ, σi representa a seqüência σi = σiσi+1.... Assim, 

σ
i representa o sufixo de σ do qual foram retirados os i primeiros 

símbolos. 
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2.2 Estruturas de Kripke 

Seja um sistema que possa ser modelado por um conjunto finito de estados e relações 

de transição entre estados. Dado um conjunto finito de propriedades associadas ao 

modelo, é possível definir, para cada um dos estados, um subconjunto das 

propriedades que sejam verdadeiras naquele estado. Estas propriedades são 

denominadas proposições atômicas e definem cada um dos estados de maneira única, 

já que dois estados diferentes não podem obedecer a exatamente o mesmo conjunto 

de proposições atômicas (caso obedecessem, seriam indistinguíveis, ao menos até o 

ponto em que as proposições atômicas do problema conseguem descrevê-los). 

Uma estrutura de Kripke é uma construção baseada em estados e transições 

em que cada estado está associado a um subconjunto de proposições atômicas. 

Formalmente, uma estrutura de Kripke sobre um conjunto P de proposições atômicas 

{p0, ... , pn-1} é uma quádrupla M = (S, S0, R, λ) tal que: 

1. S é um conjunto finito de estados. 

2. S0 ⊆ S é o conjunto de estados iniciais. 
3. R ⊆ S × S é a relação total de transição de estados. Isto significa que, para 

cada s ∈ S, existe um s
′
 ∈ S tal que (s, s

′
) ∈ R. 

4. λ: S → 2P é a função que rotula cada estado s ∈ S com os valores 1 ou 0 

associados a cada uma das pi ∈ P. O valor associado é 1 caso pi seja 

verdadeira e 0 caso contrário. 

Uma trajetória sobre a estrutura M a partir de um estado s0 é definida como 

uma seqüência infinita de estados σ = s0s1... tal que s0 ∈ S e R(si, si+1) seja definida 

para todo i ≥ 0. Uma seqüência de rótulos de σ é a palavra infinita λ(s0)λ(s1)... sobre o 

alfabeto {0, 1}|P|. 

Nota-se que, de acordo com a definição acima, cada proposição atômica 

corresponde a um valor binário. Isto nem sempre corresponde à melhor 

representação para os modelos de sistemas reais. Seja, por exemplo, um sistema de 

controle de um forno industrial em que a temperatura seja uma variável de interesse. 

Poderia haver o interesse em dividir a temperatura em três faixas distintas: abaixo de 
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1000ºC, entre 1000ºC e 1200ºC e acima de 1200ºC. Assim, a temperatura poderia ser 

representada pela letra F (frio) quando estivesse na primeira faixa, N (normal) 

quando estivesse na segunda e Q (quente) quando estivesse na terceira. Neste caso, a 

variável associada à temperatura não poderia mais ser considerada uma proposição 

atômica como definida acima, por possuir três estados possíveis. Entretanto, este tipo 

de problema não limita a definição de estrutura de Kripke, já que é possível definir 

duas novas proposições atômicas a e b associadas aos três estados possíveis. Com 

isto, por exemplo, a poderia ser verdadeira quando a temperatura estivesse abaixo de 

1000ºC e falsa nas outras ocasiões, enquanto b poderia ser verdadeira se a 

temperatura estivesse entre 1000ºC e 1200ºC e falsa nas outras ocasiões. Se este 

procedimento for adotado, é possível obedecer à definição acima ao custo de um 

aumento na complexidade da representação do sistema. Neste trabalho, não há a 

preocupação em representar as proposições atômicas como valores binários quando 

isto não trouxer ganhos de representação. Pode-se dizer o mesmo quanto à seqüência 

de rótulos de um sistema. Sempre será considerado, entretanto, que a representação 

adotada poderá ser diretamente traduzida para uma representação que considere 

apenas proposições atômicas binárias. 

Exemplo 2.1: A Figura 2.1 da página 12 foi extraída de [8] e representa os 

possíveis estados na comunicação entre um transmissor e um receptor de dados. O 

protocolo é definido de modo tal que o transmissor envia mensagens de dados 

contidas em blocos numerados com valores 0 e 1 alternadamente, esperando o 

reconhecimento após o envio de cada mensagem. Cada um dos estados pode ser 

identificado através de uma tripla XYZ. X representa o número da mensagem que o 

transmissor está tentando enviar, Y é o número da mensagem que o receptor está 

esperando e Z é o conteúdo do canal de comunicação. Tanto X quanto Y pode 

assumir os valores 0 ou 1. Z pode assumir os valores 0, 1, A e ‘-’. Os dois primeiros 

valores correspondem à transmissão de uma mensagem de dados, enquanto o valor A 

corresponde ao envio de um quadro de reconhecimento do receptor para o 

transmissor. Finalmente, o valor ‘-’ indica que o canal não está sendo utilizado no 

momento (isto é, a mensagem anterior foi perdida ou recebida pelo outro lado). 

Uma mensagem numerada como 0 é transmitida com sucesso quando ocorrer 
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a transição do estado 1 para o estado 7. Quando esta transição ocorre, o receptor 

passa a esperar a mensagem numerada como 1 e envia um quadro de reconhecimento 

através do canal de comunicação. Este quadro, quando recebido pelo transmissor, 

provoca a transição do estado 7 para o estado 8. As transições do estado 8 para o 

estado 2 e deste último para o estado 1 são análogas às anteriores, com a diferença 

que se referem à transmissão de uma mensagem numerada como 1. 

 

(0 0 0)

(0 0 -)

(1 0 A)

(1 0 1) (1 0 -)

(1 1 1)

(0 1 A)

(0 1 -) (0 1 0)
0

1

2

3 4

5 6

7

8

9

(1 1 -)

 
Figura 2.1: Modelo da comunicação entre transmissor e receptor 

A figura é capaz de representar falhas de comunicação, que se constituem 

basicamente em dois grupos: falha na transmissão de mensagem de dados e falha na 

transmissão do reconhecimento. O primeiro grupo de falhas é representado pelas 

transições entre os estados 1 e 0 ou entre os estados 8 e 9. No primeiro caso, por 

exemplo, a mensagem numerada como 0 foi transmitida sem que tenha sido recebida 

pelo receptor. Esta situação provoca a transição do estado 1 para o estado 0. O 

transmissor, após perceber que não houve o envio de reconhecimento, transmite 

novamente a mensagem numerada como 0, provocando o retorno ao estado 1. 

A falha no envio do quadro de reconhecimento é representada pelas 

transições para os estados 5 ou 4, dependendo da numeração da mensagem 
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envolvida. No estado 5, por exemplo, o receptor recebeu a mensagem 0 mas foi 

incapaz de fazer o reconhecimento chegar até o transmissor. Isto faz com que o 

transmissor retransmita a mensagem 0, provocando a transição para o estado 6. 

Quando o receptor recebe a mensagem 0 novamente, um novo reconhecimento é 

transmitido, o que provoca o retorno ao estado 7. Quando, finalmente, ocorrer a 

transmissão do quadro de reconhecimento de modo satisfatória, a transição do estado 

7 para o 8 é disparada. 

Levando-se em conta os comentários feitos acima e que o estado 1 é 

arbitrariamente escolhido como sendo o estado inicial do sistema, pode-se definir os 

quatro elementos da estrutura de Kripke M = (S, S0, R, λ) para este modelo como se 

segue:  

• S = {i | 0 ≤ i ≤ 9} 

• S0 = {1} 

• R = {(0, 1), (1, 0), (1, 7), (2, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 3), (5, 6), (6, 5),  

(6, 7), (7, 5), (7, 8), (8, 2), (8, 9), (9, 8)} 

• λ(0) = (0, 0, -) 

λ(1) = (0, 0, 0) 

λ(2) = (1, 0, A) 

λ(3) = (1, 0, 1) 

λ(4) = (1, 0, -) 

λ(5) = (0, 1, -) 

λ(6) = (0, 1, 0) 

λ(7) = (0, 1, A) 

λ(8) = (1, 1, 1) 

λ(9) = (1, 1, -) 

 

Uma trajetória a partir do estado inicial 1 poderia ser a seguinte: 1017821... A 

seqüência de rótulos correspondente é ...

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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      □ 

É possível associar uma linguagem L de palavras infinitas a uma estrutura de 
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Kripke. O alfabeto da linguagem L é definido a partir de todos os possíveis rótulos da 

estrutura de Kripke e as palavras da linguagem são definidas a partir de todas as 

possíveis seqüências infinitas de rótulos. Dada a natureza do problema, é possível até 

mesmo representar a linguagem definida por uma estrutura de Kripke a partir de uma 

expressão regular, desde que se leve em conta que certas combinações podem ocorrer 

um número infinito de vezes. Usualmente, uma combinação infinita de vezes é 

representada pelo índice ω, ao passo que uma combinação finita é representada por 

um *. 

Qualquer trajetória definida a partir do exemplo da Figura 2.1 é constituída 

por uma possível seqüência finita de estados seguida por uma seqüência infinita. No 

exemplo, sete tipos de seqüências infinitas são admitidos. O tipo que representa a 

situação em que uma mensagem sempre é transmitida com sucesso após um número 

finito de tentativas corresponde à situação em que existe um número infinito de 

passagens pelos estados 1, 7, 8 e 2. As demais possibilidades correspondem a 

situações em que a transmissão de uma mensagem nem sempre ocorre. Por exemplo, 

seria possível que, após a transmissão de mensagens numeradas como 0 e 1 por um 

número finito de vezes, o transmissor não mais conseguisse fazer o envio de uma 

nova mensagem devido a uma eventual falha no canal de comunicação. Se, neste 

caso, o transmissor estivesse tentando enviar uma mensagem numerada como 0, a 

estrutura representada pela Figura 2.1 estaria confinada indefinidamente entre os 

estados 0 e 1, sem jamais conseguir transitar para o estado 7. 

Em resumo, todas as possíveis seqüências de estados da estrutura de Kripke 

da Figura 2.1 poderiam ser representadas pela expressão regular da Figura 2.2: 

(1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*2(4(34)*32)*)ω + 

(1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*2(4(34)*32)*)*(10)ω + 

(1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*2(4(34)*32)*)*1(01)*75(65)ω + 

(1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*2(4(34)*32)*)*1(01)*(75(65)*6)ω + 

(1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*2(4(34)*32)*)*1(01)*7(5(65)*67)*(89)ω + 

(1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*2(4(34)*32)*)*1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*24(34)ω + 

(1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*2(4(34)*32)*)*1(01)*7(5(65)*67)*8(98)*(24(34)*3)ω 

Figura 2.2: Seqüências de estados possíveis para o modelo da Figura 2.1 
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A linguagem gerada pela estrutura corresponde exatamente à expressão 

regular acima, bastando que os números associados a cada um dos estados sejam 

substituídos por seus respectivos rótulos. 

Estruturas de Kripke são formalismos matemáticos que representam um 

modelo de um sistema. Por esta razão, serão utilizados os termos modelo, sistema e 

estrutura de Kripke indistintamente ao longo deste trabalho. 

2.3 Lógicas temporais 

Lógicas temporais são formalismos que permitem descrever e analisar os 

comportamentos de estruturas de Kripke a partir do comportamento das proposições 

atômicas ao longo das trajetórias. O tempo físico não entra no problema da descrição. 

A preocupação é descrever as seqüências em que as proposições atômicas vão sendo 

obedecidas à medida que as possíveis trajetórias evoluem. Assim, por exemplo, dada 

a estrutura de Kripke da Figura 2.1, pode-se afirmar que o transmissor sempre troca o 

número da mensagem a ser enviada depois que recebe um reconhecimento da última 

mensagem transmitida. Entretanto, nada se pode dizer quanto ao tempo necessário 

entre a transmissão de uma mensagem e a seguinte. 

As lógicas temporais mais utilizadas para verificação em modelos baseados 

em MEFs são as lógicas LTL e CTL. Segue uma breve introdução de cada uma 

delas. 

2.3.1 Lógica temporal LTL 

A lógica temporal denominada LTL (Linear Temporal Logic) utiliza proposições 

atômicas, operadores booleanos e operadores temporais para construir fórmulas que 

especifiquem propriedades de cada uma das possíveis trajetórias das estruturas de 

Kripke. 

A semântica dos operadores temporais é definida a partir de uma trajetória 

específica. Embora muitos operadores temporais possam ser definidos, os operadores 

mais comuns são Ff (a fórmula f será válida em algum futuro), Gf (a fórmula f é 

válida globalmente – é válida e sempre será válida), f1Uf2 (until – f1 é válida até que 

f2 seja válida, o que ocorrerá inevitavelmente) e Xf (next – f será válida no próximo 
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estado).  

Formalmente, é possível definir a sintaxe de uma fórmula pertencente ao 

conjunto de fórmulas da lógica LTL sobre um conjunto P de proposições atômicas a 

partir das seguintes regras: 

1. Qualquer proposição atômica p ∈ P é uma fórmula LTL. 

2. Se f1 e f2 são fórmulas LTL, f1 ∧ f2 e ¬f1 são fórmulas LTL. 

3. Se f1 e f2 são fórmulas LTL, f1Uf2 e Xf1 são fórmulas LTL. 

Pode-se definir outros operadores booleanos a partir das definições acima. 

Possíveis novas definições são as seguintes:  

• f1 ∨ f2 ≡ ¬(¬f1 ∧ ¬ f2) 
• f1 → f2 ≡ ¬f1 ∨ f2 
• ⊤ ≡ ¬f1 ∨ f1 
• ⊥ ≡ ¬⊤ 
A semântica de uma fórmula LTL pode ser definida a partir de uma trajetória 

infinita σ = s0s1... de uma estrutura de Kripke. O estado s0 representa o primeiro 

estado da trajetória, e não necessariamente um estado inicial da estrutura. 

Primeiramente, define-se a seguinte notação: M,σ ⊨ f significa que f é válida ao 

longo da trajetória σ da estrutura de Kripke M. 

Com isto, define-se a semântica de uma fórmula LTL indutivamente a partir 

das regras enumeradas abaixo (assumindo-se que p é uma proposição atômica e f1 e 

f2 são fórmulas):  

1. M,σ ⊨ p ⇔ p ∈ λ(s0)

2. M,σ ⊨ f1 ∧ f2 ⇔ (M,σ ⊨ f1) e (M,σ ⊨ f2)

3. M,σ ⊨ ¬f1 ⇔ M,σ ⊭ f1

4. M,σ ⊨ Xf1 ⇔ M,σ1 ⊨ f1

5. M,σ ⊨ f1Uf2 ⇔ M,σk ⊨ f2 para algum k ≥ 0 e M,σj ⊨ f1 para todo 0 ≤ j < k
Diz-se que uma fórmula LTL f é obedecida por M quando ela é obedecida por 
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todas as trajetórias que partem dos estados iniciais de M. A obediência de M a f é 

representada por M ⊨ f. 
Nota-se que os operadores F e G podem ser definidos a partir do operador U 

através das equivalências Ff1 ≡ (⊤Uf1) e Gf1 ≡ ¬F¬f1. A Figura 2.3 apresenta, de 
forma gráfica, seqüências de estados que obedecem a algumas fórmulas LTL básicas. 

 

p

pp

p

q

pp

ppp

Xp

Fp

Gp

pUq

Representa uma transição de estados

Representa um número finito de transições de estados

Representa um número infinito de transições de estados
 

Figura 2.3: Seqüências de estados para fórmulas LTL básicas 

Um quinto operador bastante útil é o operador unless, também conhecido 

como until fraco. Este operador é representado pela letra W e definido como  

f1Wf2 ≡ Gf1 ∨ f1Uf2. A semântica do operador unless é semelhante à do operador 

until. A diferença entre ambos é que o último exige que a fórmula à sua direita seja 

verdadeira em algum instante futuro, ao passo que o operador unless não faz esta 

exigência. 

Exemplo 2.2: Dada a estrutura de Kripke da Figura 2.1 na página 12 e uma 

trajetória genérica a partir do estado inicial (X, Y, Z) = (0, 0, 0), é possível fazer as 

seguintes afirmações:  

• X = 0 é verdadeira, já que X = 0 para o estado inicial. 
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• X(X = 0) é verdadeira, já que o segundo estado de qualquer trajetória que 

parta do estado inicial obedece a X = 0. 

• F(X = 1) é falsa porque a trajetória em que os estados 1 e 0 ficam se 

alternando indefinidamente nunca leva a variável X ao valor 1. 

• F((X = 1) ∨ (Z = -)) é verdadeira. A fórmula indica que ou o modelo 

chega a ponto de transmitir a segunda mensagem ou ocorre alguma falha 

de comunicação antes disto. 

• (Y = 0)U(Z = A) é falsa porque afirma que haverá algum estado a partir do 

estado inicial no qual Z = A. Esta situação não ocorre no caso em que os 

estados 1 e 0 ficam se alternando de modo indefinido. 

• ((Y = 0)W(Z = A)) ≡ ((Y = 0)U(Z = A)) ∨ G(Y = 0) é verdadeira, porque 

leva em conta que Z = A pode nunca ocorrer. 

• GF((Z = 0) ∨ (Z = 1)) é verdadeira, o que indica que um estado em que o 

transmissor esteja enviando alguma mensagem é sempre atingível.     □ 

2.3.2 Lógica temporal CTL 

As fórmulas LTL são aplicáveis a trajetórias infinitas individuais de uma estrutura de 

Kripke. As fórmulas CTL (Computation Tree Logic), por sua vez, aplicam-se a 

estados de uma estrutura de Kripke. Estas fórmulas são construídas associando-se os 

quantificadores E e A aos operadores temporais da lógica LTL. Dado qualquer 

operador temporal Θ, o quantificador E torna a sub-fórmula CTL EΘf verdadeira 

sempre que existir alguma trajetória a partir do primeiro estado de σ tal que Θf seja 

verdadeiro. O quantificador A, por sua vez, torna a sub-fórmula AΘf verdadeira 

sempre que todas as possíveis trajetórias a partir do primeiro estado de σ obedeçam a 

Θf. 

Dado um conjunto P de proposições atômicas, é possível definir a sintaxe de 

uma fórmula CTL a partir das seguintes regras: 

1. Qualquer proposição atômica p ∈ P é uma fórmula CTL. 

2. Se f1 e f2 são fórmulas CTL, f1 ∧ f2 e ¬f1 são fórmulas CTL. 
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3. Se f1 e f2 são fórmulas CTL, Ef1Uf2, Af1Uf2, EXf1 e AXf1 são fórmulas 

CTL. 

A semântica de uma fórmula CTL é definida para uma estrutura de Kripke  

M = (S, S0, R, λ). Sejam s0 ∈ S um estado de M e σ = s0s0+1... uma trajetória infinita a 

partir do estado s0. O estado s0 não necessariamente pertencente a S0. Definem-se as 

seguintes representações: 

• M,σ ⊨ f significa que f é válida ao longo da trajetória σ da estrutura de 
Kripke M. Neste contexto, f é denominada uma fórmula de trajetória; 

• M,s0 ⊨ f significa que f é válida no estado s0 da estrutura de Kripke M. 

Neste contexto, f é denominada uma fórmula de estado. 

Assim, dadas a proposição atômica p e as fórmulas f1 e f2, é possível definir a 

semântica de uma fórmula CTL a partir das regras enumeradas abaixo: 

1. M,s0 ⊨ p ⇔ p ∈ λ(s0)

2. M,s0 ⊨ f1 ∧ f2 ⇔ (M,s0 ⊨ f1) ∧ (M,s0 ⊨ f2) 
3. M,s0 ⊨ ¬f1 ⇔ M,s0 ⊭ f1 
4. M,s0 ⊨ Ef1 ⇔ M,σ ⊨ f1 para alguma trajetória σ de estados de M iniciada 

em s0 

5. M,s0 ⊨ Af1 ⇔ M,σ ⊨ f1 para qualquer trajetória σ de estados de M 

iniciada em s0 

6. M,σ ⊨ f1 ⇔ M,s0 ⊨ f1
7. M,σ ⊨ f1 ∧ f2 ⇔ (M,σ ⊨ f1) ∧ (M,σ ⊨ f2)
8. M,σ ⊨ ¬f1 ⇔ M,σ ⊭ f1
9. M,σ ⊨ Xf1 ⇔ M,σ1 ⊨ f1
10. M,σ ⊨ f1Uf2 ⇔ M,σk ⊨ f2 para algum k ≥ 0 e M,σj ⊨ f1 para todo 0 ≤ j < k
Os demais operadores CTL podem ser definidos como: 

• EFf = E(⊤Uf) 
• AFf = A(⊤Uf) 
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• EGf = ¬AF¬f 

• AGf = ¬EF¬f 

Diz-se que uma fórmula CTL f é obedecida por M quando ela é obedecida por 

todos os estados iniciais de M. A obediência de M a f é representada por M ⊨ f. 
A Figura 2.4 da página seguinte apresenta, de forma gráfica, alguns exemplos 

de estados que obedecem a fórmulas CTL básicas. 

Exemplo 2.3: Dada a estrutura de Kripke da Figura 2.1 na página 12, é 

possível fazer as seguintes afirmações: 

• X = 0 é verdadeira, já que X = 0 para o estado inicial. 

• AX(X = 0) é verdadeira, já que o segundo estado de qualquer trajetória 

que parta do estado inicial obedece a X = 0. 

• AF(X = 1) é falsa porque a trajetória em que os estados 1 e 0 ficam se 

alternando indefinidamente nunca leva a variável X ao valor 1. 

• EF(X = 1) é verdadeira porque existe uma trajetória que parte do estado 

inicial e atinge um estado em que X = 1. 

• AF((X = 1) ∨ (Z = -)) é verdadeira. 
• A((Y = 0)U(Z = A)) é falsa porque afirma que Z = A é inevitável para 

todas as possíveis trajetórias a partir do estado inicial. 

• E((Y = 0)U(Z = A)) é verdadeira. 

• AGAF((Z = 0) ∨ (Z = 1)) é verdadeira, o que indica que um estado em 

que o transmissor esteja enviando alguma mensagem é sempre atingível.□ 
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Figura 2.4: Estados que obedecem a fórmulas CTL básicas 

2.3.3 Comparação semântica entre LTL e CTL 

Existe uma diferença semântica grande entre as lógicas LTL e CTL. Uma fórmula 

LTL estabelece uma regra para uma determinada trajetória de um modelo, 

independentemente de outras trajetórias que possam ser definidas. Uma fórmula 

CTL, ao contrário, estabelece regras a serem obedecidas por um determinado 

conjunto de estados e leva em consideração todos os possíveis futuros que possam 

existir a partir destes estados. Dadas estas diferenças, não é de se estranhar que 

ambas as lógicas possuam diferentes expressividades. Os exemplos a seguir ilustram 

esta afirmação. 
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Exemplo 2.4: A fórmula EXp não pode ser traduzida para a lógica LTL, já 

que nenhuma fórmula LTL pode expressar a possibilidade de uma ramificação a 

partir de um estado de uma trajetória.          □ 

Exemplo 2.5: A fórmula GFp1 → GFp2 não pode ser traduzida para a lógica 

CTL. A fórmula indica que p2 deve ocorrer um número infinito de vezes no futuro 

sempre que o mesmo ocorrer com p1. A afirmação não tem como ser representada em 

CTL porque a semântica deste tipo de lógica temporal não consegue representar o 

comportamento de uma trajetória à medida que ela evolui.        □ 

Além dos casos já fornecidos nos Exemplos 2.2 a 2.5, a seção 2.4 apresenta 

outros casos de propriedades que podem ser especificadas através de ambos os 

formalismos, bem como de propriedades que podem ser especificadas apenas através 

de um deles. 

2.3.4 Operadores temporais pretéritos 

Até aqui foram apresentados os operadores X, F, G, U e W. A semântica de todos 

eles é definida de modo tal que qualquer fórmula que os utilize deverá ter seu valor 

atribuído como verdadeiro ou falso a partir de valores futuros a serem atribuídos às 

proposições atômicas envolvidas. Por este motivo, estes operadores são denominados 

como operadores futuros. Apesar de não acrescentar expressividade às fórmulas de 

lógica temporal, é útil trabalhar com operadores associados ao passado de uma 

trajetória. Assim, definem-se os operadores pretéritos X e U sobre uma trajetória σ 

de uma estrutura M: 

• M,σi ⊨ X
f ⇔ i > 0 e M, σi-1 ⊨ f

• M,σi ⊨ f1U
f2 ⇔ M,σj ⊨ f2 para algum j ≤ i e M,σk ⊨ f1 para todo j < k ≤ i

Nota-se que o operador X exige que o estado anterior seja definido. O 

operador U costuma ser chamado de since na literatura e, às vezes, é representado 

por um S. O operador F pode ser definido a partir de F
f ≡ ⊤U

f e G pode ser 

definido a partir de G
f ≡ ¬F¬f. 

Os operadores temporais pretéritos descrevem uma seqüência finita de 

estados de uma trajetória de Kripke que parte de um estado inicial e termina em 
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algum estado si. O interesse se resume apenas em descrever as propriedades desta 

seqüência de estados, sem que haja a preocupação com possíveis outras seqüências 

que possam ser executadas pelo modelo antes que o estado si seja atingido. Assim, 

não existe a preocupação em definir operadores pretéritos para os quantificadores E e 

A. 

Uma fórmula temporal que se utilize apenas de proposições atômicas e 

operadores temporais pretéritos é dita uma fórmula temporal pretérita. Uma fórmula 

temporal que se utilize apenas de proposições atômicas e operadores temporais 

futuros é dita uma fórmula temporal futura. 

2.4 Categorização de propriedades 

É possível associar um número grande de requisitos a um determinado sistema que 

vá ser submetido a uma verificação. Muitos destes requisitos são bastante comuns: 

normalmente especifica-se que um sistema não execute alguma ação indesejada ou 

que chegue a um ponto do processamento em que não pode mais prosseguir. O fato 

de alguns tipos de requisitos serem utilizados muito freqüentemente fez com que 

houvesse a necessidade do estabelecimento de uma categorização que os definisse de 

forma precisa. Esta categorização é importante pelos seguintes aspectos: 

• Dado um modelo a ser verificado, é possível começar o estudo do 

problema através da pergunta de quais devem ser as especificações de 

segurança, vivacidade e outras que devem ser consideradas, e sob que 

condições de razoabilidade. Assim, criam-se melhores condições para 

organizar a verificação do modelo. 

• Mesmo considerando apenas as técnicas com origem na exploração 

exaustiva de modelos baseados em MEFs, existem diferentes técnicas 

cujas indicações podem variar de acordo com as diferentes categorias de 

especificações a serem verificadas. Uma divisão em diferentes categorias 

permite identificar mais facilmente as técnicas disponíveis de verificação 

para cada uma das especificações. Por exemplo: é possível recorrer a 

métodos de abstrações baseados em agrupamentos de estados quando se 

deseja verificar alguma propriedade de segurança. 
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• A categorização cria uma padronização da linguagem, o que facilita a 

comunicação entre as pessoas envolvidas. 

Esta seção apresenta a categorização de algumas das propriedades mais 

comuns a que pode estar submetido um sistema. 

2.4.1 Propriedades de segurança 

Uma propriedade de segurança especifica que um determinado evento nunca deve 

ocorrer, dadas certas condições. Exemplos de propriedades de segurança são: 

S1. Um sistema de intertravamento metroviário jamais deve permitir que um 

trem entre em uma região que já se encontra ocupada por outro trem; 

S2. Um sistema de transmissão e geração de energia deve garantir um 

determinado número mínimo de geradores ativos simultaneamente de 

modo a garantir a potência solicitada pela carga; 

S3. Uma máquina só deve funcionar caso as condições para tanto tenham sido 

cumpridas. 

Já foi visto que uma seqüência infinita de estados de uma estrutura de Kripke 

pode ser considerada uma palavra da linguagem definida por todas as possíveis 

seqüências (infinitas) do modelo. Do mesmo modo, é possível associar uma 

linguagem a uma determinada propriedade, bastando para isto considerar o conjunto 

formado por todas as possíveis palavras infinitas que obedeçam às regras impostas 

pela propriedade em questão. Na seqüência, utiliza-se esta definição de propriedade e 

considera-se que os termos propriedade e linguagem são sinônimos. 

Exemplo 2.6: Seja um sistema de controle de uma caldeira que monitora a 

pressão do vapor e abre uma válvula de alívio sempre que esta estiver fechada e a 

pressão estiver acima de um determinado valor. Por simplicidade, admite-se que o 

sistema possui apenas 3 estados possíveis, conforme a Tabela 2.1. 
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Estado Significado 
p Pressão alta e válvula não comandada 
v Válvula comandada 
n Qualquer outra situação 

Tabela 2.1: Estados possíveis do sistema do Exemplo 2.6 

Pretende-se que o sistema sempre comande a válvula caso seja detectada 

pressão alta e a válvula ainda não esteja comandada. Em outras palavras, deseja-se ir 

para o estado v sempre que o estado p for atingido. Com isto, a propriedade LS 

desejada para o sistema pode ser representada pelo conjunto  

LS = {σ | σ = (n + v + pv)
ω}, que é o conjunto de todas as palavras infinitas formadas 

por n, p e v tal que qualquer p sempre é seguido de v.        □ 

Em qualquer sistema, a quebra de uma propriedade de segurança deve poder 

ser observada imediatamente, independentemente do comportamento do sistema no 

futuro. Assim, é bastante razoável que as propriedades de segurança de um sistema 

possam ser definidas a partir dos primeiros estados da trajetória seguida pelo sistema 

e não necessitem levar em conta a trajetória infinita que possa vir a ser seguida. A 

partir deste conceito, [9] define uma propriedade LS de segurança como qualquer 

linguagem que obedeça à seguinte propriedade: 

LS ⊆ Σω é de segurança ⇔ ∀σ ∈ LS, ∀i ≥ 0, ∃π ∈ Σ
ω | σ[0..i] • π ∈ LS (1) 

A definição afirma que sempre é possível montar um novo elemento de LS a 

partir de qualquer prefixo de algum elemento do próprio LS. Uma outra maneira de 

entender a definição é a de que se σ não pertence a LS então existe algum prefixo 

σ[0..i] tal que nenhuma palavra σ[0..i] • π pertence a LS.  

Uma caracterização diferente para as propriedades de segurança é proposta 

em [7]. De acordo com os autores, define-se como propriedade de segurança 

qualquer propriedade A(U) construída a partir de uma linguagem U ⊆ Σ+ tal que 

qualquer prefixo dos elementos de A(U) seja uma palavra de U. Formalmente:  

A(U) = {σ ∈ Σω | ∀i ≥ 0, σ[0..i] ∈ U} (2) 

Prova-se que as definições (1) e (2) são equivalentes, ou seja: dada uma 

propriedade de segurança LS como definida em (1), é possível construí-la a partir de 

alguma linguagem U ⊆ Σ+ através da construção indicada por (2). Do mesmo modo, 
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qualquer propriedade definida a partir de (2) obedece a (1). Além disso, dada a 

linguagem Pref(L) constituída por todos os prefixos de L e definida formalmente 

como 

Pref(L) = {σ[0..i] ∈ Σ+ | i ≥ 0 e σ ∈ L},  

é possível provar que 

LS = A(Pref(LS))  

se e somente se LS é uma propriedade de segurança. A seqüência de operações  

A(Pref(LS)) é chamada de fechamento de segurança de LS. 

Do mesmo modo que uma expressão regular, uma fórmula escrita em lógica 

temporal também é capaz de especificar uma propriedade, já que ela é capaz de 

descrever as seqüências que devem ser obedecidas pelas proposições atômicas do 

modelo. Já foram fornecidos alguns exemplos de propriedades de segurança no início 

desta seção. Um outro exemplo é a propriedade desejada no Exemplo 2.6, que 

poderia ser especificada pela fórmula LTL G(p → Xv). Esta fórmula indica que 

sempre é verdade que se p é verdadeiro no estado atual, v será verdadeiro no próximo 

estado. Assim, a especificação dada pela fórmula temporal corresponde exatamente à 

linguagem definida pelo exemplo. 

Dada a definição das propriedades de segurança e a sua relação com os 

prefixos das palavras da linguagem, prova-se que qualquer propriedade de segurança 

pode ser caracterizada através de uma fórmula Gf¯ [7]. De acordo com esta 

caracterização, f¯ é uma fórmula temporal pretérita que especifica qual deve ser o 

comportamento de cada um dos prefixos da palavra da propriedade. Assim, por 

exemplo, a propriedade do Exemplo 2.6 poderia ser especificada como G(X
p → v). 

Esta fórmula especifica que qualquer prefixo da seqüência de estados que tenha p 

como penúltimo símbolo de entrada deve terminar com um v. 

Na prática, a maior parte das ferramentas permite a definição de 

especificações que se valem apenas de operadores futuros, de modo que é mais 

comum trabalhar apenas com este tipo de operadores. A transformação de uma 

fórmula LTL no formato futuro para pretérito nem sempre é fácil de ser estabelecida. 
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Estes dois fatores fazem com que nem sempre seja imediato identificar uma 

especificação escrita em LTL como sendo uma propriedade de segurança. Entretanto, 

a situação não é tão difícil, já que existem alguns atenuantes para o problema: 

• Grande parte das propriedades de segurança é especificada como Gf, em 

que f é uma invariante do sistema e não possui nenhum operador 

temporal, sendo baseado apenas nas proposições atômicas do modelo. 

• Prova-se que qualquer fórmula composta apenas por proposições 

atômicas ou suas negações, ∨, ∧, X, W e G define uma propriedade de 

segurança [10]. 

• É possível verificar se uma propriedade é de segurança a partir do seu 

fechamento de segurança. Seja novamente o caso do Exemplo 2.6. A 

linguagem definida pela propriedade é L = (n + v + pv)ω. Com isto, é 

possível calcular a linguagem formada por todos os prefixos de L como 

sendo Pref(L) = (n + v + pv)* + (n + v + pv)*p. O próximo passo é calcular 

a linguagem LS tal que todos os prefixos de LS pertençam a Pref(L). 

Assim: LS = A(Pref(L)) = (n + v + pv)
ω = L. Dado que L = A(Pref(L)), é 

possível afirmar que L é uma propriedade de segurança. 

Como exemplos de propriedades de segurança que especificam invariantes do 

modelo pode-se citar as propriedades S1 e S2 listadas no início desta seção, as quais 

podem ser descritas respectivamente como G(região ocupada → entrada inibida) e 

G(Σ(potência sendo gerada) > Σ(cargas)). A propriedade S3, por outro lado, 

necessita de um outro operador temporal para ser descrita, já que pressupõe uma 

ordem de acontecimentos. Assim sendo, S3 pode ser descrita pela fórmula  

((¬funciona)W(condições satisfeitas)), que pode ser literalmente entendida como: “a 

máquina não funciona até que as condições estejam satisfeitas”. A especificação S3 

também pode ser representada por uma fórmula pretérita se for levado em conta que 

qualquer fórmula no formato ¬ f1Wf2 pode ser levada para o formato G(f1 → F
f2). 

Propriedades de segurança também podem ser representadas em lógica 

temporal CTL. Nos exemplos dados, a tradução para esta outra lógica é bastante 

imediata, bastando acrescentar o quantificador A a cada um dos operadores 
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temporais. A propriedade S1, por exemplo, poderia ser especificada como  

AG(região ocupada → entrada inibida). 

2.4.2 Propriedades de vivacidade 

Uma propriedade de vivacidade especifica que algum evento desejado do modelo 

deve ocorrer, dadas certas condições. Exemplos de propriedades de vivacidade 

poderiam ser os seguintes: 

V1. Um trem que solicita rota deve ser atendido; 

V2. O cliente que comprou a passagem de avião deve embarcar; 

V3. Qualquer chamada executada a partir de um ramal telefônico será cobrada 

pelo fornecedor do serviço. 

Do mesmo modo que para as propriedades de segurança, é possível definir 

formalmente as características que devem ser seguidas por uma linguagem para que 

ela possa ser considerada uma propriedade de vivacidade. No caso da vivacidade, é 

importante levar em conta que se considera que o evento desejado sempre ocorrerá, 

independentemente da ocorrência de outros eventos associados ao modelo. Isto ajuda 

a entender a definição fornecida por [9] para uma propriedade V de vivacidade: 

LV ⊆ Σω é de vivacidade ⇔ ∀u ∈ Σ*, ∃σ ∈ Σω | u • σ ∈ LV  

[7] define o conceito de extensão de vivacidade Λ(L) de uma propriedade L 

como: 

Λ(L) = L ∪ P‾‾r‾e‾f‾(‾L‾‾) • Σω  

De acordo com a definição, a extensão de vivacidade de L é a propriedade 

que é a união de L com todas as palavras cujos prefixos não sejam prefixos de L. 

Assim, é fácil observar que a extensão de vivacidade de uma propriedade qualquer é 

uma propriedade de vivacidade. Outros pontos de interesse envolvendo a extensão de 

vivacidade de uma propriedade L são os seguintes: 

• Λ(LV) = LV para qualquer propriedade de vivacidade LV. 

• Dada uma propriedade L, é possível construir uma propriedade  

LS = A(Pref(L)) e uma propriedade LV = Λ(L) associadas. É possível 
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demonstrar que L = LS ∩ LV [7]. Assim, qualquer propriedade pode 

ser entendida como sendo a interseção entre uma propriedade de 

segurança e uma propriedade de vivacidade. Um exemplo de uma 

propriedade que não seja de segurança e nem de vivacidade é a 

propriedade f1Uf2 = (Ff2) ∧ (f1Wf2). Como já visto, o fator (f1Wf2) da 

propriedade corresponde a uma propriedade de segurança. O fator 

(Ff2) corresponde a uma propriedade de vivacidade. 

• Apenas duas propriedades são simultaneamente propriedades de 

segurança e vivacidade: Σω e ∅ [7]. 

Uma outra maneira de qualificar uma propriedade de vivacidade é através da 

utilização de lógica temporal. Sejam fi¯ fórmulas pretéritas e fi
+ fórmulas futuras. 

Prova-se [7] que qualquer propriedade de vivacidade que pode ser definida através 

de uma fórmula LTL pode ser reduzida ao seguinte formato: 

F 
i

 

=

k

0
 (fi¯ ∧ F fi+), com G 

i

 

=

k

0
 (fi¯) válido.  

Do mesmo modo que no caso da caracterização das propriedades de 

segurança a partir de fórmulas temporais pretéritas, a caracterização de uma 

propriedade como sendo uma propriedade de vivacidade a partir de sua 

transformação para um formato como o mostrado acima nem sempre é imediato. 

Entretanto, novamente, a situação não é tão difícil. A maioria das propriedades de 

vivacidade podem ser caracterizadas facilmente como tais a partir da própria 

definição de propriedade de vivacidade. Por exemplo, a fórmula Fp (em que p é uma 

proposição atômica) é uma propriedade de vivacidade porque simplesmente impõe 

que p deve acontecer, sem fazer nenhuma restrição quanto ao prefixo anterior ao 

aparecimento de p. Assim, é bastante imediato afirmar que Pref(Fp) = Σ* e que, 

portanto, Fp representa uma propriedade de vivacidade. 

Na prática, é bastante comum que uma propriedade de vivacidade seja 

representada por uma fórmula no formato G(p1 → Fp2). Este, aliás, é o formato que 

pode ser utilizado para definir as propriedades V1 a V3 definidas no início desta 

seção. Para a lógica CTL, o formato mais freqüente é AG(p1 → AFp2). 
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2.4.3 Propriedades de atingibilidade 

Uma propriedade de atingibilidade especifica que uma determinada situação pode ser 

atingida. Alguns exemplos são apresentados abaixo: 

A1. Será possível fazer o retorno para voltar ao local de origem; 

A2. Existe uma seqüência de movimentos que permite resolver o cubo mágico 

a partir de qualquer situação; 

A3. Existe uma seqüência de operações que permite abrir o cofre. Até que esta 

seqüência não seja completada, o cofre permanecerá fechado. 

As propriedades de atingibilidade podem ser facilmente representadas através 

de fórmulas CTL. Em particular, a combinação EF expressa que um determinado 

acontecimento pode ocorrer, ao passo que a combinação EU indica a mesma coisa, 

acrescentando a informação que uma outra condição é verdadeira enquanto o 

acontecimento esperado não ocorre. 

Assim, a propriedade A1 pode ser escrita como EF retorno. A propriedade 

indica que, a partir de seu ponto de origem, o viajante pode escolher um determinado 

caminho que o leva ao retorno. Observa-se que a propriedade não garante que o 

viajante consiga acessar um retorno se ele já não se encontra no seu ponto de partida. 

Ao contrário, é possível que o viajante ultrapasse todos os retornos e simplesmente 

não consiga mais retornar a partir de um determinado ponto. 

A propriedade A2 é mais genérica. Ela afirma que o cubo mágico sempre tem 

solução, não importa o estado em que ele esteja. Isto quer dizer que não importa o 

quanto se avance, sempre é possível encontrar um meio de solucionar o cubo. Assim, 

a combinação EF não é mais suficiente para expressar esta propriedade, já que é 

necessário garantir que a solução do cubo seja sempre possível. Com isto, a 

propriedade A2 pode ser representada por AGEF(cubo solucionado). 

Finalmente, a propriedade A3 pode ser representada por  

E(cofre fechado)U(seqüência completa). Esta especificação afirma que, partindo de 

uma determinada condição inicial, existe uma seqüência de operações que, enquanto 

não for completada, não permite a abertura do cofre. 
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A lógica LTL não possui mecanismos para expressar propriedades de 

atingibilidade, já que não consegue exprimir os diferentes futuros possíveis a partir 

de um estado inicial. Entretanto, a lógica LTL é capaz de exprimir que algum 

determinado evento nunca ocorre, o que é justamente a negação de uma propriedade 

do tipo EFevento. A ausência de um evento pode ser representada pela fórmula 

G¬evento, que é uma propriedade de segurança. Dispondo-se de um model checker 

que aceita apenas fórmulas LTL e desejando-se verificar alguma propriedade que se 

encaixe neste formato, pode-se fornecer o seu complemento como especificação de 

entrada. Se a propriedade original for válida, o model checker vai chegar à conclusão 

oposta e vice-versa. 

2.4.4 Propriedade de ausência de deadlocks 

Deadlock é uma situação indesejada em qualquer tipo de sistema, representando o 

estado no qual nenhum progresso é possível. 

Em lógica CTL, é possível especificar a propriedade de ausência de deadlock 

através da fórmula AGEX⊤. Esta fórmula especifica que, independentemente do 

estado em que o sistema se encontra, é possível encontrar uma trajetória tal que haja 

alguma evolução. 

A lógica LTL não é capaz de especificar propriedades deste tipo de um modo 

genérico como a CTL. Entretanto, dependendo do problema em mãos, é possível 

estabelecer uma ou mais fórmulas que, se comprovadas, impliquem em ausência de 

deadlock para o caso em questão. 

2.4.5 Propriedade de razoabilidade (fairness) 

Uma propriedade de razoabilidade indica que, sob certas condições, um evento deve 

ocorrer um número infinito de vezes. Seguem-se dois exemplos: 

R1. Um transmissor que tenta enviar suas mensagens um número infinito de 

vezes consegue sucesso na transmissão em um número infinito de vezes. 

R2. Em um sistema operacional, um processo que esteja sempre habilitado vai 

acabar sendo executado, independentemente da sua prioridade. 

Normalmente, a propriedade de razoabilidade é assumida quando se deseja 
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realizar alguma verificação. No caso da transmissão de mensagens, por exemplo, não 

seria possível verificar o envio de uma mensagem do lado do transmissor até o lado 

do receptor se a propriedade R1 não estivesse sendo assumida, já que sempre haveria 

um contra-exemplo em que o canal de comunicação estivesse constantemente 

impedindo a transmissão. 

A especificação LTL para o exemplo R1 poderia ser representada por 

GFenviada → GFrecebida, ao passo que a especificação para o exemplo R2 poderia 

possuir o formato FGhabilitado → GFexecutado. O primeiro tipo de propriedade 

indica que um número infinito de envios será acompanhado por um número infinito 

de recebimentos, ao passo que o segundo tipo indica que uma habilitação permanente 

será acompanhada por um número infinito de execuções. 

Propriedades do tipo exemplificadas por R1 são normalmente denominadas 

de propriedades fortes de razoabilidade, enquanto as propriedades do tipo 

exemplificado por R2 são denominadas propriedades fracas de razoabilidade. A 

distinção entre os termos forte e fraco é explicada pelo fato de a propriedade forte 

implicar a propriedade fraca, mas não o oposto. 

Não é possível agrupar os operadores F e G na lógica CTL sem que algum 

quantificador seja utilizado. Assim, não é possível exprimir este tipo de propriedade 

em CTL. 

2.5 Conclusão 

Este capítulo apresentou os fundamentos teóricos básicos necessários para a 

compreensão do restante da dissertação. A partir do material introduzido por este 

capítulo, pode-se iniciar a série de capítulos responsáveis por apresentar os diferentes 

tipos de técnicas de verificação consideradas neste trabalho. 
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3 MODEL CHECKING BASEADO EM AUTÔMATOS DE BÜCHI 

Model checking é um conjunto de técnicas de verificação automática que 

aceita como entradas um modelo baseado em alguma MEF e uma especificação 

definida em alguma lógica temporal. As técnicas normalmente consistem em varrer 

exaustivamente todos os estados da MEF em busca de algum contra-exemplo para a 

especificação. Caso nenhum contra-exemplo seja encontrado, a especificação pode 

ser considerada válida. Caso contrário, o contra-exemplo encontrado pode ser 

utilizado para auxiliar a análise dos motivos que levam ao não cumprimento da 

especificação. 

Este capítulo cobre a teoria básica associada ao model checking baseado em 

autômatos de Büchi. Inicialmente, é apresentada uma definição para as linguagens  

ω-regulares, que são linguagens de palavras infinitas definidas a partir de linguagens 

regulares de palavras finitas. Em seguida, os autômatos de Büchi são apresentados e 

é estabelecida a associação entre estes e as linguagens ω-regulares, além de outras 

propriedades. Na seqüência, é apresentado um algoritmo que gera um autômato de 

Büchi capaz de reconhecer seqüências definidas por uma fórmula LTL e discute-se 

como este algoritmo pode ser utilizado para o model checking. Finalmente, as 

limitações da técnica também são discutidas. 

A descrição das linguagens ω-regulares e autômatos de Büchi é baseada em 

[11], [12] e [13]. A descrição do algoritmo para a construção do autômato de Büchi 

que reconhece uma fórmula LTL é baseada em [14] e [4]. 

3.1 Linguagens ω-regulares 

Uma linguagem regular sobre um alfabeto Σ finito e não vazio é um conjunto de 

palavras pertencentes a Σ* e que pode ser definido a partir de uma expressão regular 

sobre este mesmo alfabeto, envolvendo as operações de concatenação, união e 

fechamento de Kleene. Demonstra-se que é possível associar uma expressão regular 

a um autômato finito A = (S, s0, ρ, F, Σ) que reconhece a mesma linguagem [1]. Na 

definição do autômato finito, S é o conjunto de estados, s0 ∈ S é o estado inicial do 

autômato, ρ ⊆ S × Σ × S é a relação de transição que relaciona um estado ao estado 

seguinte, F ⊆ S é o conjunto de estados finais do autômato e Σ é o alfabeto da 
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linguagem. Assim, os conceitos de linguagem regular, expressão regular e autômatos 

finitos estão intimamente associados e possuem, todos eles, a mesma capacidade de 

reconhecimento e definição.  

A caracterização de linguagens ω-regulares sobre um alfabeto Σ finito e não 

vazio será realizada a partir do conceito de linguagens regulares. Para tanto, será 

necessário definir algumas operações sobre as linguagens regulares. Assim, dadas as 

linguagens U, V ⊆ Σ* regulares e L ⊆ Σω é possível definir as seguintes operações:  
• U • L = {u • σ | u ∈ U, σ ∈ L} é definida como a concatenação das 

linguagens U e L. 

• U
ω = {u0 • u1 ... ∈ Σ

ω | ∀i ∈ ℕ : ui ∈ U} é definida como a ω-potência de 

U. 

Uma linguagem L sobre um alfabeto Σ é definida como ω-regular se e 

somente se L é uma união finita de linguagens na forma U • Vω, com U e V 

linguagens regulares. 

3.2 Autômatos de Büchi e linguagens ω-regulares 

Autômatos de Büchi são dispositivos que permitem a aceitação de linguagens  

ω-regulares, sendo o análogo dos autômatos finitos utilizados para o reconhecimento 

de linguagens regulares de palavras finitas.3 Um autômato reconhece uma linguagem 

de palavras finitas sobre Σ se e somente se existir uma seqüência de transições de 

estados que leve o autômato de seu estado inicial para algum estado final após serem 

consumidos todos os símbolos da palavra a ser reconhecida. Este critério de 

reconhecimento não é útil para palavras infinitas, já que a palavra sendo reconhecida, 

por definição, não possui um final. Com isto, o conceito de estado final é substituído 

pelo conceito de estado de aceitação para o caso de autômatos de palavras infinitas, 

ao mesmo tempo que o critério de aceitação é alterado. A seguir, é feita a definição 

formal de um autômato de Büchi.  

                                                           
3 Rigorosamente falando, tanto os autômatos reconhecedores de linguagens de palavras finitas quanto 
os autômatos de Büchi são finitos e, conseqüentemente, a denominação autômato finito passa a ser 
dúbia. Entretanto, no sentido de facilitar a leitura do texto, o termo autômato finito será aplicado ao 
longo desta dissertação exclusivamente para se referir aos autômatos reconhecedores de palavras 
finitas. 
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3.2.1 Definição de um autômato de Büchi 

Definição 3.1: Define-se um autômato de Büchi como uma quíntupla  

A = (S, s0, ρ, F, Σ) tal que: 

• S é um conjunto finito de estados; 

• s0 é o estado inicial do autômato; 

• ρ ⊆ S × Σ × S é a relação de transição que relaciona um estado ao 

seguinte4; 

• F ⊆ S é o conjunto dos estados de aceitação do autômato e 

• Σ é o alfabeto finito e não vazio da linguagem aceita pelo autômato. 

Uma corrida de uma palavra σ = σ0σ1... ∈ Σ
ω é uma seqüência de estados 

s0s1... tal que (si, σi, si+1) ∈ ρ para i ≥ 0. Diz-se que A aceita σ apenas se existe uma 

corrida de σ que passe um número infinito de vezes por ao menos um dos estados de 

F.               □ 

A representação gráfica de um autômato de Büchi é muito parecida com a 

representação gráfica normalmente utilizada para se representar autômatos finitos. 

Assim, estados de um autômato de Büchi são representados por círculos, enquanto 

transições entre estados são representadas por arcos orientados e rotulados com o 

símbolo que está provocando a transição. Um autômato de Büchi tem o seu estado 

inicial representado por uma seta apontando em sua direção, enquanto os estados de 

aceitação são representados por círculos de linhas duplicadas (exatamente como 

normalmente são representados os estados finais de autômatos finitos). 

Exemplo 3.2 [11]: Considerando o alfabeto Σ = {a, b}, pode-se definir a 

linguagem L como o conjunto de seqüências que possuem um número infinito de 

ocorrências da letra ‘a’. Um autômato de Büchi que reconhece esta linguagem é 

representado pela Figura 3.1: 

                                                           
4 Nota-se que, do mesmo modo que a definição de autômatos finitos fornecida na seção 3.1, a 
definição de autômatos de Büchi não prevê a existência de transições de estados em vazio. 
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Figura 3.1: Autômato para L = (b*a)ω 

O autômato A = (S, s0, ρ, F, Σ) representado acima pode ser descrito pelos 

seguintes elementos: 

• S = {s1, s2} 

• s0 = s1 

• ρ = {(s1, a, s1), (s1, b, s2), (s2, b, s2), (s2, a, s1)} 

• F = {s1} 

• Σ = {a, b} 

O complemento de L (L‾ = Σω – L) pode ser reconhecido pelo autômato de 

Büchi representado pela Figura 3.2. Nota-se que L‾ representa todas as palavras que 

possuem um número finito de letras ‘a’.          □ 

 

Figura 3.2: Autômato para L‾ = Σω – L = (a + b)*bω 

3.2.2 Caracterização das linguagens reconhecidas por autômatos de Büchi 

Demonstra-se que os autômatos de Büchi são capazes de reconhecer todas as 

linguagens ω-regulares e que todas as linguagens ω-regulares são reconhecíveis por 

um autômato de Büchi. Para realizar esta tarefa, entretanto, é necessário que sejam 

apresentados alguns resultados adicionais: 

Teorema 3.3: Se U ⊆ Σ* é regular, então Uω é reconhecível por um autômato 

de Büchi.              □ 



37 

Teorema 3.4: Se U ⊆ Σ* é regular e L ⊆ Σω é reconhecível por um autômato 

de Büchi então U • L também é reconhecível por um autômato de Büchi.      □ 

Teorema 3.5: Se L1, L2 ⊆ Σω são reconhecíveis por autômatos de Büchi, então  

L = L1 ∪ L2 também é reconhecível por um autômato de Büchi.       □ 

De posse das afirmações acima, pode-se estabelecer a relação entre as 

linguagens ω-regulares e os autômatos de Büchi:  

Teorema 3.6: Uma linguagem L ⊆ Σω é reconhecível por um autômato de 

Büchi se e somente se L é ω-regular.           □ 

As demonstrações dos teoremas desta seção são apresentadas no ANEXO A. 

3.2.3 Autômatos de Büchi determinísticos 

O Teorema 3.6 afirma que autômatos de Büchi reconhecem linguagens ω-regulares, 

sem dizer nada a respeito do determinismo do autômato. Como é conhecido, os 

autômatos finitos determinísticos e não determinísticos reconhecem a mesma classe 

de linguagens [1]. A próxima pergunta a ser feita é se autômatos de Büchi 

determinísticos também são capazes de reconhecer as linguagens ω-regulares. A 

resposta a esta pergunta é não. Para poder comprovar esta afirmação, define-se um 

autômato determinístico de Büchi como sendo a quíntupla A = (S, s0, δ, F, Σ), com a 

função de transição δ: S × Σ → S definida para todos os pares de S × Σ e demais 

componentes do autômato definidos como no caso geral dos autômatos de Büchi. 

Nota-se que a função δ fornece uma e somente uma opção de transição dado um 

estado do autômato de Büchi e um símbolo do alfabeto. Isto implica que qualquer 

cadeia de entrada provoca uma e somente uma corrida possível. 

Para caracterizar a linguagem definida pelos autômatos de Büchi 

determinísticos será necessário definir o operador lim(U) sobre uma linguagem 

regular U como lim(U) = {σ ∈ Σω | σ[0..n] ∈ U para infinitos n ∈ ℕ}. Assim, uma 

palavra pertence a lim(U) se e somente se ela possui infinitos prefixos em U. 

Dada esta definição, é possível caracterizar as linguagens reconhecidas por 

autômatos de Büchi determinísticos através do seguinte teorema: 

Teorema 3.7: Uma linguagem L ⊆ Σω é reconhecível por um autômato 
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determinístico de Büchi se e somente se L = lim(U) para alguma linguagem regular  

U ⊆ Σ*.              □ 

O Teorema 3.8 garante que, ao contrário dos autômatos finitos, os autômatos 

de Büchi determinísticos e não determinísticos não reconhecem as mesmas classes de 

linguagem. 

Teorema 3.8: Os autômatos de Büchi não determinísticos são estritamente 

mais poderosos que os autômatos de Büchi determinísticos.        □ 

As demonstrações dos teoremas desta seção são apresentadas no ANEXO A. 

3.2.4 Interseção e complemento de autômatos de Büchi 

Já foi visto que os autômatos de Büchi possuem a propriedade de fechamento em 

relação à operação de união. Serão consideradas agora as outras duas operações 

binárias: interseção e complemento. 

Teorema 3.9: Se L1, L2 ⊆ Σω são reconhecíveis por autômatos de Büchi  

A1 = (S1, s01, ρ1, F1, Σ) e A2 = (S2, s02, ρ2, F2, Σ), então L = L1 ∩ L2 também é 

reconhecível por um autômato de Büchi A = (S, s0, ρ, F, Σ).       □ 

A demonstração do teorema é apresentada no ANEXO A. 

Teorema 3.10 [12]: Seja A um autômato de Büchi sobre um alfabeto Σ que 

reconhece a linguagem L(A). Então existe um autômato de Büchi A‾ que reconhece  

L(A‾) = Σω - L(A).             □ 

O cálculo do complemento de um autômato de Büchi é bem diferente do 

cálculo do complemento de um autômato finito. Já foi visto que nem sempre é 

possível criar um autômato de Büchi determinístico para uma determinada 

linguagem. Mesmo que isto fosse possível, o autômato complementar não poderia ser 

criado através da transformação dos estado de aceitação em estados de não aceitação 

e vice-versa, como no caso dos autômatos finitos. Seja o autômato de Büchi 

determinístico da Figura 3.1, que reconhece a linguagem L = (b*a)ω. Caso o estado s1 

seja transformado em estado de não aceitação e o estado s2 em estado de aceitação, o 

autômato passaria a reconhecer a linguagem L
′
 = (a*b)ω, que não é o complemento 

de L. 
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A demonstração do Teorema 3.10 foge aos objetivos deste trabalho, podendo 

ser encontrada em [11] e [12]. 

3.2.5 Decidindo se a linguagem reconhecida não é vazia 

Esta seção mostra um algoritmo que pode ser utilizado para decidir a existência de 

um elemento na linguagem reconhecida por um dado autômato de Büchi. 

Teorema 3.11: O problema de determinar se um autômato de Büchi 

reconhece alguma linguagem L ≠ ∅ é decidível. 

Prova [4]: Para resolver este problema basta verificar que um autômato de 

Büchi reconhece alguma linguagem não vazia quando existe um estado de aceitação 

atingível a partir do estado inicial e dele mesmo. O algoritmo apresentado na Figura 

3.3 explora esta característica. 

 
1  procedure vazia 
2      dfs1 (s0); 
3      terminate (False); 
4  end procedure 
   
5  procedure dfs1 (s) 
6      local s′; 
7      armazena s; 
8      para todos sucessores s′ de s do 
9          if s′ ainda não foi armazenada then dfs1 (s′); 
10      if s é estado de aceitação then dfs2 (s); 
11  end procedure 
   
12  procedure dfs2 (s) 
13      local s′; 
14      flag (s); 
15      para todos sucessores s′ de s do 
16          if s′ está na pilha de dfs1 then terminate (True); 
17          else if flag de s′ está resetada then dfs2 (s′); 
18  end procedure 

Figura 3.3: Algoritmo de busca de palavra da linguagem de autômato de Büchi 

A execução do algoritmo é disparada com a chamada ao procedimento vazia. 

Primeiramente, os estados do autômato de Büchi começam a ser varridos 

recursivamente a partir do estado inicial s0 através de uma busca em profundidade 

(depth-first search – DFS) implementada pelo procedimento dfs1 (linha 5 da Figura 

3.3). Este procedimento armazena o estado a ser pesquisado em alguma estrutura não 

detalhada na figura (linha 7). Os detalhes desta estrutura não são relevantes para o 
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algoritmo de busca, mas o armazenamento pode ser feito através de uma tabela de 

espalhamento, de modo a tornar rápidos tanto o armazenamento quanto o acesso aos 

estados. 

Em seguida, dfs1 fica em loop no qual são pesquisados todos os sucessores do 

estado corrente, fazendo com que seja montada uma árvore de derivação dos estados 

do autômato de Büchi. A árvore termina de ser montada quando o estado sendo 

pesquisado não possui sucessores ou quando todos estes já foram armazenados na 

estrutura. Neste momento, caso o estado sendo pesquisado seja de aceitação, é 

chamado o procedimento dfs2 para pesquisa de sucessores que levem o estado de 

volta a ele mesmo (linha 10). 

Antes de detalhar o funcionamento do dfs2, vale a pena observar que, quando 

este procedimento é chamado, todos os sucessores do estado que provocou a 

chamada de dfs2 já foram armazenados. Isto se deve à própria construção de dfs1. 

Observa-se, também, que a execução de dfs1 provoca a definição de uma pilha de 

estados pendentes aguardando o retorno do procedimento. Esta pilha não é 

explicitamente representada na Figura 3.3, mas é utilizada por dfs2 para verificação 

de existência de um loop que leve um estado de aceitação de volta a ele mesmo. 

O procedimento dfs2 realiza novamente uma DFS a partir do estado de 

aceitação encontrado por dfs1, com a diferença que, desta vez, o objetivo é encontrar 

um estado sucessor deste estado e que esteja presente na pilha de dfs1. Para isto, dfs2 

inicialmente marca o estado como pesquisado através da função flag chamada na 

linha 14, mas não representada na figura. A marcação é feita para que, no futuro, este 

estado não precise ter seus sucessores pesquisados novamente. Em seguida, dfs2 

realiza uma DFS a partir de todos os sucessores do estado sendo consultado. Caso o 

sucessor se encontre presente na pilha criada por dfs1, a busca é encerrada com o 

retorno do valor True, indicando que foi encontrada uma palavra pertencente à 

linguagem definida pelo autômato de Büchi. O retorno é realizado através da função 

terminate, que termina todo processamento e retorna o valor parametrizado. Caso o 

sucessor pesquisado não se encontre na pilha de dfs1, a busca continua pelos estados 

ainda não pesquisados. Nota-se que caso dfs2 nunca chame terminate com o valor 

True, a chamada da mesma função com o valor False é executada na linha 3, 
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indicando que o autômato de Büchi não reconhece nenhuma linguagem que não seja 

a linguagem vazia. 

Caso dfs2 encontre algum estado s
′
 que pertença à pilha de dfs1, pode-se 

afirmar que: 

1. s
′
 é sucessor do estado s que provocou a chamada de dfs2 na linha 10 

(pela própria construção de dfs2); 

2. s
′
 é antecessor do estado s (já que todos os estados presentes na pilha de 

dfs1 são antecessores de s, pela própria construção de dfs1); 

3. s é estado de aceitação (pela linha 10) e 

4. s é atingível por s0 (pela linha 2). 

Estas afirmações permitem concluir que o autômato de Büchi pesquisado não 

representa uma linguagem vazia, pois a palavra que rotula a transição de estados  

s0 → s → s
′
 → s... pertence à linguagem representada por ele.       □ 

Nota-se que, representado o número de estados do autômato de Büchi por n e 

o número de transições de estados por e > n, o algoritmo descrito acima é O(n) para 

consumo de memória e O(e) para tempo de execução. A primeira afirmação vem do 

fato de que os estados do autômato são armazenados apenas na terceira linha do 

procedimento dfs1 (linha 7 da Figura 3.3) e que este é chamado apenas uma única 

vez para cada um dos estados do autômato, no pior caso. A segunda afirmação vem 

do fato que tanto dfs1 e dfs2 são chamados apenas uma única vez para cada um dos 

estados do autômato, no pior caso. Isto significa que as instruções nas linhas 8, 9, 15, 

16 e 17 são executadas e vezes, sendo as demais executadas apenas n vezes. 

3.2.6 Autômatos de Büchi generalizados 

Em algumas aplicações, é mais fácil trabalhar com autômatos de Büchi generalizados 

do que com os autômatos de Büchi como definidos na seção 3.2.1. Tais autômatos 

são definidos a partir da ênupla A = (S, s0, ρ, F1, F2, ... , Fn, Σ), com Fi 
⊆
S para todo  

i ∈ {1, 2, ... , n}. Uma corrida de uma palavra σ = σ0σ1... ∈ Σ
ω é uma seqüência de 

estados tal que (si, σi, si+1) ∈ ρ para i ≥ 0. Diz-se que A aceita σ apenas se existe uma 

corrida que passe um número infinito de vezes por ao menos um dos estados de Fi 

para todo i ∈ {1, 2, ... , n}. 
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Verifica-se que (S, s0, ρ, F1, F2, ... , Fn, Σ) = 
n

i=1 (S, s0, ρ, Fi, Σ) [15], ou seja: 

a linguagem reconhecida pelo autômato de Büchi generalizado é a interseção das 

linguagens reconhecidas por cada um dos autômatos de Büchi construídos a partir do 

autômato generalizado, mas considerando como de aceitação apenas os estados 

pertencentes a cada um dos conjuntos de estados de aceitação do autômato 

generalizado. Para demonstrar esta afirmação, basta considerar que qualquer palavra 

aceita pelo autômato generalizado é também aceita por cada um dos autômatos de 

Büchi independentes, e que qualquer palavra que seja aceita por todos os autômatos 

independentes também é aceita pelo autômato generalizado. 

Autômatos de Büchi generalizados serão utilizados para transformar uma 

fórmula LTL em um autômato que reconhece exatamente as mesmas seqüências 

infinitas definidas pela primeira. 

3.3 De LTL para autômatos de Büchi 

A seguir será apresentado um algoritmo que, considerando o conjunto P de 

proposições atômicas associados a uma fórmula LTL, constrói um autômato de 

Büchi sobre o alfabeto Σ = 2P que reconhece exatamente as seqüências sobre Σ que 

obedecem à fórmula LTL. O texto que segue é baseado em [14]. 

Antes da apresentação do algoritmo propriamente dito, definem-se algumas 

regras relacionadas ao formato da fórmula a ser convertida: 

• Será necessário definir o operador R (release) para as fórmulas LTL. Tal 

operador é o dual do operador U e pode ser definido a partir da expressão: 

f1Rf2 ≡ ¬(¬f1U¬ f2). A semântica do operador é tal que f2 é verdadeiro até 

e incluindo o primeiro estado em que f1 é verdadeiro. Entretanto, f1 não 

precisa se tornar verdadeiro em algum futuro. 

• Será assumido que a fórmula f a ser transformada em autômato deve ter 

todas as suas construções do tipo Ff1 transformadas em ⊤Uf1. Do mesmo 

modo, todas as construções do tipo Gf1 devem ser escritas como ⊥Rf1. 
• Os únicos operadores booleanos admitidos são conjunção (∧), disjunção 

(∨) e negação (¬). Caso a fórmula contenha algum operador booleano 
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que não seja um destes três, deve ser alterada. 

• Negações devem ser trazidas para dentro da fórmula, até que esta se 

encontre no formato em que os únicos elementos negados sejam as 

próprias proposições atômicas. Isto pode ser feito através das 

equivalências ¬(f1Uf2) ≡ (¬f1)R(¬f2), ¬(f1Rf2) ≡ (¬f1)U(¬f2),  

¬Xf1 ≡ X¬f1 e ¬¬f1 ≡ f1. 

Exemplo 3.12 [4]: Seja a fórmula (pUq) → Fr, com p, q, r proposições 

atômicas. Substituindo a implicação, a fórmula fica ¬(pUq) ∨ Fr. O operador F é 
substituído em seguida, de modo a se obter ¬(pUq) ∨ (⊤Ur). Finalmente, levando a 

negação para as proposições p e q, obtém-se ((¬p)R(¬q)) ∨ (⊤Ur).      □ 

Continuando a preparação para a apresentação do algoritmo, é necessário 

definir a estrutura nó na qual ele se baseia: 

nó = [ ID : identificador exclusivo do nó, 

 Origem : conjunto de IDs de nós, 

 Old, New, Next : conjunto de sub-fórmulas] 

• ID é o identificador único para o nó e distingue um nó dos outros. 

• Origem é a lista de nós que precedem o nó em questão. Cada nó r 

presente em Origem de um nó q representa uma possível transição de r 

para q. 

• Old, New e Next representam 3 conjuntos de sub-fórmulas da fórmula f a 

ser transformada em autômato. Old representa as sub-fórmulas já 

analisadas pelo nó e que são obedecidas por ele. New representa as sub-

fórmulas que ainda devem ser processadas pelo nó. Next representa as 

sub-fórmulas que devem ser verdadeiras para os sucessores do nó em 

questão. 

Finalmente, algumas observações adicionais são necessárias antes da 

apresentação do algoritmo: 

• Será utilizado o símbolo ← para representar a atribuição de um valor a 

um dos campos de um nó. 
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• O algoritmo mantém a lista Nodes de nós cuja construção foi completada. 

• Existe um nó pré-definido chamado init. Este nó não sofre nenhum 

tratamento, mas será o nó associado ao estado inicial do autômato após a 

conclusão do algoritmo. 

• Será utilizada a função new_ID, que gera um novo ID de nó a cada 

chamada. 

• Campos dos nós serão acessados através da notação Campo(ID). 

As explicações fornecidas acima permitem a apresentação do algoritmo, o 

qual se encontra descrito na Figura 3.4. 

 
1  function create_graph (f) 
2      return expand ([ID ← new_ID(), Origem ← {init}, Old ← ∅, New ← {f}, Next ← ∅], ∅); 
3  end function 
   
4  function expand (q, Nodes) 
5      if New (q) = ∅ then 
6          if existe um nó r em Nodes com Old (r) = Old (q) and Next (r) = Next (q) then 
7              Origem (r) := Origem (r) ∪ Origem (q); 
8              return (Nodes); 
9          else return expand ([ID ← new_ID (), Origem ← {ID (q)}, Old ← ∅, New ← Next (q), 
10                                            Next ← ∅], Nodes ∪ {q}); 
11          end if; 
12      else 
13          seja g ∈ New (q); 
14          New (q) := New (q) – {g}; 
15          if g ∈ Old (q) then 
16              return expand (q, Nodes); 
17          else case g of 
18          g é uma proposição p, uma negação de proposição ¬p,  ⊤ ou ⊥: 
19              if g = ⊥ or ¬g ∈ Old (q) then return (Nodes); 
20              else Old (q) := Old (q) ∪ {g}; 
21              return expand (q, Nodes); 
22          g = g1 U g2, g = g1 R g2 ou g = g1 ∨ g2: 
23              r := [ID ← New_ID (), Origem ← Origem (q), Old ← Old (q) ∪ {g}, 
24                      New ← New (q) ∪ ({New1 (g)} – Old (q)), Next ← Next (q) ∪ {Next1 (g)}]; 
25              s := [ID ← New_ID (), Origem ← Origem (q), Old ← Old (q) ∪ {g}, 
26                      New ← New (q) ∪ ({New2 (g)} – Old (q)), Next ← Next (q)]; 
27              return expand (s, expand (r, Nodes)); 
28          g = g1 ∧ g2: 
29              return expand ([ID ← ID (q), Origem ← Origem (q), Old ← Old (q) ∪ {g}, 
30                                         New ← New (q) ∪ ({g1, g2} – Old (q)), Next ← Next (q)], Nodes); 
31          g = X g1: 
32              return expand ([ID ← ID (q), Origem ← Origem (q), Old ← Old (q) ∪ {g}, 
33                                         New ← New (q), Next ← Next (q) ∪ { g1}], Nodes); 
34  end function 

Figura 3.4: Construção de autômato de Büchi a partir de fórmula LTL 
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As funções New1 (g), New2 (g) e Next1 (g) são definidas de acordo com a 

seguinte tabela: 

 
g New1 (g) Next1 (g) New2 (g) 

g1 U g2 {g1} {g1 U g2} {g2} 
g1 R g2 {g2} {g1 R g2} {g1, g2} 
g1 ∨ g2 {g1} ∅ {g2} 

O algoritmo trabalha de modo recursivo, a partir de uma lista de nós Nodes e 

de um nó sendo expandido. O algoritmo funciona porque o nó sendo expandido 

sempre gera um ou dois nós tais que o campo Old de cada novo nó é atualizado com 

a sub-fórmula sendo analisada, enquanto e os campos New e Next são atualizados 

com as novas sub-fórmulas que devem ser obedecidas. Isto faz com que as condições 

para que todas as sub-fórmulas sejam obedecidas são propagadas até o término do 

algoritmo, que se dá quando todos os nós gerados já foram analisados e expandidos 

até que o seu campo New tenha sido esvaziado. 

O ponto de entrada do algoritmo é create_graph. Esta função simplesmente 

cria um nó que possua em seu campo New a própria fórmula f a ser expandida e o 

conjunto vazio dos nós já totalmente analisados. Em seguida a função recursiva 

expand é chamada. 

A função expand é responsável por montar o conjunto dos nós a serem 

utilizados pelo autômato de Büchi sendo construído. Inicialmente (linha 5 da Figura 

3.4), a função verifica se existe alguma sub-fórmula a ser expandida no nó sendo 

analisado. Caso não haja, trata-se de um nó que já foi totalmente analisado e que, 

portanto, já pode ser inserido no conjunto de nós do autômato de Büchi. Entretanto, 

antes que isto seja feito, a função analisa se este nó e seus sucessores devem 

obedecer às mesmas condições de algum nó que já tenha sido inserido no conjunto 

Nodes (linha 6). Caso isto seja verdadeiro, o nó que já se encontra no conjunto é 

simplesmente atualizado para que seu campo Origem passe a apontar também para 

os nós apontados pelo campo Origem do nó sendo analisado (linha 7). Caso 

contrário, o nó sendo analisado é acrescentado à lista e a função inicia o tratamento 

de um novo nó no qual o campo New é igual ao campo Next do nó sendo inserido na 

lista (linhas 9 e 10). 
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Caso o nó sendo tratado por expand possua alguma sub-fórmula a ser 

considerada, ela é primeiramente retirada de New (linha 14). Depois disto, é 

verificado se a sub-fórmula já é obedecida pelo nó. Caso sim, o tratamento sendo 

aplicado prossegue sem nenhum efeito que não seja a atualização de New (linha 16). 

Caso exista uma sub-fórmula e ela ainda não tenha sido considerada para o nó sendo 

tratado, é feito um tratamento que depende do formato da sub-fórmula: 

• Caso a sub-fórmula seja uma constante, proposição atômica ou 

complemento de proposição atômica (linha 18), é verificado se existe 

alguma inconsistência nas condições que o nó deve obedecer e, caso haja, 

o nó é simplesmente descartado (linha 19). Caso não haja inconsistência 

no nó, seu tratamento prossegue sem que haja nenhum outro 

processamento que não seja a transferência da sub-fórmula de New para 

Old (linhas 20 e 21). 

• Caso a sub-fórmula seja da forma g = g1Ug2, g = g1Rg2 ou g = g1 ∨ g2 
(linha 22) o nó q sendo tratado acaba sendo dividido nos nós r e s (linhas 

23 e 25). Esta divisão se deve ao fato que nas três situações tem-se que a 

sub-fórmula sendo tratada faz com que ao menos uma entre as duas novas 

sub-fórmulas resultantes deva ser obedecida. Para o primeiro caso, sabe-

se que g1Ug2 = g2 ∨ (g1 ∧ X(g1Ug2)). Assim, g1 é inserido em New de r e 

g1Ug2 é inserido em Next de r, ao passo que g2 é inserido em New de s. 

Para o segundo caso tem-se que g1Rg2 = (g1 ∧ g2) ∨ (g2 ∧ X(g1Rg2)), de 
modo que g2 é inserido em New de r e g1Rg2 é inserido em Next do 

mesmo nó, ao passo que g1 e g2 são inseridos em New de s. O terceiro 

caso é trivial. Após a divisão em dois novos nós, é feito o tratamento de 

ambos (linha 27). 

• Caso a sub-fórmula seja uma conjunção de duas outras (linha 28), ambas 

são inseridas em New, a não ser que já se encontrem presentes em Old. 

Em seguida é feita a seqüência do tratamento do nó (linhas 29 e 30). 

• Finalmente, caso a sub-fórmula seja da forma g = Xg1 (linha 31), o campo 

Next é atualizado com g1 e o tratamento prossegue normalmente (linhas 

32 e 33). 
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Neste ponto, o trabalho de criar um autômato de Büchi ainda não foi 

terminado, já que até aqui se dispõe apenas de um conjunto de nós interligados que 

obedecem, cada um deles, a um conjunto de sub-fórmulas da fórmula LTL 

especificada. É necessário dar o passo final de transformar este conjunto em um 

autômato de Büchi. 

Para tanto, basta que as seguintes regras sejam seguidas: 

• O alfabeto do autômato é Σ = {0, 1}|P|, em que P é o conjunto de todas as 

proposições atômicas da fórmula LTL. Como na representação dos 

rótulos de estados de uma estrutura de Kripke, cada símbolo do alfabeto 

será representado através do vetor (b1 ... bn), tal que bi = 1 se pi ∈ P é 

verdadeira e bi = 0 se pi ∈ P é falsa. 

• O conjunto S de estados corresponde à união de init com os nós obtidos 

seguindo o procedimento acima. 

• (p, a, q) ∈ ρ se e somente se p ∈ Origem(q) e a satisfaz a conjunção das 

proposições negadas e não negadas em Old(q). 

• O estado inicial é init. 

• Antes da determinação do conjunto de estados de aceitação F do 

autômato, nota-se que nem todas as corridas do autômato construído 

seguindo-se as regras acima determinam modelos da fórmula LTL. Esta 

afirmação deriva do fato que sub-fórmulas do tipo g1Ug2 obrigam g2 a 

ocorrer, condição que ainda não foi forçada pelo que foi definido acima 

(notar que a mesma afirmação não é válida para fórmulas do tipo g1Rg2). 

Assim, apenas as corridas do autômato em que g2 ocorrer depois de g1Ug2 

podem ser aceitas. Esta condição pode ser forçada definindo-se que o 

autômato criado seja interpretado como um autômato de Büchi 

generalizado em que, para cada sub-fórmula do tipo g1Ug2, haja um sub-

conjunto Fi de aceitação tal que os estados pertencentes a estes 

subconjuntos sejam a união de todos os estados q tais que g1Ug2 ∉ Old(q) 

e de todos os estados r tais que g2 ∈ Old(r). Nota-se que o autômato 

definido desta maneira nunca aceita nenhuma seqüência de símbolos em 

que g1Ug2 ocorra sem que g2 venha a ocorrer. Isto pode ser verificado 
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pela própria construção do autômato, já que os estados visitados pelo 

autômato quando g1Ug2 ocorre sem a presença de g2 são todos de não 

aceitação (porque são estados tais que g1Ug2 ∈ Old(q)). 

Nota-se que o autômato de Büchi gerado pelo algoritmo descrito possui até 

2|f| estados, sendo |f| é o número de sub-fórmulas de f. 

3.4 Model checking baseado em autômatos de Büchi 

O model checking baseado nos autômatos de Büchi é um método formal de 

verificação de um sistema no qual o verificador (model checker) faz uma análise 

exaustiva do modelo fornecido como entrada, analisando todos as trajetórias 

possíveis dentro do modelo ao mesmo tempo em que verifica se uma especificação 

(também fornecida como entrada) é obedecida ou não. Caso, ao final da exploração 

completa do modelo, o model checker não encontre nenhuma seqüência de estados 

que torne a especificação falsa, esta pode ser considerada verdadeira. Caso contrário, 

o verificador informa uma seqüência de estados que desobedeça à especificação. Esta 

seqüência de estados pode ser analisada para posterior correção do sistema 

modelado. 

A pergunta de se uma estrutura de Kripke obedece a uma fórmula LTL pode 

ser respondida se for utilizada a teoria de autômatos de Büchi desenvolvida acima. 

Sabe-se que uma fórmula LTL f pode ser transformada em um autômato de Büchi Af 

sobre o alfabeto P das proposições atômicas utilizadas na fórmula. Também é 

possível transformar uma estrutura de Kripke em um autômato de Büchi sobre o 

mesmo alfabeto, caso este esteja rotulando cada um de seus estados. Para isto, 

considera-se um sistema representado pela estrutura M = (S, S0, R, λ), em que  

λ : S → 2P rotula cada um dos estados em S a partir das proposições atômicas  

p1, ... , pn ∈ P. O mesmo sistema pode ser representado pelo autômato de Büchi  

AM = (S ∪ {init}, init, ρ, S ∪ {init}, 2P), com as transições ρ dadas por 

ρ = {(qi, a, qj) | qi, qj ∈ S : a = λ(qj)} ∪ {(init, a, qi) | qi ∈ S0 : a = λ(qi)}. 
Nota-se que, de acordo com esta representação, todos os estados são de aceitação. 

Isto se justifica pelo fato de qualquer seqüência de entrada que siga uma trajetória em 

AM ser considerada aceitável. 
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Assim, é possível a definição de dois autômatos de Büchi: o autômato AM 

descreve o modelo do sistema a ser verificado e o autômato Af descreve a 

especificação que se deseja verificar. Nesta situação, dizer que a especificação f é 

obedecida pelo sistema modelado é equivalente a dizer que todas as seqüências 

infinitas aceitas por AM também são aceitas por Af, embora seja possível que existam 

seqüências aceitas por Af mas não aceitas por AM. Em outra palavras, exige-se que 

L(AM) ⊆ L(Af), o que também pode ser expresso pela condição L(AM) ∩ L‾(‾A‾f‾) = ∅, 

com L‾(‾A‾f‾) = Σ
ω - L(Af). 

Nota-se que o reconhecedor para L‾(‾A‾f‾) pode ser gerado através do 

complemento do autômato Af. Entretanto, se for levado em conta que L‾(‾A‾f‾) = L(A¬f), 

é possível construir o autômato de Büchi para L‾(‾A‾f‾) a partir do complemento da 

fórmula f fornecida. Com isto, o problema de verificar a validade de uma 

especificação acaba se resumindo aos problemas de calcular a interseção entre as 

linguagens definidas pelos dois autômatos AM e A¬f e de verificar se  

L(AM) ∩ L(A¬f) = ∅. Ambos os problemas já foram tratados acima. 

3.5 Limitações da técnica 

Nota-se que o problema do model checking baseado em autômatos de Büchi possui 

complexidade O(|AM |×2|f|), já que o número de estados resultante da interseção entre 

AM e Af é o produto do número de estados de cada um dos autômatos5. O fator 

exponencial provocado pela conversão da fórmula f em um autômato de Büchi 

poderia ser interpretado como um limitante prático para a aplicação da teoria. Como 

ressaltado por [16], isto não ocorre. Em primeiro lugar, as fórmulas LTL utilizadas 

nas aplicações de model checking são normalmente curtas, o que significa que geram 

autômatos de Büchi pequenos. Em segundo lugar, o fator exponencial representa 

apenas o pior caso possível, e não necessariamente o caso real. Na prática, observa-

se que o pior caso nunca ou quase nunca é alcançado e que o fator |AM | é muito mais 

importante que o fator 2|f|, já que normalmente os sistemas a serem validados por 

model checking são compostos por dois ou mais sub-sistemas concorrentes, cada um 

                                                           
5 Observa-se que, neste caso, pelo fato de todos os estados de AM serem de aceitação, o número de 
estados do autômato da interseção não precisa ser o dobro do produto do número de estados de cada 
autômato, como é o caso geral da construção utilizada para demonstrar o Teorema 3.9. 
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descrito através de um autômato que pode possuir um número relativamente grande 

de estados. Isto faz com que, na prática, o autômato AM já seja uma combinação de 

vários autômatos independentes, o que faz com que o seu número de estados seja o 

produto do número de estados de cada um dos autômatos que o compõe. Esta 

explosão no número de estados provocada pela concorrência entre vários sub-

sistemas é o principal limitante do model checking, independentemente da técnica 

que seja utilizada. 

No caso de model checking baseado em autômatos de Büchi, a explosão no 

número de estados pode ser atenuada através de uma técnica normalmente 

denominada como redução de ordem parcial [17]. Esta técnica explora o fato de que, 

em sistemas concorrentes, a ordem em que certas transições ocorrem pode não ser 

relevante para a especificação a ser validada. Assim, no lugar de analisar todas as 

possíveis seqüências de transições possíveis, o algoritmo de verificação preocupa-se 

em analisar apenas as seqüências que podem trazer alguma informação relevante 

para o problema em questão. 

Apesar das considerações acima, o model checking baseado nesta técnica 

dificilmente consegue ser realizado se o número de estados do modelo for superior a 

alguns milhões, já que a partir desta ordem de grandeza o armazenamento de todos 

os estados do modelo em memória RAM deixa de ser possível para a maioria dos 

sistemas computacionais existentes. 

3.6 Conclusão 

Este capítulo apresentou os autômatos de Büchi e como eles podem ser utilizados na 

verificação de modelos com até alguns milhões de estados. O capítulo seguinte 

apresenta uma técnica em que esta limitação é atenuada. 
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4 MODEL CHECKING SIMBÓLICO BASEADO EM BDDs 

O capítulo anterior apresentou a teoria básica do model checking baseado em 

autômatos de Büchi e os mecanismos que viabilizam a verificação de especificações 

definidas em LTL. O tipo de técnica discutido faz parte de uma classificação mais 

abrangente normalmente denominada de model checking explícito, já que exige que 

cada estado seja individualmente analisado e armazenado na memória da máquina. 

Uma técnica de model checking explícito que permite a verificação de especificações 

fornecidas em CTL é proposta em [18], mas a sua discussão está fora do alcance 

deste trabalho. 

A quantidade de modelos que podem ser verificados através do model 

checking explícito é bastante restringida pela exigência de que cada estado deve ser 

individualmente analisado e armazenado, já que isto normalmente inviabiliza a 

verificação de modelos com mais do que alguns milhões de estados. Esta limitação 

não se encontra presente nas técnicas de model checking simbólico [19], que 

permitem a verificação de modelos mais complexos a partir da manipulação de 

conjuntos de estados e relações de transição. 

Este capítulo apresenta o model checking simbólico que utiliza os Diagramas 

de Decisão Binários (Binary Decision Diagrams – BDDs) para representar os 

conjuntos de estados e as relações de transição do modelo. Inicialmente, é feita uma 

apresentação de como uma estrutura de Kripke pode ser representada de modo 

simbólico [20]. A seção seguinte apresenta uma técnica que permite determinar um 

conjunto de estados de um modelo que obedece a uma especificação fornecida em 

CTL [4]. Em seguida, é feita uma breve introdução aos BDDs e são apresentados 

alguns resultados [21][22]. A seção seguinte discute o particionamento da relação de 

transição de estados, que permite fazer com que um número maior de modelos possa 

ser verificado de forma simbólica.6 

O material presente em cada uma das seções deste capítulo baseia-se nas 

respectivas referências indicadas no parágrafo acima. Os exemplos, entretanto, foram 

                                                           
6 Os procedimentos para a determinação de um contra-exemplo de uma especificação que não seja 
atendida pelo modelo estão fora do alcance deste trabalho. 
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desenvolvidos pelo autor do presente trabalho. 

4.1 Representação de uma estrutura de Kripke utilizando métodos simbólicos 

Uma estrutura de Kripke é composta por um conjunto de estados aos quais se 

associam proposições atômicas e transições. Cada estado se distingue dos demais 

pelo fato de obedecer a um determinado conjunto de proposições atômicas diferente 

do conjunto obedecido por qualquer outro. Assim, é possível associar uma fórmula 

booleana a cada um dos estados de modo que ela seja verdadeira apenas para aquele 

estado particular. Para tanto, utiliza-se o conjunto X das variáveis que representam os 

valores das proposições atômicas. Seja xj a variável que representa o valor da 

proposição atômica j. Então, a fórmula associada a cada estado si deve possuir o 

formato j aij, em que aij = xj se a proposição atômica j é obedecida por si e aij = ¬xj 

caso contrário. Assim, um conjunto de estados S pode ser descrito por uma fórmula 

no formato: 

S = 
i

 

=

k

1
 
j

 

=

n

1
 aij.  

A fórmula acima descreve um conjunto de estados de uma estrutura com um 

conjunto de n proposições atômicas e k estados. 

A relação de transição de estados também pode ser definida a partir de uma 

fórmula proposicional. Neste caso, porém, além do conjunto X de variáveis 

associadas aos valores correntes de cada proposição atômica, é interessante que 

sejam definidos dois conjuntos adicionais de variáveis: 

1. O conjunto X
′
 é definido como o conjunto das variáveis que refletem os 

valores das proposições atômicas após a transição de estados. Este 

conjunto é definido de forma tal que para todo xi ∈ X, existe um x
′
i ∈ X

′
 

que representa o valor a ser assumido por xi após a transição. O conjunto é 

necessário para a representação porque qualquer relação de transição de 

estados deve, necessariamente, descrever os valores das proposições 

atômicas antes e depois das transições. 

2. O conjunto E representa o conjunto de entradas e não necessariamente 

precisa estar presente em todos os modelos. Neste contexto, as entradas 

são definidas como variáveis que não rotulam os estados do modelo mas 
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que exercem alguma influência nas transições. O conjunto de entradas E, 

juntamente com o conjunto de variáveis X associadas a cada estado, 

permite que sejam especificadas fórmulas que representem os valores que 

as variáveis em X
′
 podem assumir. Assim, dada uma combinação de 

entradas, determinadas transições de estado podem ou não estar 

habilitadas.7 

Existem duas maneiras usuais de representar uma relação de transição de 

estados, e ambas são reflexo de como o modelo a ser verificado foi construído. O 

primeiro tipo de representação considera que é possível calcular o valor futuro de 

cada variável xi a partir de uma função de transição individual δi(X, E) tal que  

x
′
i = δi(X, E) e que, além disso, todas as variáveis são atualizadas simultaneamente. 

Este modelo é muito útil, por exemplo, na verificação de circuitos lógicos e de 

intertravamentos. No primeiro caso, assume-se que um único clock é responsável por 

sincronizar as alterações que ocorrem em todos os flip-flops do circuito. O estado do 

circuito depende apenas dos valores das saídas dos flip-flops.  Assim, pode-se 

representar cada saída por um xi ∈ X, ao passo que os sinais de entrada que são 

amostrados a cada varredura do clock podem ser representados por variáveis do tipo 

ei ∈ E. No caso dos intertravamentos, normalmente é definido um ciclo periódico 

que realiza a leitura das entradas do processo, congela-as, aplica as regras do 

intertravamento sobre elas e o estado anterior e calcula um novo estado. Assim, cada 

um dos xi ∈ X pode representar uma variável de estado, ao passo que cada um dos  

ei ∈ E pode representar uma entrada do processo. Transições de relação deste tipo 

serão denominadas de relações de transições conjuntivas, porque possuem o formato 

dado a seguir: 

                                                           
7 A definição da estrutura de Kripke fornecida na seção 2.2 não associa nenhuma condição às 
transições entre estados. Assim, pode parecer que a introdução das variáveis de entrada permite uma 
representação mais genérica do que a permitida pela definição das estruturas de Kripke. Isto não é 
verdadeiro, já que uma estrutura de Kripke M = (S, S0, R, λ) é capaz de absorver a introdução de um 
conjunto E de variáveis de entrada através da transformação de M em M

′
= (S

′
, S

′
0, R

′
, λ

′
), em que  

S
′
 = S 

×
 2E, S

′
0 = S0 

×
 2E, R

′
 = {(s1, s2) ∈ S

′
 
×
 S
′
 | existe transição de s1 para s2 para os valores das 

entradas dados por s2} e λ
′
 = λ 

×
 2E. Esta construção, entretanto, não é tão intuitiva quanto a que 

define as condições das entradas para as transições entre estados. Além disto, possui a desvantagem de 
fazer com que o número de estados da estrutura seja exponencial com o número de entradas do 
modelo. 
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R (X, X
′
, E) = 

i

 

=

n

1
 
(
x
′
i ↔ δi(X, E)). (3) 

O tipo de representação fornecido por (3) é genérico e pode ser aplicado a 

qualquer modelo. Entretanto, para modelos em que são definidos ao menos dois 

componentes concorrentes, pode ser interessante representar as alterações sofridas 

pelas variáveis associadas a cada um deles enquanto as variáveis dos demais 

permanecem inalteradas. Uma representação que leve em conta a concorrência entre 

m componentes possui o formato mostrado abaixo: 

R(X, X
′
, E) = 

i=

m

1
 (Ri(X, X

′
, E) ∧ (

j≠i
 R
′
j(X, X

′
, E))). (4) 

Na fórmula acima, Ri(X, X
′
, E) representa a relação de transição de estados 

associada ao componente i. R
′
j(X, X

′
, E) representa a função que assume o valor ⊤ 

apenas nos casos em que o estado do componente j não é alterado, de modo que  

R(X, X
′
, E) é válida apenas quando um e apenas um componente sofre alguma 

transição. O tipo de relação de transições dada por (4) será denominada de relação de 

transição disjuntiva. 

Exemplo 4.1: O Exemplo 2.1 descreve a estrutura de Kripke M = (S, S0, R, λ) 

representada pela Figura 2.1 na página 12. Os conjuntos S, S0 e R podem ser 

representados pelas seguintes proposições: 

• S(X, Y, Z) =  ((X = 0) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = -)) ∨ 
((X = 0) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = 0)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = A)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = 1)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = -)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = -)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = 0)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = A)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = 1)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = -))

• S0(X, Y, Z) =  (X = 0) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = 0)
• R(X, Y, Z, X

′
, Y
′
, Z
′
) =

((X = 0) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = -) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = 0)) ∨
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((X = 0) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = 0) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = -)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = 0) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = A)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = A) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = 0)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = A) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = -)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = 1) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = A)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = 1) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = -)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 0) ∧ (Z = -) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = 1)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = -) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = 0)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = 0) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = -)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = 0) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = A)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = A) ∧ (X′ = 0) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = -)) ∨
((X = 0) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = A) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = 1)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = 1) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 0) ∧ (Z′ = A)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = 1) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = -)) ∨
((X = 1) ∧ (Y = 1) ∧ (Z = -) ∧ (X′ = 1) ∧ (Y′ = 1) ∧ (Z′ = 1))

Nota-se que as fórmulas acima podem ser simplificadas. Entretanto, isto não 

foi feito para que o entendimento da representação ficasse mais claro.      □ 

O exemplo anterior mostra uma relação de transição de estados constituída 

por uma série de disjunções de parcelas que, por sua vez, são conjunções dos valores 

assumidos pelas variáveis em cada par de estados que define uma transição. Apesar 

da simplicidade da expressão, as relações de transição de sistemas realistas 

normalmente não possuem o formato acima porque dificilmente um modelo tão 

detalhado quanto o da Figura 2.1 seria fornecido como entrada a um model checker. 

Ao contrário do modelo utilizado no exemplo, que já define todos os estados 

atingíveis e todas as transições possíveis de maneira explícita, a relação de transição 

é montada, em um caso realista, a partir de funções de transição individuais 

fornecidas no formato xi
′
 = δi(X, E). O exemplo seguinte busca simular a forma de 

como o mesmo sistema poderia ter sido descrito por um usuário de um model 

checker. 

Exemplo 4.2: É possível atacar o sistema representado pela Figura 2.1 da 

página 12 a partir de um modelo de processos concorrentes. Para tanto, cria-se o 
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modelo a partir de um processo T transmissor e um processo R receptor. Ambos os 

processos são concorrentes e se comunicam a partir do valor de variáveis comuns 

que representam o valor da mensagem sendo transmitida pelo canal de comunicação. 

A perda de mensagens pode ser implementada a partir da introdução de um terceiro 

processo concorrente C que sempre retira a mensagem eventualmente presente no 

canal. A Figura 4.1 representa como o sistema pode ser modelado. 

A|1

t0 t1

A|0

-|1-|0

1|A

r0 r1

0|A

1|A0|A

c0*|-

T:

R:

C:

 
Figura 4.1: Outro modelo para a comunicação 

Na figura, todas as transições de estado estão rotuladas com uma cadeia no 

formato α|β. De acordo com esta representação, α é o conteúdo do canal que dispara 

a transição e β é o conteúdo que é escrito no canal no momento em que a transição é 

disparada. O símbolo * na transição do processo C significa que o disparo da 

transição pode ocorrer independentemente do conteúdo do canal. Inicialmente, o 

conteúdo do canal de comunicação é Z = -. Para não poluir a figura 

desnecessariamente, não são representadas as ações tomadas pelo processo T quando 

o conteúdo do canal é 0 ou 1. Do mesmo modo, a figura não mostra as ações tomadas 

pelo processo R quando o conteúdo do canal é A ou -. Em ambas as situações, não há 

nenhuma alteração no estado do processo ou no conteúdo do canal. 
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Para descrever este modelo são necessárias as seguintes variáveis e entradas: 

• t ↔ o processo T se encontra no estado t1. 

• r ↔ o processo R se encontra no estado r1. 

• As variáveis z1 e z2 representam o conteúdo do canal, de acordo com a 

seguinte tabela: 

Valor de Z z1 z2 
0 0 0 
1 0 1 
A 1 0 
- 1 1 

• eT ↔ o processo T será o próximo a ser executado. 

• eR ↔ o processo R será o próximo a ser executado. 

• eC ↔ o processo C será o próximo a ser executado. 

As variáveis t, r, z1 e z2 são capazes de representar os estados do modelo. As 

variáveis eT, eR e eC  são entradas que facilitam a definição da relação de transição de 

estados. Dada a figura e as variáveis do modelo, pode-se construir as representações 

do estado inicial S0 e das relações de transição de estados RT, RR, RC e R: 

• S0 =  ¬t ∧ ¬r ∧ z1 ∧ z2 
• RT = t′ ↔ (¬t ∧ z1 ∧ ¬z2) ∨ (t ∧ ¬(z1 ∧ ¬z2)) ∧ 

z′1 ↔ ⊥ ∧ 
z′2 ↔ (¬t ∧ z1 ∧ ¬z2) ∨ (t ∧ z1 ∧ z2) ∨ (¬z1 ∧ z2) 

• RR = r′ ↔ (¬r ∧ ¬z1 ∧ z2) ∨ (r ∧ ¬(¬z1 ∧ ¬z2)) ∧ 
z′1 ↔ ⊤ ∧
z′2 ↔ z1 ∧ z2 

• RC = (z′1 ↔ ⊤) ∧ (z′2 ↔ ⊤) 
• R =  (RT  ∧ eT ∧ ¬eR ∧ ¬eC) ∨ 

(RR ∧ ¬eT ∧ eR ∧ ¬eC) ∨ 
(RC ∧ ¬eT ∧ ¬eR ∧ eC)         □ 
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Neste trabalho, os conjuntos e as relações de transição possuirão, sempre que 

o contexto permitir, representações semelhantes às proposições que os descrevem. 

Assim, por exemplo, S0 pode representar tanto o conjunto de estados iniciais de um 

modelo quanto a fórmula que representa este conjunto. 

4.2 Algoritmo para a verificação simbólica de fórmulas CTL 

A representação de conjuntos de estados e relações de transição no formato de 

fórmulas proposicionais permite a verificação do modelo a partir de ferramentas de 

manipulação de funções booleanas. Esta seção apresenta os resultados que permitem 

a implementação de algoritmos que, com o auxílio destas ferramentas de 

manipulação, viabilizam a verificação baseada no model checking simbólico. 

Seja 2S é o conjunto de todos os subconjuntos de S. Então, a função  

F : 2S → 2S mapeia um subconjunto de estados de S em outro. Um ponto fixo da 

função F é um subconjunto C tal que F(C) = C. A função F é dita monotônica se  

C1 ⊆ C2 implicar em F(C1) ⊆ F(C2). É possível demonstrar que uma função 

monotônica F sempre possui um ponto fixo mínimo 

µC.F(C) = ∩{C | F(C) ⊆ C} 
e um ponto fixo máximo 

νC.F(C) = ∪{C | F(C) ⊇ C}. 
Seja Fi(C) o resultado obtido após i aplicações de F a C. Então, um resultado 

importante é que, se F é monotônica e S é finito, µC.F(C) = Fm(∅) para algum m e 

νC.F(C) = Fn(S) para algum n. 

O conceito de ponto fixo pode ser utilizado para o cálculo, por exemplo, dos 

estados atingíveis de um modelo baseado em uma MEF a partir de seus estados 

iniciais S0. O conjunto de estados S1 atingíveis a partir do conjunto de estados iniciais 

S0 quando se aplica no máximo uma única vez a relação de transição é exatamente o 

conjunto 

S1 = S0 ∪ {s′ | ∃s ∈ S0 : (s, s′) ∈ R}. 
Se R e S0 estiverem representados através de fórmulas proposicionais, S1 pode 

ser calculado a partir da fórmula 
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S1(X′) = S0(X′) ∨ ∃X,E (R(X, X′, E) ∧ S0(X)), 
na qual X representa o conjunto de variáveis que descrevem os estados do modelo, X′ 
representa o conjunto de variáveis adicionais utilizadas para descrever as transições 

de estado e E representa o conjunto das variáveis de entradas do modelo. A 

quantificação é realizada sobre todas as variáveis de X e E.8 Do mesmo modo, o 

conjunto S2 dos estados que são alcançados a partir dos estados iniciais quando se 

aplica a relação de transição por duas vezes é 

S2(X′) = S1(X′) ∨ ∃X,E (R(X, X′, E) ∧ S1(X′)). 
Esta fórmula pode ser generalizada, de modo que 

Sn(X′) = Sn-1(X′) ∨ ∃X,E (R(X, X′, E) ∧ Sn-1(X)) 
sempre pode ser calculado a partir dos estados Sn-1 atingíveis após a aplicação da 

relação de transição de estados por n-1 vezes. Como o número de estados do modelo 

é finito e Sn-1 ⊆ Sn, é possível afirmar que Sm = Sm-1 é verdadeiro a partir de algum m. 

Conseqüentemente, o conjunto dos estados atingíveis a partir dos estados iniciais é 

um ponto fixo da função 

F(C) = C(X′) ∨ ∃X,E (R(X, X′, E) ∧ C(X)). 
O cálculo do conjunto de estados atingíveis a partir de S0 é importante por 

permitir, por exemplo, a verificação de invariantes do modelo. Seja P a representação 

do conjunto de estados que obedece a uma determinada propriedade e C o conjunto 

de estados atingíveis do modelo. Se C ∧ ¬P = ∅, é possível afirmar que P é uma 

invariante do sistema, já que todo estado em C obedece a P. Caso contrário, existe 

algum estado que pode ser atingido e não obedece à propriedade P. Apesar da 

utilidade do cálculo dos estados atingíveis a partir de um conjunto de estados iniciais, 

uma técnica que permita a verificação de especificações expressas em lógica 

temporal pode contribuir com a verificação de um número de propriedades bem mais 

elevado. 

Um resultado importante obtido por [23] é que, dado um modelo no qual a 

                                                           
8 A quantificação existencial opera sobre uma fórmula f(x0, x1, ..., xi, ...) de modo que  ∃
xi f(x0, x1, ..., xi, ...) = f(x0, x1, ..., 0, ...) ∨ f(x0, x1, ..., 1, ...). A quantificação universal opera sobre uma 

fórmula f(x0, x1, ..., xi, ...) de modo que ∀xi f(x0, x1, ..., xi, ...) = f(x0, x1, ..., 0, ...) ∧ f(x0, x1, ..., 1, ...). 
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relação de transição seja total, é possível calcular o conjunto de estados que 

obedecem às propriedades AG, EG, AU e EU a partir de pontos fixos. Se f e g 

representam conjuntos de estados, então é possível demonstrar as seguintes 

expressões: 

• AGf = νC.f ∧ AXC (5) 

• EGf = νC.f ∧ EXC (6) 

• A(fUg) = µC.g ∨ (f ∧ AXC) (7) 

• E(fUg) = µC.g ∨ (f ∧ EXC) (8) 

A fórmula (5) é baseada na igualdade 

AGf = f ∧ AXAGf, 
de modo que é fácil verificar que AGf é um ponto fixo de f ∧ AXC. Uma igualdade 

semelhante se aplica a (6). Já a fórmula (7) é baseada em 

A(fUg) = g ∨ (f ∧ AXA(fUg)), 
enquanto que (8) é baseada em uma regra equivalente para EU. 

As fórmulas acima não são muito difíceis de serem compreendidas de forma 

intuitiva. Seja, por exemplo, a fórmula (5). Esta fórmula afirma que o conjunto dos 

estados que obedecem a AGf pode ser calculado através da aplicação repetida da 

função f ∧ AXC partindo-se de C = ⊤ até que um ponto fixo seja atingido. Dado que 

C = ⊤ na primeira iteração e que AX⊤ = ⊤ (pois a relação de transição é total), a 
primeira iteração leva ao conjunto de todos os estados que obedecem a f. A segunda 

iteração restringe C ao conjunto que é formado por todos os estados que obedecem a 

f e que, além disto, possuem como sucessores apenas os estados que também 

obedecem a f. Isto significa que a segunda iteração fornece um subconjunto do 

resultado obtido na primeira iteração, do qual são suprimidos os estados que possuem 

algum sucessor que não obedeça a f. O processo prossegue retirando de C os estados 

com esta característica até que um ponto fixo seja encontrado. Quando isto ocorre, o 

conjunto calculado será o conjunto formado por todos os estados que obedecem a f e 

cujos sucessivos sucessores também obedecem a f. 
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A intuição para o cálculo de EGf é semelhante. Já o cálculo de A(fUg) é 

baseado no menor ponto fixo da função g ∨ (f ∧ AXC), o que significa dizer que a 
primeira iteração é realizada a partir do conjunto ⊥. Assim, o primeiro resultado 

obtido é o conjunto de estados que obedece a g, já que AX⊥ = ⊥. Nota-se que todos 
estes estados fazem parte do conjunto de estados que obedecem a A(fUg). A segunda 

iteração inclui os estados que obedecem a f e que possuem sucessores tais que todos 

eles pertençam ao conjunto calculado anteriormente. O processo prossegue até que 

seja calculado um ponto fixo. 

Observa-se que os pontos fixos calculados acima permitem que fórmulas que 

utilizem os operadores AF e EF também possam ser calculadas, dado que  

AFf = A(⊤Uf) e EFf = E(⊤Uf). O cálculo dos operadores EX e AX pode ser 
efetuado a partir de quantificações semelhantes às utilizadas para o cálculo do 

conjunto dos próximos estados atingíveis: 

EXf(X) = ∃X′,E (R(X, X′, E) ∧ f(X′)) e 
AXf(X) = ∀X

′
,E (R(X, X′, E) ∧ f(X′)). 

Assim, dado um modelo e uma fórmula CTL, é sempre possível calcular o 

conjunto C de estados que obedece à fórmula através da manipulação de proposições. 

Se S0 ⊆ C, então é possível afirmar que a fórmula é obedecida pelo modelo. Dadas as 

representações de S0 e C, é possível verificar se S0 ⊆ C através do cálculo de  
S0 ∧ ¬C. O modelo obedece à fórmula sempre que este último cálculo fornecer ⊥ 
como resultado. 

Exemplo 4.3: Seja o modelo representado pela Figura 2.1 na página 12. 

Deseja-se verificar a validade da fórmula 

AG((X = 0) → AF(X = 1)). 

Esta fórmula especifica que qualquer estado em que o transmissor está 

transmitindo uma mensagem numerada como 0 é seguida por um estado em que a 

mensagem a ser transmitida é numerada como 1. Inicialmente, o conjunto dos 

estados que obedecem a AF(X = 1) é calculado a partir de 
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AF(X = 1) = A(⊤U(X = 1)) = 
µC.(X = 1) ∨ (⊤ ∧ AXC) = µC.(X = 1) ∨ AXC. 

No início da primeira iteração, C = ⊥, o que faz com que o valor calculado 

para C seja {estados | X = 1} = {2, 3, 4, 8, 9}. A segunda iteração acrescenta os 

estados que possuem todos os seus sucessores dentro do conjunto definido pela 

primeira iteração. Como nenhum estado obedece a este critério, o valor de C acaba 

por não ser alterado. Isto significa que o mínimo ponto fixo foi alcançado e, com 

isto, o processo é encerrado. 

O passo seguinte é o de calcular o conjunto de estados tais que AGf, em que  

f = {(X, Y, Z) | (X = 0) → {2, 3, 4, 8, 9}} = 

{(X, Y, Z) | (X ≠ 0) ∨ {2, 3, 4, 8, 9}} = {2, 3, 4, 8, 9} 
é o conjunto de estados que obedece a 

(X = 0) → AF(X = 1). 

O cálculo de AGf é realizado a partir de um ponto fixo máximo da função  

f ∧ AXC. A tabela a seguir mostra o conjunto de estados à medida que são realizadas 

as iterações. 

 
Iteração C ao final da iteração 

1 {2, 3, 4, 8, 9} 
2 {3, 4, 8, 9} 
3 {4, 9} 
4 ∅ 
5 ∅ 

Ao final da primeira iteração, obtém-se C = {2, 3, 4, 8, 9} como resultado. A 

segunda iteração é responsável por suprimir o estado 2, já que nem todos os 

sucessores deste estado pertencem ao conjunto C calculado na primeira iteração. O 

cálculo prossegue até que se chegue a um ponto fixo, que neste caso é o conjunto 

vazio. 

Como S0 ∧ ¬C = S0 ∧ ⊤ = S0 ≠ ∅, é possível afirmar que o modelo não 

obedece à fórmula CTL fornecida.           □ 



63 

A caracterização de fórmulas CTL através de pontos fixos possibilita o 

cálculo do conjunto de estados que obedece a uma determinada fórmula CTL. 

Entretanto, esta habilidade ainda é insuficiente para permitir a verificação de uma 

série de propriedades, pois já foi visto que não é possível representar uma 

propriedade de razoabilidade através de alguma fórmula CTL. Isto, a princípio, 

poderia ser uma limitação importante na verificação de alguns modelos a partir deste 

tipo de fórmula. Entretanto, [4] demonstra que é possível alterar a forma do cálculo 

para que seja possível a inclusão de condições de razoabilidade. 

As condições de razoabilidade podem ser impostas através da introdução de 

um conjunto de propriedades Q = {Q1, Q2, ... , Qn}, cada uma delas representada por 

uma fórmula CTL. Uma trajetória do modelo só é considerada razoável se passar por 

um número infinito de vezes por estados que obedeçam a cada uma das propriedades 

Qi. Nota-se que esta é a condição utilizada para a aceitação de um autômato de Büchi 

generalizado no qual cada uma das Qi fornece um conjunto de estados de aceitação. 

Quando o conjunto Q de propriedades é levado em consideração, o conjunto 

dos estados que obedecem à fórmula EGf sob as condições de razoabilidade pode ser 

calculado como [4]: 

EGf = νC.f ∧ 
i

 

=

n

1
 EXE[fU(C ∧ Qi)] (9) 

Esta fórmula é baseada no fato de que o conjunto de estados que obedecem à 

fórmula EGf e às restrições de razoabilidade é o conjunto dos estados que obedecem 

a f e que possuem um sucessor que obedece a Qi. 

A fórmula (9) também permite calcular o conjunto raz dos estados que são 

origens de trajetórias que obedeçam às condições de razoabilidade, bastando para 

isto realizar o cálculo raz = EG⊤. O conjunto raz é utilizado no cálculo de EX e EU, 
como mostrado a seguir [4]: 

• EXf(X) = ∃X′,E (R(X, X′, E) ∧ f(X′) ∧ raz(X′)) 
• E (fUg) = µC.(g ∧ raz) ∨ (f ∧ EXC) 
O cálculo de EX leva em conta apenas os estados que obedecem a f e que são 

origem de uma trajetória que obedeça às condições de razoabilidade. Com exceção 
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desta diferença, o cálculo é o mesmo que deve ser realizado quando as condições de 

razoabilidade não são impostas. Quanto ao cálculo de EU, o comentário se aplica aos 

estados que obedecem a g: são considerados apenas os estados que levam a um 

estado que obedeça a g e que sejam, além disto, origem de uma trajetória que 

obedeça às condições de razoabilidade. 

Exemplo 4.4: Seja agora o mesmo modelo e especificação do exemplo 

anterior, com a diferença que são fornecidas duas condições adicionais: Q1 = (Z = 0) 

e Q2 = (Z = 1). Estas duas condições, quando verdadeiras em um número infinito de 

estados, impõem a restrição de que uma mensagem transmitida sempre acaba 

chegando ao equipamento remoto após um número finito de tentativas. 

O primeiro passo para a determinação da veracidade de  

AG((X = 0) → AF(X = 1)) é calcular o conjunto raz dos estados que são estados 

capazes de iniciar trajetórias que atendam aos critérios de razoabilidade. O conjunto 

raz = EG⊤ pode ser calculado a partir de: 
raz = νC.⊤ ∧ EXE[⊤U(C ∧ Q1)] ∧ EXE[⊤U(C ∧ Q2)] = 

νC.EXE[⊤U(C ∧Q1)] ∧ EXE[⊤U(C ∧ Q2)] = 

νC.EX[µC
′
.(C ∧Q1) ∨ EXC′] ∧ EXE[µC

′′
.(C ∧ Q2) ∨ EXC′′]. 

Como é possível observar, uma iteração em C engloba o cálculo de pontos 

fixos de C
′
 e C

′′
, de modo que o cálculo é bem mais complicado do que no caso que 

não leva as condições de razoabilidade em consideração. A seguir é mostrado um 

resumo dos passos necessários para o cálculo de raz. 

1. Primeiramente, o ponto fixo µC
′
.(C ∧ Q1) ∨ EXC′ é calculado a partir de  

C = ⊤ e C′ = ⊥. A primeira iteração fornece C
′
 = Q1 = {1, 6}. A segunda 

iteração acrescenta os antecessores de C
′
 e, assim, o novo conjunto passa 

a ser C
′
 = {0, 1, 2, 5, 6}. Prosseguindo até o ponto fixo, obtém-se  

C
′
 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. 

2. Em seguida, o ponto fixo µC
′′
.(C ∧ Q2) ∨ EXC′′ é calculado a partir de 

C = ⊤ e C′′ = ⊥. Este problema é semelhante ao problema resolvido 

anteriormente e possui como resposta o ponto fixo  
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C
′′
 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. 

3. O próximo passo é o cálculo dos conjuntos EXC
′
 = EXC

′′ =
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, que é o próprio resultado obtido para C após a 

primeira iteração. 

4. A segunda iteração do cálculo de C é semelhante à primeira, com a 

diferença que o conjunto a ser utilizado no lugar de C durante os cálculos 

de C
′
 e C

′′
 é o conjunto de todos os estados do modelo, ao invés de 

⊤
.9 

Como esta alteração não provoca nenhuma mudança significativa no 

cálculo dos novos valores, conclui-se que  

raz = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Isto significa que qualquer estado do 

modelo é capaz de iniciar uma trajetória que obedeça às condições de 

razoabilidade. 

5. O passo seguinte calcula o conjunto dos estados que obedecem a  

AF(X = 1) sob as condições de razoabilidade. Este conjunto pode ser 

calculado a partir de 

AF(X = 1) = ¬EG(X ≠ 1) = 

¬ νC.(X ≠ 1)∧EXE[(X ≠ 1)U(C∧(Z = 0))] ∧ EXE[(X ≠ 1)U(C∧(Z = 1))]. 
Como C = 

⊤
 na primeira iteração, os primeiros conjuntos a serem 

calculados são 

E[(X ≠ 1)U(Z = 0)] e 

E[(X ≠ 1)U(Z = 1)], 

que correspondem a 

µC
′
. (Z = 0) ∨ ((X ≠ 1) ∧ EXC′) e 

µC
′′
. (Z = 1) ∨ ((X ≠ 1) ∧ EXC′′), 

respectivamente. Após os cálculos, obtém-se C
′
 = {0, 1, 5, 6, 7} e  

C
′′
 = {0, 1, 3, 5, 6, 7, 8}. 

6. Os antecessores destes conjuntos são EXC
′
 = {0, 1, 2, 5, 6, 7} e  

EXC
′′
 = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Com isto, a primeira iteração do cálculo 

                                                           
9 Ambos os conjuntos não são equivalentes. O conjunto ⊤ representa todos os estados que podem ser 
representados pelas variáveis X, Y e Z, o que fornece um total de 16 estados. O modelo da Figura 2.1 
apresenta apenas 10 estados. 
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de AF(X = 1) fornece como resultado o conjunto {0, 1, 5, 6, 7}. 

7. Este conjunto, quando substitui o conjunto C na expressão 

E[(X ≠ 1)U(C ∧ (Z = 1))], 

faz com que esta última assuma o valor ⊥. Este valor, por sua vez, faz 
com que o valor de C ao final da segunda iteração também seja ⊥. Como 

não há mais nenhum estado a ser excluído quando se chega a esta 

situação, este é o valor do ponto fixo e, portanto, conclui-se que  

AF(X = 1) = ⊤. 
8. O último passo é calcular o conjunto dos estados que obedecem à fórmula 

AG((X = 0) → AF(X = 1)). Dado o resultado anterior, entretanto, esta 

fórmula se simplifica para 

AG⊤ = ¬EF⊥ = ¬E(⊤U⊥) = 
¬µC.(⊥ ∧ raz) ∨ (⊤ ∧ EXC) = ¬µC.(EXC) = ⊤. 

Como a interseção entre S0 e ⊤ é o próprio conjunto S0, conclui-se que a 
propriedade em questão é obedecida pelo modelo. 

Observa-se, para este exemplo, que não havia a necessidade de calcular raz, 

já que este conjunto é utilizado somente em uma conjunção com ⊥. O cálculo foi 
feito, porém, com o objetivo de demonstrar que a seqüência de cálculos executados 

nos casos em que estão definidas algumas condições de razoabilidade possuem a 

tendência de ser bem mais complexa do que a seqüência realizada quando estas 

condições não estão definidas.           □ 

4.3 Diagramas de Decisão Binários 

A teoria mostrada acima apresenta meios que permitem a verificação de um modelo 

baseado em uma estrutura de Kripke, mas nada diz sobre como devem ser 

manipulados os conjuntos de estados e as relações de transição. Este ponto é 

essencial para o sucesso da técnica simbólica baseada no cálculo de pontos fixos, 

dado que ela seria de pouca utilidade caso o tempo de execução ou a utilização de 

memória pelas ferramentas de manipulação das proposições booleanas crescesse 

muito rapidamente com o aumento do número de variáveis. Esta seção apresenta os 

Diagramas de Decisão Binários (Binary Decision Diagrams – BDDs) e mostra 
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alguns motivos que fizeram com que este tipo de representação acabasse por ser 

utilizado pela maioria dos model checkers simbólicos baseados em cálculos de 

pontos fixos. Na prática, a utilização de BDDs viabilizou a verificação de um grande 

número de sistemas que não podiam ser verificados por técnicas de model checking 

explícito. 

Os BDDs são grafos acíclicos direcionados utilizados na representação e 

manipulação de funções booleanas e permitem o cálculo do valor destas funções, 

dada uma determinada atribuição ao conjunto de variáveis. O resultado é calculado a 

partir do caminho percorrido através do grafo desde o nó que representa a função até 

o nó terminal. As características principais de um BDD são destacadas a seguir: 

• Um BDD é um diagrama de decisão binária porque é formado por um 

único nó terminal, um conjunto de nós internos e um conjunto de nós de 

funções. O nó terminal representa a constante 1 e não gera arcos para 

nenhum outro nó. Cada nó interno é associado a uma variável e, dado um 

conjunto de atribuições às variáveis encontradas pelo caminho até o nó 

terminal, representa um valor booleano. Assim, é possível afirmar que 

existe uma função destas variáveis associada a cada nó interno. Cada nó 

interno é responsável por gerar dois ramos. O primeiro ramo aponta para 

o nó que possui o valor da função quando é atribuído o valor 1 à variável 

do nó origem. O segundo ramo possui uma função equivalente, com a 

diferença que o nó apontado é o do valor da função quando é feita a 

atribuição do valor 0 à variável. 

• São definidos dois tipos de ramos. O primeiro é chamado comum e não 

complementa o valor do resultado. O segundo é chamado de 

complementar e faz com que o valor do resultado a ser obtido tenha que 

ser complementado. Não há restrições quanto à utilização de ramos 

comuns. Os ramos complementares só podem ser utilizados em nós de 

função ou para apontar o valor da atribuição 0 no caso de nós 

intermediários. 

• Um BDD é ordenado, o que significa dizer que existe um índice associado 
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a cada variável. A variável de menor índice é a que fica mais distante do 

nó terminal. Assim, qualquer caminho sempre é percorrido no sentido de 

índices crescentes, até que o nó terminal seja atingido. 

• Um BDD é reduzido. Isto significa dizer que não existem dois nós 

internos associados à mesma variável que apontem para os mesmos 

destinos através dos mesmos tipos de ramos. Do mesmo modo, não 

existem nós internos que apontem para um mesmo destino sem que um 

dos nós seja complementar. 

Todas as características acima fazem com que um BDD possua a propriedade 

de representar qualquer função booleana de forma canônica, o que significa que a 

representação da função é única, dada uma ordem para as variáveis. 

O resultado de qualquer função é determinado a partir do caminho que é 

seguido pelo grafo a partir do nó da função até o nó terminal. Se o caminho possuir 

um número par de ramos complementares, o valor da função é 1. Caso contrário, o 

valor da função é 0. 

Exemplo 4.5: A Figura 4.2 mostra um BDD que define três diferentes funções 

a partir das variáveis x1, x2 e x3, ordenadas nesta ordem: 

f = x1 ∨ (¬x1 ∧ ¬x2 ∧ ¬x3), 

g = x1 ∧ x2 ∧ x3 e 

h = (¬x1 ∨ ¬x2) ∧ (¬x1 ∨ ¬x3) ∧ (¬x2 ∨ ¬x3). 

A figura utiliza linhas contínuas ou tracejadas para representar ramos comuns. 

As linhas tracejadas são utilizadas apenas a partir de nós internos e indicam que o 

valor da variável é 0. Os ramos complementares são representados por linhas 

pontilhadas. 

A função f utiliza os nós internos n1, n4 e n7. O processo de decisão do valor 

da função f é feito a partir da varredura do grafo em direção ao nó terminal a partir 

do nó f, que indica que a função deve possuir o valor associado a n1. Se x1 = 1, o nó 

seguinte é o nó terminal. Como o número de ramos complementares encontrados ao 

longo do caminho a partir do nó f é par, o valor da função não é complementado e, 
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portanto, é igual ao valor do próprio nó terminal (1). Se x1 = 0, o nó seguinte é n4, já 

que existe um arco complementar ligando n1 a este último. O arco complementar 

indica que o valor de n4 deve ser complementado para que o valor de f seja 

determinado. O processo prossegue até que seja alcançado o nó terminal. 

 

n5

n7

n6

1

n4

n2 n3n1

f g h

x1

x2

x3

Ramo comum (1)

Ramo comum (0)

Ramo complementar
 

Figura 4.2: Exemplo de BDD 

As mesmas regras são seguidas para os cálculos envolvendo as outras 

funções. Por exemplo, é possível determinar que g(1, 0, 1) = 0, já que o caminho 

seguido pelo grafo é g → n2 → n5 → 1, passando por um número ímpar de ramos 

complementares (nota-se que, neste caso, o valor de x3 não altera o valor da função). 

Um exemplo para o cálculo de h seria h(0, 1, 0) = 1, já que o caminho percorrido  

(h → n3 → n6 → n7 → 1) passa por dois nós complementares, o que faz com que um 

deles cancele a atuação do outro.           □ 

Os BDDs têm sido bastante utilizados devido a algumas vantagens que 

apresentam sobre outros métodos de representação. Uma das principais vantagens é 
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permitir uma representação compacta de uma série de funções, embora esta 

afirmação não possa ser generalizada para todos os casos. Algumas funções 

dependem da ordem das variáveis para que possam ser representadas por BDDs 

pequenos, ao passo que algumas outras classes de função simplesmente não podem 

ser representadas de forma compacta, independentemente da ordem. Bryant [21] 

fornece as funções 

f = (x1 ∧ x2) ∨ (x3 ∧ x4) ∨ ... ∨ (x2n-1 ∧ x2n) e 

g = (x1 ∧ xn+1) ∨ (x2 ∧ xn+2) ∨ ... ∨ (xn ∧ x2n) 

como exemplos da influência que a ordem das variáveis pode ter junto ao tamanho 

da representação. Se a ordem das variáveis é x1, x2, ... , x2n, a representação da 

primeira função é linear em n. Isto se deve ao fato de que o valor das variáveis x2i+1 

só precisa ser memorizado pelo BDD por no máximo uma transição, e mesmo assim 

se ela for devida ao valor 1. Os valores das variáveis x2i simplesmente não precisam 

ser memorizados, já que eles decidem se o valor da função é 1 ou se um novo par de 

variáveis deve ser consultado. Por outro lado, o BDD da segunda função é obrigado a 

memorizar os valores de uma variável até um máximo de n nós à frente, fazendo com 

que a representação cresça exponencialmente com o número de variáveis envolvidas. 

Este efeito acontece a despeito de ambas as funções possuírem exatamente a mesma 

forma. A Figura 4.3 da página seguinte mostra os dois BDDs para o caso n = 3. 

O problema da ordem das variáveis pode ser crítico para o sucesso da 

verificação. Existem pacotes de BDDs que, através da implementação de heurísticas, 

permitem a alteração da ordem das variáveis de forma automática enquanto a 

verificação está sendo realizada, de modo a tentar diminuir as representações das 

funções. Muitas vezes o tempo gasto pelo pacote na tentativa de obter uma ordem 

adequada é superior ao tempo necessário para a execução das demais operações [22]. 

Apesar de seu alto custo, este tipo de processamento pode viabilizar a verificação de 

certos modelos. 

Além de permitir representações compactas em alguns casos, uma outra 

característica importante dos BDDs é a sua habilidade em manipular as funções 

booleanas de maneira eficiente. As operações de complemento de uma função e 
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verificação de equivalência entre duas funções são feitas em O(1). Além disso, as 16 

operações booleanas que podem ser definidas a partir de duas funções f e g podem 

ser executadas em tempo O(|f| × |g|), em que |f| e |g| representam o número de nós de 

cada um dos operandos. 
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1
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Figura 4.3: Exemplo do impacto provocado pela ordem das variáveis: 

f = (x1 ∧∧∧∧ x2)∨∨∨∨(x3 ∧∧∧∧ x4)∨∨∨∨(x5 ∧∧∧∧ x6) e g = (x1 ∧∧∧∧ x4)∨∨∨∨(x2 ∧∧∧∧ x5)∨∨∨∨(x3 ∧∧∧∧ x6) 

4.4 Particionamento da relação de transição de estados 

Uma operação crítica para o processo de determinação dos conjuntos de estados que 

obedecem a uma determinada fórmula CTL é a operação de quantificação. Esta 

operação é necessária na determinação dos pontos fixos dos conjuntos, já que foi 

observado que a solução de qualquer fórmula CTL envolve cálculos dos conjuntos 

intermediários que obedeçam a EXf ou AXf, para um determinado f. A segunda 

forma é equivalente à primeira e não será mais considerada no que se segue, dado 

que AXf = ¬EX¬f. 

Como já visto, a solução de C(X) = EXf(X) é 
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C(X) = ∃X′,E (R(X, X′, E) ∧ f(X′)) 

e envolve a quantificação de uma expressão sobre todas as variáveis de X′ e E. 

Observa-se, na prática, que a relação de transição de estados R(X, X′, E) pode ser 

complexa o suficiente a ponto de não poder ser representada por um BDD. Além 

disto, a operação de conjunção e quantificação, apesar de poder ser combinada em 

um único loop de programação, pode muitas vezes apresentar um comportamento 

exponencial em relação ao tamanho das entradas [20]. Isto justifica o 

particionamento da relação de transição. 

Os modelos concorrentes que podem ser representados através de uma 

relação de transição disjuntiva podem explorar a propriedade de a operação 

existencial se distribuir sobre a de disjunção, já que: 

C(X) = ∃X′,E (R(X, X′, E) ∧ f(X′)) = 

∃X′,E ((∨i (Ri(X, X′, E) ∧ (∧j  R′j(X, X′, E)))) ∧ f(X′)). 

Se o algoritmo de cálculo dos pontos fixos for alterado de modo que fique 

sub-entendido que cada Ri(X, X′, E) preserva os estados dos demais componentes do 

modelo, é possível armazenar apenas as relações de transição de cada componente na 

memória, sem a necessidade de construir explicitamente a relação global R(X, X′, E). 

Esta solução permite dividir um problema complexo em vários problemas menores, 

já que o cálculo do ponto fixo global do modelo completo pode ser realizado a partir 

dos diversos pontos fixos locais de cada um de seus componentes. Cada ponto fixo 

local é calculado a partir da quantificação ∃X′,E (Ri(X, X′, E) ∧ f(X′)). Uma vez 

obtidos todos os pontos fixos locais, o resultado global é calculado a partir de 

simples operações de conjunção. Este novo conjunto global é utilizado novamente 

para o cálculo de novos pontos fixos locais. O processo continua até que um ponto 

fixo global seja obtido. Este tipo de solução é particularmente interessante para 

modelos cujos componentes possuam baixo acoplamento [20]. 

As relações de transição conjuntivas não podem ser tratadas do mesmo modo. 

Seja, para efeito de simplificação da notação, o conjunto Z formado pela união das 

variáveis de X′ e E: Z = X′ ∪ E. Se for possível selecionar um subconjunto Y das 

variáveis de Z e definir R(X, Z) = Ra(X, Z - Y) ∧ Rb(X, Z) tal que Ra(X, Z - Y) não 



73 

dependa das variáveis em Y, então é possível dividir a quantificação de uma 

expressão em várias quantificações mais simples a partir da seguinte constatação: 

C(X) = ∃Z (R(X, Z) ∧ f(Z)) = ∃Z (Ra(X, Z - Y) ∧ Rb(X, Z) ∧ f(Z)) = 

∃Z-Y (Ra(X, Z - Y) ∧ ∃Y (Rb(X, Z) ∧ f(Z))). 

A operação de quantificação sobre Rb(X, Z) ∧ f(Z) é conhecida como 

quantificação antecipada e as relações Ra e Rb são conhecidas como partições da 

relação de transição. Obviamente, uma relação de transição conjuntiva pode ser 

composta por mais do que duas partições. A divisão da relação de transição de 

estados em vários fatores é denominada de particionamento conjuntivo. 

A possibilidade de antecipar a quantificação cria dois novos problemas. O 

primeiro consiste em definir qual deve ser o formato que cada uma das partições 

deve assumir, dadas as relações de transição individuais δi(X, E). O segundo 

problema consiste em definir a ordem em que cada uma das partições será utilizada 

na operação de quantificação. Ambos os problemas devem ser atacados de modo a 

fazer com que os tamanhos dos BDDs intermediários permaneçam sob controle. 

Várias heurísticas têm sido propostas para solucionar estes problemas. Entre os 

trabalhos que refletem este esforço, é possível enumerar os seguintes: 

1. Dadas as relações de transição individuais, [24] define 4 métricas que 

determinam a ordem em que as transições individuais vão sendo 

acrescentadas às partições e a ordem em que estas são quantificadas. Esta 

heurística normalmente recebe a denominação de IWLS95. 

2. A proposta de [25] é a de montar uma matriz de dependências a partir das 

variáveis do modelo e das relações de transição individuais. Esta matriz é, 

então, manipulada de modo a tentar otimizar o número médio de 

conjunções das quais as variáveis do modelo participam. O resultado 

desta manipulação é utilizado para determinar a ordem em que cada uma 

das relações individuais é inserida nas partições. Uma outra heurística é 

definida para determinar quando uma partição deixa de ser construída e a 

construção de uma nova se inicia. 

3. Os autores de [26] baseiam-se em [24] para ordenar as relações de 
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transição individuais. Os agrupamentos destas para a formação das 

partições é feito durante o cálculo do operador existencial. A proposta dos 

autores é que as relações individuais sejam agrupadas à medida da 

necessidade durante a quantificação. Finalmente, os autores também 

propõem o uso de uma heurística que, para partições suficientemente 

grandes, escolhe uma variável que divide a partição em duas outras, de 

modo a diminuir a memória exigida para armazenar valores individuais. A 

divisão é baseada na propriedade: R(x) = (¬x ∧ R(0)) ∨ (x ∧ R(1)). 

4.5 Conclusão 

Este capítulo apresentou o model checking simbólico baseado na utilização de BDDs. 

Apesar desta técnica permitir a verificação de sistemas maiores do que os permitidos 

pelas técnicas explícitas, ela dificilmente consegue ser utilizada com sucesso em 

modelos com mais do que algumas centenas de variáveis booleanas. O próximo 

capítulo apresenta uma técnica que, sob certas condições, consegue contornar estas 

limitações. 
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5 VERIFICAÇÃO BASEADA EM RESOLVENTES SAT 

O capítulo anterior apresentou o model checking simbólico baseado em BDDs. 

Apesar desta técnica permitir a verificação de sistemas com números de estados bem 

maiores do que os que podem ser analisados por métodos explícitos, ela não permite 

a verificação de muitos sistemas de tamanhos realistas. Este capítulo apresenta 

algumas técnicas baseadas em resolventes SAT10 que permitem, sob certas 

condições, a verificação de alguns destes sistemas. 

Dada uma fórmula proposicional que seja função de uma série de variáveis 

booleanas, denomina-se SAT o problema de determinar se existe alguma atribuição 

ao conjunto de variáveis que faça com que a proposição seja verdadeira. Os últimos 

anos presenciaram um grande aumento de desempenho nos algoritmos voltados para 

a resolução de problemas SAT estruturados, o que estimulou o estudo de técnicas 

que transformam o problema da verificação de uma propriedade em uma ou mais 

proposições que são, então, analisadas por um resolvente. Este capítulo faz uma 

apresentação de como os resolventes SAT podem ser utilizados na verificação de 

sistemas baseados em MEFs. 

O capítulo inicia com a apresentação do problema SAT e de como são 

implementados os resolventes baseados no algoritmo DPLL11. A descrição é baseada 

em [2]. Apesar de a estrutura básica do algoritmo ser bastante simples, o mesmo não 

pode ser dito a respeito dos detalhes de implementação, que podem apresentar uma 

importância muito grande no desempenho do resolvente. O tratamento apresentado 

neste trabalho é apenas introdutório, de modo que apenas a estrutura básica dos 

resolventes contemporâneos será apresentada. Entretanto, a apresentação a ser 

realizada já é suficiente para deixar claras algumas das principais razões que 

permitem um bom desempenho dos resolventes SAT modernos. 

Em seguida, o capítulo apresenta um método de verificação baseado em 

resolventes SAT denominado Bounded Model Checking (BMC). O BMC é uma 

                                                           
10 O nome SAT é uma abreviação da palavra inglesa satisfiability (satisfazibilidade). 
11 A origem da sigla é devida às iniciais dos nomes dos pesquisadores responsáveis pela definição do 
algoritmo em sua forma original: Davis, Putnam, Logemann e Loveland. Em 1960, Davis e Putnam 
propuseram uma forma do algoritmo que, em 1962, foi melhorada por Davis, Logemann e Loveland. 
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forma de verificação na qual, dado um modelo e uma especificação, busca-se um 

contra-exemplo de tamanho mínimo através da definição de proposições que vão se 

tornando cada vez mais complexas a cada iteração. O BMC, de um modo geral, não 

permite provar a veracidade de uma propriedade e, assim, muitas vezes é utilizado 

como uma ferramenta para deteção de bugs. 

A terceira parte deste capítulo apresenta a proposta de um procedimento que 

permite, para sistemas robustos, a verificação de algumas propriedades de maneira 

completa. O procedimento proposto é baseado em dois teoremas, que são 

apresentados e demonstrados. 

5.1 O problema SAT e os resolventes DPLL 

O problema SAT é um clássico da teoria da computação, sendo o primeiro problema 

NP-completo a ser provado como tal [1]. O fato de o problema ser NP-completo 

indica que não existe um algoritmo conhecido que consiga resolver todos os casos de 

forma eficaz, o que faz com que o uso de heurísticas seja necessário para tornar 

possível a solução de certas classes de problemas de maneira eficiente. 

As seguintes definições serão utilizadas na seqüência deste capítulo: 

• Um literal é a ocorrência de uma variável ou de seu complemento. 

• Uma cláusula é composta por um literal ou pela disjunção de dois ou mais 

literais. 

• A Forma Normal Conjuntiva (FNC) é o formato em que uma proposição 

é representada pela conjunção de uma ou mais cláusulas. 

• Uma cláusula é dita conflitante se todos os seus literais possuem o valor 

0. 

• Uma variável é dita livre se nenhum valor foi atribuído a ela. 

A classe de problemas que interessa a este trabalho é a classe que Zhang e 

Malik denominam de problemas estruturados [2], que se opõe à classe dos problemas 

nos quais as variáveis da proposição são utilizadas de modo aleatório. Observou-se 

um grande avanço no problema de determinar a satisfação de uma proposição 

associada a um problema estruturado a partir de modificações introduzidas no 
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algoritmo de busca conhecido pelo nome de DPLL [27]. 

O algoritmo DPLL original baseia-se em uma busca em profundidade (depth 

first search – DFS) que aceita uma proposição e um conjunto de atribuições. A cada 

ciclo de execução, o algoritmo deduz os valores de novas variáveis a partir do 

conjunto de atribuições sendo pesquisado e, caso ainda não consiga chegar a uma 

conclusão sobre a satisfação ou não da proposição, atribui um valor 0 a uma variável 

que esteja livre e executa uma chamada recursiva do algoritmo. Caso o valor 

retornado pela chamada recursiva indique que a fórmula não pode ser satisfeita, uma 

nova tentativa é feita com o valor 1 atribuído à variável. Com isto, o algoritmo 

implementa uma busca baseada na construção de uma árvore em que a única 

otimização disponível é a dedução de novos valores para as variáveis livres. 

Os algoritmos mais modernos de resolução do problema SAT são, em sua 

maioria, baseados no algoritmo DPLL e implementam algumas melhorias que 

permitem a solução de problemas com até alguns milhões de variáveis [2]. Os 

resolventes SAT mais modernos trabalham com proposições na FNC e possuem a 

estrutura representada na Figura 5.1, que foi extraída integralmente de [2]. A 

explicação que se segue sobre o funcionamento do algoritmo também é baseada na 

mesma referência. 

 
status = preprocess (); 
if (status != UNKNOWN) return status; 
while (1) { 
    decide_next_branch (); 
    while (1) { 
        status = deduce (); 
        if (status == CONFLICT) { 
            blevel = analize_conflict (); 
            if (blevel == 0) 
                return UNSATISFIABLE; 
            else backtrack (blevel); 
        } 
        else if (status == SATISFIABLE) 
            return SATISFIABLE; 
        else break; 
    } 
} 

Figura 5.1: Estrutura de algoritmo baseado no algoritmo DPLL 

O algoritmo representado na figura é baseado em um loop que se inicia pela 
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chamada à função decide_next_branch. Esta função possui o papel de atribuir um 

valor e um nível de decisão a uma das variáveis que esteja livre neste ponto da busca. 

O processo de escolha de uma variável livre e de atribuição de um valor a ela é 

chamado de decisão. O valor do nível de decisão é um inteiro que é associado a cada 

uma das atribuições e é incrementado todas as vezes que a função 

decide_next_branch é chamada. O processo de decisão é baseado em heurísticas, já 

que não existe uma maneira que determine de forma segura qual é a melhor variável 

a ser selecionada e nem qual o valor a ser atribuído. 

Em seguida, o algoritmo entra em um loop interno em que o primeiro passo 

executado é a chamada da função deduce. Esta função possui o papel de analisar os 

valores atuais das atribuições e determinar os eventuais novos valores de variáveis 

que ainda estejam livres. O mecanismo normalmente utilizado pela função de 

dedução é denominado de Propagação de Restrição Booleana (Boolean Constraint 

Propagation – BCP) e consiste em atribuir o valor 1 aos literais que façam parte de 

cláusulas em que o valor 0 já tenha sido atribuído a todos os demais. A função 

deduce pode retornar os valores UNKNOWN, SATISFIABLE ou CONFLICT. No 

primeiro caso, o loop interno do algoritmo é abandonado para que uma nova decisão 

possa ser tomada e o processo prossiga. O segundo valor é retornado sempre que o 

conjunto de atribuições atuais for suficiente para garantir que a proposição seja 

satisfeita. Finalmente, o terceiro valor é retornado quando a função deduce detecta a 

ocorrência de uma cláusula conflitante. 

Ocorrendo um conflito, a função analyze_conflict é imediatamente chamada. 

Esta função é responsável por determinar quais foram as atribuições responsáveis 

pela geração do conflito e por indicar o nível de decisão que deve ser retomado para 

que a busca por uma solução possa prosseguir. Nota-se que o algoritmo DPLL 

original permite um retorno apenas para a condição definida no momento da última 

decisão pelo valor 0. O algoritmo mostrado acima, porém, permite retornar a um 

ponto anterior da busca, o que diminui o número de combinações de atribuições a 

serem pesquisadas. Caso a função analyze_conflict indique que o novo nível de 

decisão deve ser 0, a busca é interrompida porque a proposição não pode ser 

satisfeita. O retorno a um ponto da busca que seja anterior à última decisão que 
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atribui um primeiro valor a uma variável é chamado de retorno não cronológico. 

Além de permitir a implementação do retorno não cronológico, a função 

analyze_conflict também é responsável por um processo de aprendizado que consiste 

na inclusão de novas cláusulas à proposição sendo pesquisada. A inclusão destas 

novas cláusulas tem o objetivo de fazer com que combinações já testadas de 

atribuições não sejam pesquisadas novamente no futuro e, juntamente com a 

possibilidade de retorno não cronológico, é um ponto essencial para um desempenho 

satisfatório dos resolventes SAT baseados no algoritmo DPLL. 

Apesar de a maioria dos resolventes SAT utilizar uma estrutura básica 

parecida com a mostrada pela Figura 5.1, podem existir diferenças significativas 

entre um resolvente e outro em termos de desempenho [2][28][29]. Estas diferenças 

são explicadas, em boa parte, pelo uso de diferentes heurísticas para decisão, análise 

de conflito e aprendizado e pelo uso de diferentes estruturas de base de dados. 

O único ponto não explicado da Figura 5.1 é a chamada à função preprocess. 

Esta função é chamada apenas uma única vez e tem, basicamente, o papel de deduzir 

os valores de alguns literais antes que o restante do processamento seja executado. 

5.2 Bounded Model Checking 

As fórmulas apresentadas no capítulo 4 tornam possível a representação de conjuntos 

de estados e da relação de transição de um modelo e permitem, também, que uma 

série de propriedades possa ser verificada através do cálculo de pontos fixos. Ao 

contrário de uma biblioteca BDD, um resolvente SAT não é capaz de executar o 

cálculo de um ponto fixo. Entretanto, pode ser utilizado na verificação de modelos 

através da determinação da possibilidade de satisfação de uma fórmula proposicional 

que, se verdadeira, comprova que uma propriedade é falsa. Seja, por exemplo, um 

modelo com um conjunto de estados iniciais dado por S0(X) e uma relação de 

transição de estados dada por R(X, X′, E). Deseja-se verificar se todos os estados 

atingíveis a partir dos estados em S0 obedecem à proposição p. Sejam Xn e En os 

conjuntos das variáveis X e E no instante da (n-1)-ésima aplicação da relação de 

transição de estados. Então, se um resolvente SAT estiver disponível, é possível 

construir a fórmula S0(X0) ∧ ¬p(X0), cuja satisfação garante que a propriedade p não 
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é obedecida por algum estado inicial, ao mesmo tempo que fornece um contra-

exemplo para p. Caso a fórmula original não possa ser satisfeita, pode-se construir 

uma segunda fórmula S0(X0) ∧ R(X0, X1, E0) ∧¬p(X1) e fornecê-la como entrada ao 

resolvente SAT. Caso esta nova fórmula possa ser satisfeita, terá sido encontrado um 

contra-exemplo. Caso contrário, pode-se prosseguir o processo com uma terceira 

fórmula que leve em conta uma aplicação adicional da relação de transição de 

estados. De um modo geral, pode-se tentar verificar a satisfação de fórmulas no 

formato S0(X0) ∧ ∧j

k

=1 R(Xj-1, Xj, Ej-1) ∧ ¬p(Xk) até que: 

1. Um contra-exemplo seja encontrado ou 

2. A proposição a ser atacada pelo resolvente SAT se torne suficientemente 

complexa a ponto de inviabilizar a solução ou 

3. Seja alcançado um valor de k suficientemente alto a ponto de garantir que 

todas as possibilidades de encontrar um contra-exemplo para a 

especificação já tenham sido apreciadas. 

O Bounded Model Checking (BMC) [30] generaliza o raciocínio seguido 

acima. Assim, dada uma fórmula LTL f e um modelo M = (S, S0, R, λ) no qual  

S0 = S0(X) e R = R(X, X′, E) são fornecidos, constrói-se uma proposição que é 

verdadeira se e somente se existe um contra-exemplo para f de comprimento k+1. 

Caso a proposição possa ser satisfeita, o problema da verificação é decidido com o 

resultado de que a propriedade é inválida. Caso contrário, o valor de k é 

incrementado e uma nova iteração é executada. O processo começa com k = 0 e 

prossegue até que alguma das condições indicadas acima seja satisfeita. 

Exemplo 5.1: A Figura 5.2 da página seguinte mostra uma MEF na qual são 

representadas, separadas por vírgulas, as proposições atômicas obedecidas por cada 

um dos estados. Nota-se que o conjunto de todas as proposições atômicas do modelo 

é {a, b, c}. Deseja-se verificar se a fórmula Fb é válida através da utilização de 

BMC. Para isto, deve-se procurar um contra-exemplo que consista em uma trajetória 

infinita na qual a proposição atômica b nunca seja válida. Este contra-exemplo deve 

necessariamente partir do estado inicial, atingir um determinado estado intermediário 

e, em seguida, retornar a este último. Esta última condição garante que a trajetória é 
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infinita. 

a, c a

cb,c

 
Figura 5.2: Exemplo para BMC 

Uma possível maneira de resolver o problema seria dada pela seguinte 

seqüência de passos: 

1. Não é possível que exista um contra-exemplo com k = 0, já que o contra-

exemplo exige a ocorrência de um loop. Assim, o valor de k é 

incrementado. 

2. Monta-se a fórmula 

F1(X0, X1) = S0(X0) ∧ R(X0, X1) ∧ P(X0, X1) ∧ L(X0, X1). 

Nesta fórmula, P(X0, X1) representa as condições a serem cumpridas pelos 

dois estados da trajetória e L(X0, X1) é a condição que força a existência 

do loop do segundo estado para o estado inicial. Cada um dos fatores 

pode assumir as seguintes representações: 

S0(X0) = (a0 ∧ ¬b0 ∧ c0),  

R(X0, X1) = (a0 ∧ ¬b0 ∧ c0 ∧ a1 ∧ ¬b1 ∧ ¬c1) ∨ 

 (a0 ∧ ¬b0 ∧ ¬c0 ∧ ¬a1 ∧ ¬b1 ∧ c1) ∨ 

 (¬a0 ∧ ¬b0 ∧ c0 ∧ a1 ∧ ¬b1 ∧ ¬c1) ∨ 

 (¬a0 ∧ ¬b0 ∧ c0 ∧ ¬a1 ∧ b1 ∧ c1) ∨ 

 (¬a0 ∧ b0 ∧ c0 ∧ a1 ∧ ¬b1 ∧ c1), 
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P(X0, X1) = ¬b0 ∧ ¬b1 e 

L(X0, X1) = (a0 ↔ a1) ∧ (b0 ↔ b1) ∧ (c0 ↔ c1). 

Como F1 não pode ser satisfeita, k é incrementado e passa-se à etapa 

seguinte. 

3. Monta-se a fórmula F2(X0, X1, X2) = 

S0(X0) ∧ R(X0, X1) ∧ R(X1, X2) ∧ P(X0, X1, X2) ∧ L(X0, X1, X2). 

Neste contexto, P(X0, X1, X2) representa a fórmula que garante que 

nenhum dos estados atingíveis após duas transições obedeça a b. Por 

outro lado, L(X0, X1, X2) garante a existência do loop a partir dos estados 

atingíveis após duas transições e pode ser definida a partir da definição de 

L(X0, X1) dada acima como 

L(X0, X1, X2) = L(X0, X2) ∨ L(X1, X2). 

A fórmula F2 ainda não pode ser satisfeita. Assim, k é incrementado 

novamente e passa-se à etapa seguinte. 

4. Monta-se F3(X0, X1, X2, X3) = 

S0(X0)∧R(X0, X1)∧R(X1, X2)∧R(X2, X3)∧P(X0,X1,X2,X3)∧L(X0,X1,X2,X3), 

que pode ser satisfeita. Assim, é possível concluir que a especificação Fb 

não é válida após k = 3 aplicações da relação de transição de estados.     □ 

Como já observado, a condição para o funcionamento do BMC é que a 

proposição a ser montada durante a (k+1)-ésima iteração deve poder ser satisfeita se 

e somente se existir algum contra-exemplo de comprimento k+1. Isto permite a 

adoção de diferentes estratégias para a elaboração da proposição a ser avaliada pelo 

resolvente SAT. A título de exemplo, seguem três diferentes estratégias encontradas 

na literatura: 

• A proposta de [30] é construir uma proposição que seja a conjunção da 

representação do conjunto de estados atingíveis após a k-ésima iteração 

com um fator que representa um contra-exemplo de comprimento k+1 à 

propriedade sendo verificada. Este fator é construído a partir da sintaxe 
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exibida pela fórmula LTL. 

• A referência [31] preocupa-se apenas com a verificação de invariantes de 

um modelo e propõe que o ciclo de iterações que implementa a busca do 

contra-exemplo seja encerrado quando não for mais possível montar uma 

trajetória sem um loop de retorno a um estado anterior, o que significa 

que todos os estados do modelo já teriam sido consultados. A condição de 

encerramento do loop é testada a partir da criação de uma proposição e da 

análise de sua satisfação por parte do resolvente SAT. 

• A proposta de [32] é a de, dado um modelo M e uma propriedade f, 

construir um autômato de Büchi B¬f que reconheça ¬f e fazer a 

verificação de M × B¬f. A proposição a ser verificada pelo resolvente 

SAT seria uma conjunção envolvendo os estados atingíveis após k 

aplicações da relação de transição e uma condição que estabelece um loop 

em que um dos estados de aceitação de B¬f esteja presente. 

O BMC possui vantagens e desvantagens em relação ao model checking 

baseado em BDDs, a ponto de Biere et al. [33] classificarem ambas as técnicas como 

complementares. Uma das principais vantagens do BMC é permitir a manipulação de 

modelos maiores dos que os que podem ser manipulados por BDDs. Sabe-se, através 

de dados experimentais, que dificilmente um modelo com mais do que algumas 

centenas de variáveis pode ser manipulado através do uso de BDDs. O BMC, graças 

à capacidade dos resolventes SAT atualmente existentes, pode ser utilizado em 

modelos com milhares de variáveis. Uma outra vantagem do BMC sobre o model 

checking baseado em BDDs é o de que o primeiro fornece um contra-exemplo 

mínimo para a especificação, caso esta seja falsa. O contra-exemplo de uma 

ferramenta baseada em BDDs, ao contrário, não é garantidamente mínimo. 

Como desvantagem, o BMC apresenta uma restrição importante em relação 

às técnicas baseadas em BDDs: permitir a verificação de uma especificação 

verdadeira apenas se o número mínimo de iterações necessárias para garantir a 

verificação da propriedade for conhecido. Este número é denominado de Limiar de 
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Completeza (LC)12 e depende do modelo e da fórmula a ser verificada. O cálculo do 

LC é muitas vezes de difícil implementação, sendo conhecido apenas para 

especificações no formato Fp e Gp [33] (em ambos os casos, p é uma proposição). 

Outro problema possível de ocorrer na verificação por BMC são as dificuldades que 

podem ser encontradas pelo resolvente SAT à medida que o processo iterativo 

avança e as proposições se tornam cada vez mais complexas. Dependendo do 

modelo, pode acontecer de não ser possível fazer a verificação se a propriedade for 

verdadeira ou se o menor contra-exemplo for suficientemente longo. 

5.3 Verificação completa para sistemas robustos 

Como visto, os métodos baseados em resolventes SAT nem sempre permitem a 

verificação de uma propriedade genérica. Entretanto, é possível explorar o fato de 

certos modelos serem robustos em relação a algumas propriedades para que seja 

possível verificar estas últimas com o auxílio de um resolvente SAT. Esta seção 

define a robustez de um modelo em relação a uma especificação e fornece um 

procedimento que permite a verificação completa de algumas propriedades de um 

modelo robusto. 

Um modelo é definido como robusto em relação a uma especificação f [34] se 

esta é válida para todos os estados do modelo, incluindo os que não podem ser 

atingidos a partir dos estados iniciais. Matematicamente, um modelo M = (S, S0, R, λ) 

é robusto com relação a f se, dado M′ = (S, S, R, λ), for possível afirmar que  

M ⊨ f → M′ ⊨ f. A robustez de um sistema em relação a uma propriedade pode ser 

uma característica bastante desejada em alguns sistemas, já que tanto pode 

simplificar a implementação quanto torná-la mais confiável. A simplificação vem do 

fato que a robustez pode fazer com que não haja a necessidade de tratamentos de 

casos particulares, já que o tratamento de todos os casos é único. Isto também faz 

com que haja uma tendência ao aumento da confiança, pelo fato de que mesmo os 

casos não previstos pela implementação possuam um tratamento definido. 

Define-se o conjunto de fórmulas temporais XTL como o conjunto de 

fórmulas temporais em que o único operador temporal presente é o operador X. 

                                                           
12 Do inglês Completion Threshold (CT) 
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Define-se a profundidade de uma fórmula XTL como o maior número de 

aninhamentos de operadores X presentes na fórmula. Por exemplo, a profundidade da 

fórmula X(a ∨ Xb) é 2, ao passo que a profundidade de X(a ∨ X(a ∨ Xb)) é 3. 

A seguir, propõe-se dois teoremas que garantem que um conjunto de 

propriedades de um modelo robusto pode ser verificado a partir da aplicação da 

relação de transição de estados por um número conhecido de vezes. 

Teorema 5.2: O número necessário e suficiente de aplicações da relação de 

transição de estados para a verificação de uma fórmula XTL é igual à profundidade 

da fórmula, independentemente do modelo. 

Prova: Dado que o operador X comuta com ¬ e possui as propriedades de 

distribuição sobre as operações ∨ e ∧, é fácil verificar que qualquer fórmula f de 

profundidade k e que seja função das proposições atômicas p0, ... , pn pode ser 

colocada no formato f = g(x00, x01, ... , x0n, x10, x11, ... , x1n, xk0, xk1, ... , xkn), sendo g 

uma fórmula proposicional e xij = X
i
pj. Assim, o valor de f pode ser determinado uma 

vez conhecidos todos os xij, o que garante que o número necessário e suficiente de 

aplicações da relação de transições é k.          □ 

Teorema 5.3: Seja uma propriedade f de uma estrutura de Kripke  

M = (S, S0, R, λ). Se M é robusto em relação a f e M′ = (S, S, R, λ), então  

M′ ⊨ f → M ⊨ Gf. 

Prova: A demonstração é simples. A premissa M′ ⊨ f significa que f é 

verdadeira quando se parte de qualquer estado inicial de M′. Isto, por sua vez, 

significa que f também é verdadeira quando se parte de qualquer estado de M, já que 

o conjunto dos estados iniciais de M′ é igual ao conjunto dos estados de M. Assim, é 

possível afirmar que os estados de qualquer trajetória de M sempre obedecem a f. Em 

outras palavras: M ⊨ Gf.            □ 

Utilizando os dois teoremas acima, é possível definir um procedimento que 

permite a verificação de propriedades de modelos robustos que possam ser escritas 

no formato Gf, desde que seja possível a definição de uma propriedade g no formato 

XTL tal que M′ ⊨ g → M′ ⊨ f. Nota-se que g é uma fórmula mais restritiva que f, no 

sentido de que g permite apenas um subconjunto das trajetórias permitidas por f. 
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Dada uma fórmula Gf e um modelo M, o procedimento é o seguinte: 

1. O modelo original M é alterado, de modo que o conjunto dos estados 

iniciais do novo modelo M′ seja definido como o conjunto de todos os 

possíveis estados de M. 

2. Define-se uma fórmula g no formato XTL tal que M′ ⊨ g → M′ ⊨ f. 

3. Verifica-se g através de um número de aplicações da relação de transição 

de estados igual à sua profundidade. 

Se g for verdadeiro para M′, então é possível afirmar que a propriedade 

original é verdadeira, já que M′ ⊨ g → M′ ⊨ f → M ⊨ Gf . Por outro lado, se M′ não 

obedece a g, nada pode ser dito a respeito de M. 

5.4 Conclusão 

Este capítulo apresentou os avanços recentes na área de resolventes SAT e a 

possibilidade de se aproveitar estes avanços na área da verificação. A seção 5.3, em 

particular, apresentou um procedimento que permite a verificação completa de 

sistemas robustos. Este procedimento será utilizado no capítulo 7. 

A seqüência de capítulos da dissertação voltada à apresentação de aspectos 

teóricos encerra-se neste ponto. Os próximos capítulos apresentam dois estudos de 

caso que utilizam os métodos simbólicos já descritos. 
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6 ESTUDO DE CASO 1: ANÁLISE DE REDES P/T 

Este capítulo é dedicado a apresentar um estudo de caso que utiliza a teoria de model 

checking baseado em BDDs desenvolvida no capítulo 4. 

As redes de Petri Place/Transition (P/T – lugar/transição) são ferramentas 

gráficas e matemáticas que podem ser utilizadas na modelagem e na análise de 

sistemas concorrentes. Entre os métodos de análise de redes mais utilizados 

encontram-se os métodos estruturais baseados na equação de estados, que 

apresentam como principal desvantagem o fato de não permitirem atacar todas as 

propriedades de um modelo [35]. Este fato estimula a utilização de outros métodos, 

como o model checking. Este capítulo mostra como uma rede P/T finita pode ser 

analisada com o auxílio do model checking simbólico e propõe a utilização de 

invariantes fornecidas pela equação de estados para diminuir os tempos das 

verificações. 

Não é assumido que o leitor conheça as redes de Petri. Assim, as duas 

primeiras seções deste capítulo são dedicadas à apresentação deste formalismo e da 

equação de estado. A apresentação é baseada em [35]. Em seguida, é apresentada a 

rede a ser utilizada como caso de estudo e o modo como ela foi modelada na 

linguagem do model checker utilizado. A quinta seção deste capítulo apresenta as 

propriedades verificadas e os tempos de processamento necessários para a 

verificação das propriedades propostas. Em seguida, a quinta seção sugere a 

utilização de invariantes como forma de melhorar o desempenho da verificação 

baseada em model checking e apresenta os resultados experimentais obtidos. 

Finalmente, a última seção apresenta algumas conclusões e os trabalhos 

relacionados. 

6.1 Redes de Petri P/T 

As redes de Petri Place/Transitions (P/T) finitas podem ser definidas como uma 

héxupla PN = (P, T, F, W, K, M0), em que: 

• P é um conjunto finito de lugares. 

• T é um conjunto finito de transições tal que P ∩ T = ∅ e P ∪ T ≠ ∅. 
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• F ⊆ (P × T) ∪ (T × P) é um conjunto de arcos direcionados que interliga 

os elementos de P e T. 

• W : F → ℕ+ é uma função que associa um número natural positivo a cada 

um dos arcos direcionados (peso dos arcos). 

• K : P → ℕ+ é uma função que associa a cada lugar um número natural 

positivo (capacidade dos lugares). 

• M0 : P → ℕ é um a função que associa, a cada lugar, um número natural. 

Define-se como o pré-set de um lugar p o conjunto de transições •p tal que  

•p = {ti | (ti, p) ∈ F} e o pós-set de um lugar p o conjunto de transições p• tal que  

p• = {tj | (p, tj) ∈ F}. O pré-set e o pós-set de uma transição t são definidos de 

maneira análoga.  

Diz-se que o número associado a um lugar corresponde ao número de marcas 

presentes naquele lugar. Uma marcação é um mapeamento que associa, a cada lugar, 

um número natural. A marcação inicial de uma rede de Petri é dada por M0. O estado 

de uma rede de Petri em um determinado momento é definido pela sua marcação. 

Uma rede P/T evolui de um estado a outro através de disparos consecutivos 

de transições que estejam habilitadas. Estes disparos são responsáveis por retirar as 

marcas dos lugares pertencentes aos pré-sets das transições disparadas e levá-las até 

os respectivos pós-sets. Se mpi é o número de marcas de um lugar pi, wpitj e wtjpk são 

os pesos dos arcos de pi para tj e de tj para pk e cpk é a capacidade do lugar pk, a 

transição tj se encontra habilitada sempre que mpi ≥ wpitj para todo pi ∈ •tj e  

cpk ≥ mpk + wtjpk para todo pk ∈ tj•. Esta é a regra de transição estrita. Também se 

define a regra de transição fraca, em que a condição sobre o estado dos lugares 

pertencentes ao pós-set de tj é suprimida. Neste caso, dependendo da rede, é possível 

que exista uma seqüência de disparos de transições que leve ao menos um lugar a 

possuir um número infinito de marcas. Qualquer que seja o caso, sempre que uma 

transição é disparada ocorre uma alteração nos números de marcas dos lugares 

pertencentes ao pré e ao pós-set da respectiva transição. Os novos números de 

marcas de pi e pk serão mpi - wpitj e mpk + wtjpk, respectivamente. Não existem regras 

que definem prioridades de disparo entre duas transições habilitadas. Isto significa 
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que, havendo mais do que uma transição habilitada, qualquer uma delas pode 

disparar antes das outras. 

Graficamente, os lugares de uma rede P/T são representados por círculos, 

enquanto as transições são representadas por quadrados. Os pesos dos arcos são 

representados por números inteiros posicionados próximos a estes. Nas ocasiões em 

que os pesos dos arcos são 1, o peso não necessita ser explicitamente representado. 

Cada marca de um lugar é representada por um ponto inserido dentro do círculo que 

representa o lugar. Uma outra representação bastante utilizada consiste em escrever 

um número inteiro dentro do círculo que representa o lugar. Finalmente, a 

capacidade do lugar, quando definida, pode ser representada por um número inteiro 

posicionado próximo ao círculo que representa o lugar. 

 

Figura 6.1: Rede de Petri que representa um sistema de leituras e escritas 

Exemplo 6.1 [35]: A Figura 6.1 mostra a representação gráfica de uma rede 

de Petri que modela um sistema de leituras e escritas em que as k marcas no lugar p1 

representam os k processos que podem ler ou escrever uma memória compartilhada 

disponibilizada pelo lugar p3. Qualquer disparo da transição t1 faz com que o lugar p3 

não possua mais marcas suficientes para o disparo de t2. Do mesmo modo, o disparo 

de t2 faz com que todas as marcas de p3 sejam suprimidas, o que impede que t1 seja 

disparada. Assim, o sistema representado pela rede possui a propriedade de que até k 
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processos podem ler a memória compartilhada mas, a um dado momento, apenas um 

deles pode realizar uma escrita. Além disto, nenhuma leitura pode ser realizada 

enquanto uma escrita está sendo processada.         □ 

6.2 Equação de estado 

Um método consagrado de análise de redes de Petri é o baseado na matriz de 

incidência e na equação de estado. A matriz de incidência A = [aij] de uma rede de 

Petri de n transições e m lugares é uma matriz n × m tal que cada elemento aij 

representa a diferença entre os pesos do arco que parte da transição i até o lugar j e 

do arco que parte do lugar j até a transição i. Uma marcação de uma rede de Petri 

pode ser representada por um vetor de m dimensões em que cada uma das dimensões 

representa o número de marcas de um dado lugar. Dada uma marcação inicial M0 de 

uma rede e uma marcação final M, pode-se provar que o número de disparos 

realizados por cada uma das transições para que a marcação M seja atingida a partir 

de M0 pode ser representado por um vetor x tal que ∆M = M – M0 = A
T
x. Esta última 

equação é chamada de equação de estado. É possível provar que a equação de estado 

possui uma solução x se e somente se (∆M)Ty = 0 com Ay = 0 [35]. Cada y que 

resolve esta equação é denominado de P-invariante da rede. Uma vez que os  

P-invariantes tenham sido calculados, é possível obter as invariantes da rede 

associadas às marcações de cada um dos lugares através de MT
y = M

T

0y. 

Exemplo 6.2 [35]: A matriz de incidências A da rede de Petri representada na 

Figura 6.1 é dada por 
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T são P-invariantes da 

rede, já que Ay1 = Ay2 = 0. As invariantes da rede podem, então, ser calculadas 

através de 
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Assim,  as invariantes são p1 + p2 + p4 = k e p2 + p3 + k × p4 = k.       □ 

O método baseado na equação de estado permite a comprovação de uma série 

de propriedades de uma rede de Petri, mas não consegue determinar todas as 

características que eventualmente possam ser úteis. Por exemplo, ele não é capaz de 

determinar a vivacidade de uma rede13 ou verificar se uma determinada marcação 

pode ser alcançada a partir de uma marcação inicial. Estas limitações motivam a 

busca por soluções que utilizem outras técnicas, como, por exemplo, o model 

checking. 

6.3 Exemplo utilizado para estudo 

O exemplo a ser utilizado como estudo de caso baseia-se na rede de Petri de um 

sistema de manufatura estudado por [36] (dentre outros) e introduzido inicialmente 

por [37]. O sistema é representado na Figura 6.2. Trata-se de uma linha de produção 

na qual, inicialmente, as p peças a serem manufaturadas encontram-se no lugar x1. Os 

lugares x5, x6, x17 e x18 representam a utilização das 4 máquinas presentes na linha, ao 

passo que os lugares x12 e x13 representam a disponibilidade de dois robôs utilizados 

para o transporte das peças. Os lugares x11 e x14 representam áreas onde as peças 

sendo produzidas são armazenadas antes de serem processadas pelas respectivas 

máquinas. Os números iniciais de marcas em x10 e x15 fornecem as capacidades de 

cada uma das áreas de armazenamento. Após o processamento das peças, estas são 
                                                           
13 Dado o conjunto T das transições, a vivacidade de uma rede é caracterizada pelo fato de que, para 
todo ti ∈ T, sempre é possível definir uma seqüência de transições que faça com que ti se torne 
habilitada. 
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devolvidas para o lugar x1, de modo que a rede modela um sistema no qual o 

processamento das peças nunca é terminado. 

 

Figura 6.2: Rede de Petri utilizada para o estudo de caso 

Os números iniciais de marcas em cada lugar são os seguintes: 
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• x1 = p 

• x2 = x4 = x7 = x12 = x13 = x16 = x19 = x24 = 1 

• x10 = x15 = 3 

• os demais lugares não possuem nenhuma marca inicial 

Conforme [36], o sistema é livre de deadlock se 1 ≤ p ≤ 8. 

As invariantes da rede podem ser determinadas através da equação de estado. 

Um possível conjunto de invariantes para a rede da figura acima é: 

I1. x2 + x3 = 1 

I2. x4 + x5 = 1 

I3. x6 + x7 = 1 

I4. x10 + x11 = 3 

I5. x14 + x15 = 3 

I6. x16 + x17 = 1 

I7. x1 - x4 + x6 - x10 - x12 - x13 + x14 - x16 + x18 = p - 7 

I8. x1 - x4 + x6 - x10 - x12 - x13 + x14 - x16 - x19 = p - 8 

I9. x8 + x12 + x20 = 1 

I10. x1 + x2 – 2 x4 - x9 – 2 x10 – 2 x12 - x13 – 2 x16 - x21 + x22 = p - 12 

I11. x1 + x2 – 2 x4 – 2 x10 – 2 x12 – 2 x16 - x24 = p - 12 

I12. x9 + x13 + x21 + x23 + x25 = 1 

6.4 Modelamento 

A ferramenta escolhida para a verificação foi o NuSMV [38], que possui as seguintes 

vantagens: 

• É gratuitamente disponível através da URL http://nusmv.irst.itc.it/. 

• É relativamente bem documentada. 

• Implementa métodos de verificação baseados em BDD e SAT. 

O NuSMV é uma re-implementação e extensão do Symbolic Model Verifier 

(SMV) [39], desenvolvido na Universidade Carnegie Mellon. O verificador aceita 

como entrada um arquivo que contém a descrição do modelo a ser verificado. Esta 

descrição é baseada na definição das variáveis que compõem o modelo, de seus 
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valores iniciais e dos valores que elas assumem após uma transição de estados. 

A linguagem SMV permite a definição de processos que, no contexto do 

verificador, são conjuntos concorrentes de transições. De acordo com o modelo da 

linguagem, a execução de cada um dos processos é feita de forma não determinística, 

o que faz com que a definição de uma representação para a rede a ser verificada seja 

uma tarefa simples e automática se um processo estiver associado a cada transição da 

rede. Cada processo é representado por um módulo do programa e cada módulo é 

dividido em diferentes seções. As principais seções são utilizadas para as definições 

de constantes simbólicas (seção DEFINE), definições de variáveis (VAR) e definição 

da relação de transição (ASSIGN). O modelo de entrada do NuSMV sempre define 

um módulo chamado MAIN que é responsável, entre outras coisas, por definir uma 

série de variáveis e instanciar eventuais processos adicionais. 

A rede de Petri representada pela Figura 6.2 foi estudada para o caso p = 8. A 

seguir, é apresentada uma breve descrição de como esta rede foi traduzida para a 

linguagem SMV. A listagem completa da representação da rede nesta encontra-se no 

ANEXO B. 

6.4.1 Módulo MAIN 

As seções do módulo MAIN são apresentadas a seguir. 

6.4.1.1 Definições 

As seguintes definições foram utilizadas: 

DEFINE 

 Pecas := 8; 

A definição corresponde ao parâmetro p descrito acima que fornece o número 

de peças inicialmente em x1. A definição é utilizada de modo a tornar o modelo mais 

claro e mais fácil de ser alterado caso seja necessário verificar a fabricação de um 

lote com um número diferente de peças. 

6.4.1.2 Variáveis 

O modelo criado foi baseado na definição das seguintes variáveis: 
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VAR 

 X1 : 0..8; 

 X2 : boolean; 
 X3 : boolean; 

 X4 : boolean; 
 X5 : boolean; 

 X6 : boolean; 
 X7 : boolean; 

 X8 : boolean; 
 X9 : boolean; 

 X10 : 0..3; 
 X11 : 0..3; 

 X12 : boolean; 
 X13 : boolean; 

 X14 : 0..3; 
 X15 : 0..3; 

 X16 : boolean; 
 X17 : boolean; 

 X18 : boolean; 
 X19 : boolean; 

 X20 : boolean; 

 X21 : boolean; 
 X22 : boolean; 

 X23 : boolean; 
 X24 : boolean; 

 X25 : boolean; 
 T1 : process T1 (X1, X2, X4, X3, X5); 

 T2 : process T2 (X5, X12, X4, X8); 
 T3 : process T3 (X8, X10, X11, X12); 

 T4 : process T4 (X11, X16, X10, X17); 
 T5 : process T5 (X12, X17, X16, X20); 

 T6 : process T6 (X20, X24, X1, X12, X22); 
 T7 : process T7 (X1, X3, X7, X2, X6); 

 T8 : process T8 (X6, X13, X7, X9); 
 T9 : process T9 (X9, X15, X13, X14); 

 T10 : process T10 (X14, X19, X15, X18); 
 T11 : process T11 (X13, X18, X19, X21); 

 T12 : process T12 (X21, X22, X23); 
 T13 : process T13 (X23, X25); 

 T14 : process T14 (X25, X1, X13, X24); 

As variáveis T1 a T14 instanciam processos do mesmo nome que serão os 

responsáveis por descrever as alterações no modelo quando cada uma das respectivas 

transições é disparada. Todas as demais variáveis do exemplo referem-se à 

quantidade de marcas que cada um dos lugares possui em um determinado instante e 

são sempre limitadas a um mínimo de zero e a um máximo que depende do número 

máximo de marcas de cada lugar. Na linguagem do NuSMV, variáveis booleanas 

correspondem a inteiros limitados aos valores 0 e 1. 

A determinação do máximo número possível de marcas em cada lugar é um 

ponto importante para a verificação de uma rede de Petri através do model checking, 

já que uma estimativa abaixo do número correto pode acarretar erros na verificação, 

ao passo que uma estimativa superior à necessária pode aumentar a complexidade do 

modelo desnecessariamente. Assim, é importante que o número máximo de marcas 

para cada lugar seja fornecido como dado de entrada da rede ou determinado por 
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algum método de análise. No caso em questão, os números máximos podem ser 

determinados a partir das invariantes, conforme descrito abaixo: 

• Os números máximos de marcas de x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, 

x12, x13, x14, x15, x16, x17, x20, x21, x23 e x25 podem ser diretamente 

deduzidos a partir das invariantes I1 a I6, I9 e I12. 

• Os números máximos de marcas de x18 e x19 podem ser deduzidas a 

partir da subtração I7 - I8, que fornece x18 + x19 = 1. 

• I10 - I11 fornece x22 + x24 = x9 + x13 + x21. Este resultado, se 

combinado com I12, fornece x22 + x24 + x23 + x25 = 1, o que permite 

calcular os máximo de x22 e x24. 

• Dados os limites já estabelecidos acima, I7 fornece o máximo número 

de marcas de x1. 

6.4.1.3 Valores iniciais 

O módulo MAIN é responsável por iniciar as variáveis com os valores corretos. Isto é 

feito dentro da seção ASSIGN do módulo através do uso do operador init. Os 

valores iniciais das variáveis são estabelecidos pelas seguintes linhas do programa: 

ASSIGN 

 

 -- iniciacoes 
 init (X1) := Pecas; 

 init (X2) := 1; 
 init (X3) := 0; 

 init (X4) := 1; 
 init (X5) := 0; 

 init (X6) := 0; 
 init (X7) := 1; 

 init (X8) := 0; 
 init (X9) := 0; 

 init (X10) := 3; 
 init (X11) := 0; 

 init (X12) := 1; 
 init (X13) := 1; 

 init (X14) := 0; 
 init (X15) := 3; 

 init (X16) := 1; 
 init (X17) := 0; 

 init (X18) := 0; 
 init (X19) := 1; 

 init (X20) := 0; 

 init (X21) := 0; 
 init (X22) := 0; 

 init (X23) := 0; 
 init (X24) := 1; 

 init (X25) := 0; 
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6.4.1.4 Invariantes 

Como será visto adiante, as invariantes calculadas através do uso da matriz de 

incidências podem ser utilizadas para facilitar o trabalho do model checker. Estas 

invariantes foram declaradas dentro do módulo MAIN através das seguintes linhas de 

comando, assumindo-se p = 8: 

INVAR 

 X2 + X3 = 1; 

INVAR 
 X4 + X5 = 1; 

INVAR 
 X6 + X7 = 1; 

INVAR 
 X10 + X11 = 3; 

INVAR 
 X14 + X15 = 3; 

INVAR 
 X16 + X17 = 1; 

INVAR 
 X1 - X4 + X6 - X10 - X12 - X13 + X14 - X16 + X18 = 1 

INVAR 
 X1 - X4 + X6 - X10 - X12 - X13 + X14 - X16 - X19 = 0 

INVAR 
 X8 + X12 + X20 = 1; 

INVAR 
 X1 + X2 - 2 * X4 - X9 - 2 * X10 - 2 * X12 - X13 - 2 * X16 - X21 + X22 = -4 

INVAR 
 X1 + X2 - 2 * X4 - 2 * X10 - 2 * X12 - 2 * X16 - X24 = -4 

INVAR 

 X9 + X13 + X21 + X23 + X25 = 1 

Sob o ponto de vista do model checker, as invariantes fornecem o conjunto 

dos estados que devem ser considerados durante a verificação, sendo desprezados 

todos os demais. Quando mais do que uma invariante é definida, o conjunto de 

estados a ser considerado é o formado pela conjunção de todas as invariantes. 

6.4.2 Módulos associados às transições da rede 

Cada uma das transições da rede é representada por um processo, que por sua vez é 

descrito por um módulo do programa. Todos os módulos possuem a mesma 

estrutura, de modo que apenas o módulo T3 é representado abaixo. Este módulo 

corresponde à transição responsável por transportar as peças de x8 para x11 (vide 

Figura 6.2 na página 92). 
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MODULE T3 (X8, X10, X11, X12) 

 

DEFINE 
 HabT3 := X8 & (X10 > 0) & (X11 < 3) & !X12; 

 
ASSIGN 

 
 next (X8) :=   case 

        HabT3 : 0; 
        1 : X8; 

      esac; 
 

 next (X10) :=    case 
        HabT3 : X10 - 1; 

        1 : X10; 
      esac; 

 
 next (X11) :=    case 

        HabT3 : X11 + 1; 
        1 : X11; 

      esac; 

 
 next (X12) :=    case 

        HabT3 : 1; 
        1 : X12; 

      esac; 

Cada módulo é iniciado com a palavra MODULE e pode possuir parâmetros. 

No caso, são utilizados 4 parâmetros que definem a quantidade de marcas dos 

lugares relacionados à transição T3. 

A seção DEFINE cria o nome HabT3. Este nome possui um valor booleano 

associado que indica se a transição T3 está habilitada ou não para ser disparada. 

Assim, HabT3 assume o valor verdadeiro (1) caso haja alguma marca em x8 e x10 e, 

além disto, x11 não tenha atingido o seu máximo número de marcas e x12 esteja 

desocupado. Estas duas últimas condições não seriam, a princípio, essenciais para a 

descrição da rede, pois a análise feita anteriormente permite afirmar que o número de 

marcas dos lugares pertencentes ao pós-set de uma transição habilitada são inferiores 

aos máximos possíveis. Entretanto, o model checker não possui esta informação. 

Assim, durante a busca exaustiva dos estados atingíveis pelo modelo, o model 

checker poderia tentar pesquisar o sucessor do estado em que, apesar de x11 = 3, T3 

está habilitada pela presença de marcas em x8 e x10. Esta situação provocaria um erro, 

já que o modelo estaria atribuindo um valor não previsto à variável x11. 

A seção ASSIGN indica quais são as alterações de marcações sofridas pela 

rede no caso de o módulo ser disparado. Esta seção define uma série de atribuições 

em que o número de marcas nos lugares envolvidos com a transição é atualizado 

através da utilização do operador next. O fato de a transição estar ou não habilitada 
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faz com que o valor de cada uma das variáveis seja ou não alterado. Tal 

comportamento é determinado pelo comando case. Este comando aceita uma lista 

de condições e valores que é varrida de cima para baixo até que seja encontrada uma 

condição que seja verdadeira (i.e., possua o valor 1). Uma vez que seja encontrada 

uma condição verdadeira, o comando case retorna o valor associado à condição. 

Assim, por exemplo, caso HabT3 seja verdadeiro, o novo valor de X10 será  

X10 - 1. Caso HabT3 seja falso, o valor de X10 não será alterado.  

6.5 Verificações realizadas e resultados obtidos 

Procurou-se verificar algumas propriedades que não podem ser verificadas apenas 

com a utilização da matriz de incidências. Em todos os casos, o número inicial de 

marcas em x1 era 8. Foram realizados duas rodadas de experimentos. A primeira 

rodada não considerava as invariantes calculadas a partir da matriz de incidências, 

enquanto na segunda as invariantes faziam parte do modelo a ser verificado. 

Utilizou-se o NuSMV versão 2.2.5 executando sob Windows XP em um computador 

Athlon 2800+ com 512 Mbytes de memória e clock de 2,08 GHz. A seguir, são 

enumeradas as propriedades verificadas e os resultados obtidos. Os resultados 

obtidos são resumidos na Tabela 6.2 localizada ao final desta seção. 

6.5.1 Verificação sem a utilização de invariantes 

6.5.1.1 Atingibilidade 

O problema da atingibilidade é saber se, dada uma marcação inicial, é possível 

chegar a uma marcação especificada. Uma análise baseada na matriz de incidências é 

capaz de fornecer as transições que devem ser disparadas e as respectivas 

quantidades para que, partindo-se de uma marcação inicial, alcance-se uma segunda 

marcação atingível a partir da primeira. Entretanto, este tipo de análise não consegue 

determinar que uma marcação final é atingível a partir de uma marcação inicial e 

nem fornece as ordens dos disparos das transições para que uma determinada 

marcação final seja atingida. 

No exemplo em questão, um problema de atingibilidade seria saber se a 

situação em que existe uma marca em x25 é atingível. Esta situação significa o estado 

em que duas peças brutas foram trabalhadas até atingir o estado final da peça 
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produzida. Para obter esta informação, basta verificar a especificação EF(x25). O 

NuSMV garante que ela é verdadeira após um tempo de 0,18 segundo de 

processamento. Para obter um exemplo de como é possível atingir a marcação 

especificada, basta negar a especificação de atingibilidade e executar a verificação da 

especificação negada. No caso em questão, a nova especificação a ser verificada é 

AG(¬x25). Após cerca de 0,26 segundo, o NuSMV fornece uma seqüência de 

disparos que exemplifica como a marcação final pode ser atingida.  

Uma outra propriedade de atingibilidade interessante é saber se é sempre 

possível atingir a situação em que o número de peças em x1 é igual ao número de 

peças originalmente neste lugar. A especificação que reflete esta propriedade é  

AGEF(x1 = 8), verificada em 107 segundos pelo NuSMV. 

6.5.1.2 Vivacidade 

Para determinar a vivacidade da rede deve-se comprovar que é sempre possível 

realizar uma seqüência de transições que leve qualquer uma das transições da rede a 

estar habilitada a ser disparada. Assim, a especificação CTL correspondente para a 

transição T1 é AGEF(T1.HabT1). Esta especificação indica que é sempre 

possível (AG) encontrar uma seqüência de transições (EF) em que a transição de 

rede T1 esteja habilitada. As especificações para as demais propriedades devem 

possuir o mesmo formato. O NuSMV verificou que as 14 especificações são 

verdadeiras após cerca de 2180 segundos de processamento. Assim, conclui-se que a 

rede é viva.  

6.5.1.3 Análise para determinação de estoques intermediários mínimos 

No exemplo em questão, x11 e x14 representam estoques intermediários nos quais as 

peças ainda não terminadas devem ser armazenadas antes que sejam finalizadas. É 

interessante que estes estoques possuam a menor capacidade possível. Entretanto, 

uma capacidade muito pequena no estoque pode levar a linha de produção a um 

deadlock. É possível utilizar o NuSMV para ajudar a determinar um estoque menor 

do que o inicialmente proposto sem que haja este risco. Para tanto, pode-se verificar 

se sempre é possível voltar à situação em que x1 contenha o número de peças igual ao 



101 

inicial, enquanto executa-se o model checking com diferentes combinações de 

valores iniciais para x10 e x15. A especificação a ser obedecida é AGAF(x1 = 8). 

Para esta especificação, é necessário que se imponha que nenhum processo 

associado às transições da rede deixe de ser executado de tempos em tempos. Caso 

contrário, a execução indefinida de um processo cuja transição esteja desabilitada 

acabaria por fazer com que o NuSMV indicasse que a propriedade a ser verificada é 

falsa. Para garantir que todas as transições possuam a oportunidade de serem 

disparadas, acrescenta-se a declaração FAIRNESS running a cada um dos 

módulos associados às transições da rede. Estas declarações indicam que apenas as 

trajetórias infinitas em que todas as transições possuam oportunidade de disparar são 

consideradas na verificação. 

A verificação consistiu em diminuir o valor inicial de x10 para 2 e executar o 

NuSMV com a propriedade especificada acima. Nesta situação, o NuSMV foi capaz 

de determinar que a especificação é falsa em 1102 segundos. Em seguida, retornou-

se o valor inicial de x10 para 3 e forçou-se o valor inicial de x15 para 2. Nesta 

situação, o NuSMV levou o mesmo tempo para determinar que a especificação é 

falsa. Conclui-se, assim, que para uma quantidade inicial de 8 peças, são necessários 

estoques de capacidade 3 tanto em x11 quanto em x14. 

6.5.2 Verificação com a utilização de invariantes 

Como visto no capítulo 4, a verificação de fórmulas CTL é feita a partir do cálculo 

de pontos fixos. Este cálculo normalmente considera conjuntos de estados que não 

podem ser atingidos pelo modelo sendo verificado, o que pode aumentar a 

complexidade da verificação. O cálculo destes pontos fixos pode ser bastante 

simplificado se, durante a verificação, apenas os estados de interesse forem 

considerados. 

Para ilustrar as considerações acima, considere o cálculo do ponto fixo dos 

estados que obedecem à especificação 

EF(x1 = 8) = E(⊤U(x1 = 8)) 

para o modelo sendo considerado. Conforme o capítulo 4, o conjunto de estados que 
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obedece à especificação é 

µC. (x1 = 8) ∨ (⊤ ∧ EXC) = µC. (x1 = 8) ∨ EXC. 

Este ponto fixo é calculado partindo-se do conjunto de estados que obedece a (x1 = 8) 

de forma que, a cada iteração, acrescenta-se os antecessores imediatos do conjunto 

calculado na iteração anterior. O processo prossegue até que se chegue a um ponto 

fixo. 

Um problema com o conjunto dos estados iniciais que obedece a (x1 = 8) é 

que ele contém uma série de estados que não podem ser atingidos pelo modelo. A 

origem deste fato é que a fórmula (x1 = 8) não impõe nenhuma restrição aos valores 

das demais variáveis. Assim, qualquer estado em que (x1 = 8) e o número de marcas 

nos demais lugares obedeça às restrições impostas pelos valores máximos de cada 

variável será considerado no cálculo do ponto fixo, o que faz com que o conjunto 

inicialmente utilizado seja muito maior do que o conjunto dos estados atingíveis tais 

que (x1 = 8). Além disto, a cada iteração são acrescentados novos estados que 

também não podem ser atingidos pelo modelo original. A conseqüência deste fato é 

que o ponto fixo calculado acaba possuindo um número muito mais alto de estados 

do que o conjunto de estados atingíveis que obedece a EF(x1 = 8), dificultando o 

cálculo da veracidade da propriedade. 

A análise acima desperta o interesse em pesquisar o efeito que a inclusão das 

invariantes calculadas a partir da equação de estado pode ter nos tempos da 

verificação da rede. Observa-se que, pelo fato das invariantes imporem algumas 

restrições ao modelo, o número de estados a serem considerados durante o cálculo 

dos pontos fixos deve diminuir, simplificando a solução. Por outro lado, a inclusão 

de invariantes acrescenta uma conjunção do conjunto de estados obtido a cada 

iteração com o conjunto de estados descritos pelas invariantes, o que pode trazer 

aumentos nos tempos das verificações. 

Com o objetivo de comparar o desempenho do model checker em ambos os 

casos, foi realizada uma nova rodada de experimentos para cada uma das 

propriedades verificadas anteriormente, com a diferença que, desta vez, as 

invariantes foram incluídas no modelo. A Tabela 6.2 fornece os tempos para as 
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verificações das especificações sem e com o uso de invariantes. Nota-se que os 

ganhos de tempos de verificação no segundo caso foram bastante significativos. 

 
Problema Especificação T1 (s) T2 (s) 

EF (X25) 0,18 0,17 
AG (!X25) 0,26 0,47 Atingibilidade 

AG EF (X1 = 8) 107 0,47 

Vivacidade 
Todos os  

AG EF(Ti.HabTi) 2180 0,77 

AG AF(X1=8)com valor 

inicial de X10 alterado 1102 0,32 
Determinação 
dos estoques 
intermediários 

mínimos 
AG AF(X1=8)com valor 

inicial de X15 alterado 1102 0,34 

Tabela 6.2: Tempos obtidos na verificação. T1(T2): tempo de execução sem (com) a 
utilização de invariantes. 

6.6 Conclusões e trabalhos relacionados 

Os experimentos relatados acima indicam a viabilidade de fazer a verificação de 

redes de Petri não triviais através do model checking simbólico baseado em BDDs. 

Além disto, observa-se, no caso estudado, que a inclusão de invariantes diminui 

significativamente o tempo de computação necessário. Este resultado não 

necessariamente seria esperado, já que a utilização de invariantes exige que, a cada 

iteração executada pelo model checker, uma conjunção adicional seja calculada. O 

resultado obtido, entretanto, comprova que, para este exemplo, o tempo consumido 

com esta conjunção adicional é bastante inferior ao tempo utilizado para o tratamento 

de estados não atingíveis. 

Existe uma série de referências em que o model checking é utilizado na 

verificação de redes de Petri. Pode-se citar, a título de exemplos: [40][41][42]. A 

referência que mais se aproxima dos experimentos relatados neste capítulo é [42]. A 

exemplo do trabalho relatado neste capítulo, os autores da referência buscam acelerar 

a verificação das redes de Petri através da utilização de invariantes. O enfoque 

adotado, entretanto, é mais complexo do que o adotado nesta dissertação. Em vez de 

incluir as invariantes na descrição do modelo através de linhas de comando 

específicas, os autores de [42] observam que elas estabelecem algumas redundâncias 

e se utilizam disto para propor uma heurística que tem como objetivo definir uma 
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representação baseada em um número menor de variáveis, o que reduz o tamanho do 

modelo ao mesmo tempo em que reduz o número de seus estados atingíveis. 

O enfoque de [42] pode ser mais facilmente entendido através da observação 

das invariantes do exemplo estudado neste capítulo. Observa-se, por exemplo, que a 

invariante I1 estabelece que x2 + x3 = 1. Com isto, se na descrição do modelo a ser 

verificado, qualquer ocorrência de x3 fosse substituída por (1 - x2), o modelo estaria 

sendo simplificado tanto pelo fato de o número de variáveis estar diminuindo (devido 

à eliminação de x3) quanto pelo fato do número de estados também estar diminuindo 

(devido à eliminação dos antigos estados tais que x2 = x3 = 0 e x2 = x3 = 1, que 

deixariam de ser considerados pelo novo modelo). Apesar de a simplificação do 

modelo proposta por [42] caminhar no sentido da eliminação das redundâncias 

existentes entre as variáveis do modelo, ela é implementada de uma maneira mais 

complexa do que a que foi exemplificada aqui, pois a sugestão dos autores é que as 

invariantes da rede sejam analisadas em conjunto, e não uma a uma, de forma 

isolada. Esta análise reduz ainda mais o modelo a ser verificado, a um custo de um 

esforço de definição das novas variáveis e do estabelecimento de um nível diferente 

de abstração para o novo modelo, quando comparado com o nível de abstração da 

rede de Petri original. 
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7 ESTUDO DE CASO 2: INTERTRAVAMENTO METROVIÁRIO 

O estudo de caso apresentado neste capítulo ilustra a utilização da teoria 

desenvolvida no capítulo 5. São utilizadas principalmente as idéias desenvolvidas na 

seção 5.3. 

O problema do estudo de caso consiste em realizar a verificação de algumas 

propriedades de segurança de um software de intertravamento metroviário, cuja 

principal responsabilidade é permitir a operação de um trecho de uma linha de um 

metrô de forma segura.14 Um erro na implementação do intertravamento pode trazer 

conseqüências desastrosas. Este fato, somado à complexidade que o software pode 

apresentar, motiva a busca de meios automáticos de verificação. Idealmente, o 

software deve poder ser verificado sem que a utilização de abstrações seja necessária, 

já que a elaboração de um modelo simplificado poderia comprometer a qualidade da 

verificação devido à introdução de eventuais incorreções. 

O software do intertravamento é implementado a partir de uma série de 

variáveis booleanas e de uma lista de atribuições que define os novos valores das 

variáveis a partir dos seus valores anteriores e dos valores das variáveis de entrada, 

de modo que o sistema pode ser facilmente reduzido a uma MEF. O número de 

atribuições e variáveis envolvidas é suficientemente grande a ponto de inviabilizar a 

sua verificação por meios explícitos ou mesmo por BDDs. Com isto, e 

acrescentando-se o fato de que os sistemas de intertravamento normalmente são 

robustos, optou-se por estudar a viabilidade da verificação do software a partir do 

procedimento descrito na seção 5.3. Este capítulo descreve este estudo, descrevendo 

o sistema, o procedimento seguido para a verificação, os resultados obtidos e os 

trabalhos relacionados. 

                                                           
14 A não ser que explicitado de forma diferente, a expressão propriedade de segurança é utilizada, 
neste capítulo, de uma maneira informal e não se refere ao tipo de propriedade definida na seção 2.4.1. 
Neste capítulo, além das propriedades invariantes (que são, de fato, propriedades de segurança como 
definidas na referida seção), estar-se-á interessado em propriedades do tipo: sempre que algum evento 
específico ocorrer, o intertravamento deve levar o sistema  para um estado seguro. Formalmente, esta 
é uma propriedade de vivacidade, já que não especifica quando o estado seguro deve ser alcançado. 
Entretanto, entende-se pelo contexto do problema que o objetivo da propriedade é garantir a segurança 
do sistema, estando implícito que o tempo de reação do intertravamento é suposto suficientemente 
rápido. 
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O capítulo é uma versão estendida de [3] e de [46]. 

7.1 Descrição do sistema verificado 

O software a ser verificado implementa o controle de uma seção da via que se 

encontra parcialmente representada pela Figura 7.1. A figura mostra duas vias 

denominadas 1 e 2 que se juntam através de dois Aparelhos de Mudança de Via 

(AMVs) que, na figura, são denominados X99-1 e X99-2. A via é dividida em cerca 

de 40 segmentos denominados Circuitos de Via (CDVs). Cada CDV possui um 

rótulo no formato 1Lnn ou 2Lnn, dependendo do par de trilhos a que ele pertence. A 

Figura 7.1 mostra apenas dez CDVs. 

 

 

Figura 7.1: Seção da metrovia utilizada para o estudo (representação parcial) 

Com exceção de 1L06 e 2L06, cada CDV é delimitado por dois 

transmissores. Cada transmissor é capaz de enviar um código de velocidade aos trens 

que ocupam um dos CDVs delimitados por ele. O código de velocidade informa ao 

trem a velocidade máxima admitida para aquele CDV e é transmitido a partir de uma 

corrente elétrica modulada que se propaga pelos trilhos. Existem códigos de 

velocidade correspondendo a cinco diferentes velocidades. A ausência de código 

obriga o trem a parar. Nem todos os transmissores são capazes de transmitir todos os 

tipos de código. Por construção, não é possível que o sinal transmitido por um dos 

transmissores alcance um CDV que não seja delimitado por ele. 

Cada trem está equipado com uma antena frontal capaz de detectar a corrente 
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modulada do sinal. A antena captura o sinal enviado pelo transmissor localizado à 

frente do trem, mas não é capaz de capturar o sinal do transmissor localizado atrás 

porque os eixos do trem curto-circuitam os trilhos, fazendo com que a corrente que 

vem pelos trilhos não alcance a antena. Além da antena, o trem é equipado com um 

controlador vital que garante que a velocidade real do trem nunca é superior à 

velocidade correspondente ao código, exceto em condições de transições de códigos 

de velocidade mais alta para velocidades mais baixas. Nestes casos, o trem é forçado 

a seguir um perfil de velocidade, de modo a alcançar a velocidade inferior antes que 

percorra uma certa distância máxima projetada. 

Um CDV também é capaz de detectar se está sendo ocupado por algum trem 

ou não. O hardware associado à detecção de ocupação não é mostrado na figura. 

A Figura 7.1 também mostra os dois AMVs denominados X99-1 e X99-2, 

que se encontram localizados entre 1L06 e 2L06. Estes AMVs são responsáveis por 

fazer com que o trem troque de trilhos. Cada AMV pode estar em posição normal ou 

reversa. No primeiro caso, o trem segue em frente sem trocar de trilhos. No segundo 

caso, há a troca de trilhos. Cada AMV possui saídas digitais que informam sua 

posição ao intertravamento. Além disto, também possui uma entrada digital que, se 

ativada, força o travamento do equipamento, o que impede movimentações 

acidentais. 

Finalmente, a Figura 7.1 mostra quatro sinaleiros denominados X99-A/D. 

Cada sinaleiro pode ser ligado ou desligado. No primeiro caso, o aspecto mostrado é 

verde e o trem pode seguir em frente (desde que o código de velocidade permita). No 

segundo caso, o trem deve parar. 

7.2 Descrição do software de controle do intertravamento 

O software de controle é executado por um equipamento triplicado (TMR – Triple 

Modular Redundant) que implementa toda a interface física com cada um dos 

dispositivos e CDVs sob controle. Cada entrada ou saída é representada por uma 

variável booleana. Além das variáveis associadas às entradas e saídas, o software 

também permite a definição de variáveis de estado. Estas últimas são variáveis que 

não estão associadas a nenhum dispositivo físico conectado ao controlador e cujos 
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valores podem ser utilizados livremente. O software é implementado no formato de 

uma lista de cerca de 480 atribuições que envolvem um número equivalente de 

variáveis de saída e de estado, além de cerca de 300 entradas digitais. Todas as 

atribuições são escritas no formato Vi = f(v1, v2, ... , vn). Neste contexto, Vi é uma 

variável de estado ou de saída e v1, v2, ... , vn são variáveis de qualquer um dos tipos. 

Os operadores aceitos pela função f são apenas três: complemento (representado por 

um “.”), E (“*”) e OU (“+”), que são executados nesta ordem de precedência. O 

número de parâmetros de f é indeterminado, podendo chegar a algumas dezenas em 

algumas atribuições. A ordem de precedência das operações pode ser alterada com a 

utilização de parênteses. Não é permitido definir mais do que uma atribuição para 

uma mesma variável. A Figura 7.2 apresenta as regras que definem a gramática 

utilizada pelo software de intertravamento. 

 
<Lista> ::= <Atribuição> <Lista> | ε 

<Atribuição> ::= ID = <Expressão>; 

<Expressão> ::= <Termo> + <Expressão> | <Termo> 

<Termo> ::= <Fator> * <Termo> | <Fator> 

<Fator> ::= ID | (<Expressão>) | .ID | .(<Expressão>) 

ID: (- | 0..9 | A..Z | a..z)+ 

Figura 7.2: Gramática da linguagem do software de intertravamento metroviário 

O equipamento que controla a via possui um software executivo que é 

responsável por gerenciar as tarefas que o equipamento deve realizar. O executivo 

define um ciclo em que, primeiramente, todas as variáveis de entrada são atualizadas 

a partir dos valores obtidos das leituras das entradas físicas do controlador. Em 

seguida, a lista de atribuições é executada seqüencialmente a partir da atribuição 

localizada no topo da lista até a localizada na última posição e, finalmente, os valores 

calculados para as saídas são enviados ao hardware que faz a interface com os 

equipamentos de campo. A diferença entre as variáveis de entrada, saída e estado 

está em que as primeiras possuem os seus valores atribuídos apenas pelo software 

executivo. As outras variáveis, ao contrário, são atualizadas a cada novo ciclo de 

execução da lista de atribuições e mantêm os seus valores entre dois ciclos 
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consecutivos. Não existem diferenças entre as saídas digitais e as variáveis de estado, 

sob o ponto de vista da lista de atribuições. A Figura 7.3 representa o ciclo definido 

pelo software executivo. O retângulo de cantos arredondados acinzentado 

corresponde ao software a ser verificado. 

 

 
Figura 7.3: Ciclo de controle do intertravamento 

A regra adotada pela implementação estudada estabelece que os nomes das 

variáveis possuem um prefixo que indica o equipamento ou CDV aos quais elas se 

encontram associadas, bem como um sufixo que indica o seu significado. A Tabela 

7.1 mostra as convenções utilizadas pelas variáveis que estão diretamente envolvidas 

na verificação a ser realizada. Na tabela, cdv, cdv1 e cdv2 representam nomes de 

CDVs, c representa a velocidade do código correspondente, m representa um nome 

de AMV e s representa um nome de sinaleiro. 

 
Grupo Entrada (E) / 

Saída (S) 
Significado Exemplo 

mNWCK E Indica se o AMV está em posição 
normal (1) ou não (0). 

X99-1NWCK 

mRWCK E Indica se o AMV está na posição 
reversa (1) ou não (0). 

X99-1RWCK 

cdvTP E Indica se o CDV está ocupado (0) 
ou não (1). 

1L05TP 

mLS S Trava (0) ou libera (1) o AMV m. X99-1LS 
sG S Liga (1) ou desliga (0) o sinaleiro 

s. 
X99-AG 

cdv1-cdv2-c S Força a transmissão do código de 
velocidade correspondente a c 
km/h por parte do transmissor 
localizado entre cdv1 e cdv2. 

1L05-1L04-35 

Tabela 7.1: Variáveis de interesse para a verificação do intertravamento 
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7.3 Propriedades a serem verificadas 

No sentido de estruturar a verificação a ser realizada, foram definidos quatro grupos 

de regras de segurança. Este conjunto de grupos está longe de descrever todos os 

aspectos de segurança associados ao intertravamento, mas organiza a análise da 

viabilidade do uso de técnicas de verificação baseadas em MEFs para o tipo de 

problema em análise. 

Além da classificação das regras em diferentes grupos, foi observado que 

existem regras que descrevem o modo como o sistema deve responder a alguma 

condição de entrada e outras que descrevem comportamentos que não dependem do 

estado das entradas e que, portanto, podem ser consideradas invariantes do sistema. 

Ambos os tipos de regras podem ser representados por fórmulas LTL que obedecem 

a um dos formatos abaixo: 

• G(<condição> → F(<estado seguro>)) é o formato utilizado pelas regras 

dependentes dos estados das entradas. A fórmula significa que é sempre 

verdadeiro que, se uma determinada condição do sistema vier a ser 

alcançada, o estado seguro é atingido. Com isto, conclui-se que 

<condição> é uma função das entradas do intertravamento e <estado 

seguro> é uma função das saídas. 

• GX(<invariante>) descreve as regras que devem valer independentemente 

dos valores das entradas. O uso do operador X é justificado pelo fato de a 

regra ser válida somente após a primeira execução da lista de atribuições, 

já que os valores das variáveis do intertravamento são indeterminados 

antes deste instante. 

Os quatro grupos utilizados para classificar as regras são os seguintes: 

1. Não existe transmissão de código de velocidade por parte de um 

transmissor quando ambos os circuitos de via associados estiverem 

ocupados. Assim, por exemplo, se 1L04 e 1L05 estiverem ocupados, o 

transmissor localizado entre ambos não deve transmitir nenhum código. 

Esta regra pode ser descrita pelo seguinte par condição/estado seguro: 
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Condição:  ¬1L04TP ∧ ¬1L05TP 

Estado seguro: ¬1L05-1L04-35 ∧ ¬1L05-1L04-50 ∧ ¬1L05-1L04-68 

O transmissor localizado entre 1L04 e 1L05 é capaz de transmitir apenas 

os códigos de velocidade correspondentes a 35, 50 e 68 km/h. As 

variáveis associadas às demais velocidades não são definidas pelo 

programa e, portanto, não fazem parte da definição do estado seguro. 

Pares condição/estado seguro similares se aplicam aos outros 

transmissores. 

2. Intertravamento entre AMVs e sinaleiros. Foram definidas as seguintes 

regras envolvendo os AMVs e os sinaleiros: 

a. Os dois AMVs devem estar bloqueados sempre que qualquer sinaleiro 

se encontrar ligado. Um sinaleiro ligado habilita a passagem de um 

trem através de seus AMVs. Para evitar movimentos acidentais de 

algum AMV enquanto o trem estiver passando, é necessário que 

ambos sejam bloqueados. Esta regra não depende de nenhuma entrada 

e pode ser expressa através da seguinte invariante: 

Invariante:  (X99-AG ∨ X99-BG ∨ X99-CG ∨ X99-DG) → 

(¬X99-1LS ∧ ¬X99-2LS) 

b. Não é permitido ter mais do que um sinaleiro ligado nos casos em que 

ao menos um dos AMVs esteja em posição reversa. O par 

condição/estado seguro para esta regra é a seguinte: 

Condição:  X99-1RWCK ∨ X99-2RWCK 

Estado seguro: ¬((X99-AG ∧ X99-CG) ∨ 

   (X99-AG ∧ X99-DG) ∨ 

   (X99-BG ∧ X99-CG) ∨ 

   (X99-BG ∧ X99-DG)) 

c. Todos os sinaleiros devem ser desligados se ambos os AMVs 

estiverem em reverso. Isto significa que mesmo a passagem de C para 

D ou vice-versa não é permitida. O par condição/estado seguro é: 



112 

Condição:  X99-1RWCK ∧ X99-2RWCK 

Estado seguro: ¬(X99-AG ∨ X99-BG ∨ X99-CG ∨ X99-DG) 

d. Os sinaleiros A e C devem ser desligados sempre que o AMV X99-1 

estiver em reverso. Do mesmo modo, os sinaleiros B e D devem ser 

desligados sempre que o AMV X99-2 também estiver neste estado. 

Os pares condição/estado seguro são: 

Condição 1:  X99-1RWCK 

Estado seguro 1: ¬(X99-AG ∨ X99-CG) 

Condição 2:  X99-2RWCK 

Estado seguro 2: ¬(X99-BG ∨ X99-DG) 

e. Se ambos os AMVs não estiverem em posição normal, não é possível 

acender um sinaleiro em cada via. 

Condição:  ¬(X99-1NWCK ∧ X99-2NWCK) 

Estado seguro: ¬((X99-AG ∧ X99-CG) ∨ 

   (X99-AG ∧ X99-DG) ∨ 

   (X99-BG ∧ X99-CG) ∨ 

   (X99-BG ∧ X99-DG)) 

3. Sinaleiros opostos nunca podem estar ligados simultaneamente. 

Foram definidas duas invariantes para esta regra: 

Invariante 1: ¬(X99-AG ∧ X99-BG) 

Invariante 2: ¬(X99-CG ∧ X99-DG) 

4. O código de velocidade transmitido quando o trem está se 

aproximando de um sinaleiro desligado deve corresponder a uma 

velocidade baixa. Assim, por exemplo, o código de velocidade a ser 

transmitido ao trem que se aproxima do sinaleiro A não deve 

corresponder a 50 e nem a 68 km/h. A invariante é fornecida abaixo. 

Definem-se regras equivalentes para os outros sinaleiros. 
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Invariante: ¬X99-AG → ¬1L05-1L06-50 ∧ ¬1L05-1L06-68 

7.4 Estratégia para a verificação 

A lista de atribuições a ser verificada possui cerca de 780 variáveis digitais. Assim, o 

número de estados que o sistema admite é aproximadamente 2780 ≈ 10234, desde que 

não sejam consideradas as restrições impostas pelas próprias atribuições. O número 

real de estados atingíveis é bem menor do que este valor, mas de qualquer modo o 

sistema é suficientemente complexo a ponto de impedir qualquer ataque por métodos 

explícitos, a não ser que se recorra a abstrações. 

Por outro lado, o número de variáveis do sistema chega bastante perto da 

quantidade máxima que normalmente consegue ser manipulada por model checkers 

baseados em BDDs. Esta constatação, somada ao fato de a maioria dos sistemas de 

intertravamento serem robustos em relação às propriedades de segurança, contribuiu 

para que uma verificação baseada no procedimento da seção 5.3 tivesse sido tentada 

para atacar este sistema.15 

Assim, a estratégia de verificação é constituída de três passos principais: 

1. Cria-se um modelo da lista de atribuições. Este modelo é 

automaticamente extraído da própria lista de atribuições utilizadas como 

entrada e traduz fielmente o seu comportamento. 

2. Criam-se regras XTL que permitem a verificação das regras originais. 

3. A verificação é realizada. 

As seções seguintes descrevem, em detalhes, os passos enumerados acima e 

os resultados obtidos. 

                                                           
15 A afirmação de que a maioria dos sistemas de intertravamento é robusta em relação às propriedades 
de segurança merece uma explicação. Normalmente, um sistema de intertravamento controla um 
sistema a partir de um conjunto de entradas físicas que refletem o estado do sistema controlado. As 
propriedades de segurança devem ser garantidas mesmo nas condições de falhas do hardware que 
fornece o valor das entradas ao software de controle e, com isto, qualquer combinação de entradas 
deve ser considerada pela implementação. Além disso, as propriedades de segurança devem ser 
obedecidas independentemente do estado interno do intertravamento. Ainda que, de um modo geral, 
nem todos os estados internos do software do intertravamento possam ser atingidos, o esforço de 
especializar a implementação de modo que ela leve em conta apenas os possíveis estados internos 
atingíveis leva, normalmente, a uma implementação mais complicada e sujeita a erros. Todos estes 
argumentos justificam a hipótese levantada. 
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7.5 Conversão do arquivo de entrada para a linguagem do verificador 

A ferramenta escolhida para a verificação foi o NuSMV [38], que possui as seguintes 

vantagens: 

• É gratuitamente disponível através da URL http://nusmv.irst.itc.it/. 

• É relativamente bem documentada. 

• Implementa métodos de verificação baseados em BDD e SAT. 

O NuSMV é uma re-implementação e extensão do Symbolic Model Verifier 

(SMV) [39], desenvolvido na Universidade Carnegie Mellon. O verificador aceita 

como entrada um arquivo que descreve o modelo do sistema a ser verificado. A 

linguagem de entrada é basicamente a mesma linguagem aceita pelo SMV e não é 

descrita em detalhes neste trabalho. É suficiente saber que a descrição de um modelo 

na linguagem SMV consiste na definição de um ou mais processos concorrentes. 

Cada um destes processos é formado por uma série de atribuições que especificam os 

valores iniciais de cada variável, bem como os novos valores que cada uma das 

variáveis assume a partir dos valores antigos, uma vez que o processo é executado. 

De acordo com a semântica da linguagem SMV, um processo atualiza todas as suas 

variáveis simultaneamente. No caso da verificação do intertravamento metroviário, é 

suficiente considerar a existência de apenas um processo e a utilização de um 

pequeno subconjunto da linguagem original. O subconjunto da linguagem SMV que 

foi considerado define uma lista de atribuições e é mostrado na Figura 7.4. Notam-se 

as semelhanças com a linguagem do intertravamento descrita na Figura 7.2. 

 
<Lista> ::= <Atribuição> <Lista> | ε 

<Atribuição> ::= next (ID) := <Expressão>; 

<Expressão> ::= <Termo> “|” <Expressão> | <Termo> 

<Termo> ::= <Fator> & <Termo> | <Fator> 

<Fator> ::= ID | (<Expressão>) | !ID | !(<Expressão>) | 

next (ID) | !next (ID) 

ID: (- | _ | A..Z | a..z) (- | _ | 0..9 | A..Z | a..z)* 

Figura 7.4: Gramática para a subconjunto da linguagem SMV a ser utilizado para a 
verificação do software de intertravamento metroviário 
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Dada a linguagem utilizada pela lista de atribuições e o subconjunto da 

linguagem SMV, é possível criar um tradutor que aceite um arquivo de entrada que 

obedeça à linguagem descrita pela Figura 7.2 e que crie um arquivo de saída que 

obedeça às regras gramaticais apresentadas na Figura 7.4, preservando a semântica 

original. A semântica a ser preservada, no caso, é que uma execução completa da 

lista de atribuições deve provocar nas variáveis de estado e saída as mesmas 

alterações que uma execução do processo correspondente provocaria, dados os 

mesmos valores iniciais para todas as variáveis. Assim, o tradutor deve implementar 

as seguintes regras de tradução: 

1. Os parênteses no arquivo de entrada são preservados no arquivo de saída. 

2. Os caracteres utilizados por ambas as linguagens para as operações de 

atribuição, complemento, E e OU são diferentes. Assim, o tradutor deve 

transformar os caracteres encontrados no arquivo de entrada em 

seqüências que sejam aceitas pela linguagem SMV, de acordo com as 

regras estabelecidas na tabela abaixo: 

 
Caractere de entrada Seqüência de saída 

= := 
. ! 
* & 
+ | 

Tabela 7.2: Regras para a tradução envolvendo os operadores 

3. A linguagem SMV não aceita variáveis cujo primeiro caractere seja um 

algarismo decimal. Assim, o tradutor sempre insere um caractere 

sublinhado (_) no início de qualquer nome de variável. 

4. O operador next é acrescentado às variáveis à esquerda de uma atribuição. 

Na semântica do SMV, isto significa que o valor calculado para a 

expressão localizada à direita da atribuição é o próximo valor a ser 

assumido pela variável que se encontra à esquerda da atribuição. 

5. O tradutor deve decidir se cada uma das variáveis var à direita das 

atribuições deve ser traduzida como var ou next (var). O primeiro caso é 
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usado quando, considerando uma ordem de execução em que a lista de 

atribuições é executada de cima para baixo, a variável var ainda não foi 

utilizada do lado esquerdo de alguma atribuição. O segundo caso é 

utilizado na outra situação. 

Teorema 7.1: As regras enumeradas acima preservam a semântica original 

definida pela lista de atribuições. 

Prova: A demonstração é feita por indução finita sobre o número de 

atribuições. Inicialmente, considera-se o caso em que o programa original possui 

apenas uma atribuição. Neste caso, a regra 5 não se aplica, mas é fácil observar que a 

semântica da tradução é preservada pela aplicação das regras 1 a 4. A regra 1 

simplesmente reflete o fato de que ambas as linguagens implementam as mesmas 

ordens de prioridade para os operadores booleanos. As regras 2 e 3 referem-se a 

diferenças léxicas existentes entre as duas linguagens, de modo que também não 

alteram o modo como a expressão à direita da atribuição é analisada. A regra 4 

reflete o fato de que, no software original do intertravamento, o novo valor da 

variável var é dado por uma atribuição à própria variável, ao passo que, no ambiente 

da linguagem SMV, este valor é dado por uma atribuição a next (var). 

Seja, agora, um software de intertravamento composto por ao menos uma 

atribuição e que pode ser traduzido pelas regras listadas acima sem que haja alguma 

alteração na sua semântica. Deseja-se provar que a tradução do software após a 

inclusão de uma nova equação não compromete a semântica do programa original. A 

única regra sobre a qual pode haver alguma dúvida é a regra 5, já que as mesmas 

observações já realizadas para as demais regras continuam valendo neste novo caso. 

De um modo geral, a expressão à direita da nova atribuição é composta por uma série 

de variáveis. Considerando a semântica do programa original, estas variáveis podem 

ser divididas em dois grupos distintos no momento em que a nova expressão é 

calculada: as que não tiveram seus valores alterados e as que tiveram os seus valores 

alterados devido a alguma atribuição. No primeiro caso, a regra 5 manda utilizar o 

valor antigo da variável. No segundo caso, a regra manda utilizar o próximo valor da 

variável. Em ambos os casos, os valores utilizados pela expressão traduzida 

correspondem aos valores utilizados pelo programa do intertravamento original, de 
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modo que tanto a expressão original quanto a sua tradução calculam o mesmo 

resultado. Com isto, a semântica é preservada durante o processo de tradução.     □ 

Exemplo 7.2: Sejam as variáveis A, B, C e D e uma lista de atribuições 

formadas pelas 3 sentenças abaixo: 

A = .B + C * D; 
B = .A + B + C; 

C = .B + D; 

A tradução do programa acima forneceria o seguinte conjunto de atribuições: 

_A := !_B | _C & _D; 
_B := !next (_A) | _B | _C; 

_C := !next (_B) | _D;          □ 

O tradutor não deve definir o valor inicial para nenhuma variável do modelo. 

Isto garante que todas as combinações de variáveis são válidas no estado inicial. 

7.6 Definição das especificações em XTL 

A aplicação do procedimento apresentado na seção 5.3 exige que as fórmulas Gf a 

serem verificadas sejam transformadas em fórmulas g no formato XTL tal que  

M′ ⊨ g → M′ ⊨ f. Nota-se que as invariantes já se encontram neste formato e, 

portanto, não precisam ser manipuladas para serem verificadas. Esta afirmação só 

não é completamente verdadeira porque, como será visto adiante, alguns detalhes de 

implementação da lista de atribuições fazem com que certas especificações ainda 

tenham que sofrer alguma manipulação adicional. 

Por sua vez, as fórmulas envolvendo os pares condição/estado seguro podem 

ser verificadas a partir de fórmulas na forma (<condição> → Xk(<estado seguro>)), 

pois (<condição> → Xk(<estado seguro>)) → (<condição> → F(<estado seguro>)), 

como é fácil de ser verificado. Como observado anteriormente, a fórmula XTL a ser 

utilizada para a verificação é mais restritiva do que a fórmula original, já que a 

primeira indica que o <estado seguro> será alcançado k transições de estados após a 

<condição>, ao passo que a segunda fórmula deixa o número de transições para a 

entrada no <estado seguro> em aberto. Nota-se que, segundo as definições da seção 

2.4, a fórmula original representa uma propriedade de vivacidade, enquanto a 

fórmula XTL a ser verificada representa uma propriedade de segurança. 
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Embora uma especificação definida de acordo com o formato  

(<condição> → Xk(<estado seguro>)) seja adequada para a verificação, a 

determinação do valor de k exige que se recorra à análise do código-fonte para que 

seja possível determinar o atraso entre a entrada a e o estado seguro b. Obviamente, 

pode-se esperar que k > 0, já que o intertravamento necessita executar ao menos um 

ciclo antes de poder responder à alteração da <condição>. 

Na prática, a análise do software consiste em observar a seqüência das 

atribuições às variáveis referenciadas em cada regra a ser verificada e às variáveis 

intermediárias que podem afetar as saídas envolvidas. Após a análise, a fórmula XTL 

é montada e verificada. O verificador indica que a especificação é inválida se ela foi 

incorretamente construída ou se o software possui algum erro. É necessário re-

analisar o programa em ambos os casos. 

Um outro modo de criar uma especificação XTL é assumir que o software se 

encontra corretamente implementado e iniciar o processo de verificação a partir de 

uma fórmula simples, mas que tente refletir a propriedade a ser verificada. Se for 

possível verificar a fórmula, o processo termina. Caso a fórmula não seja verificada, 

pode-se criar uma segunda especificação um pouco mais complexa e fazer uma nova 

tentativa de verificação. O processo continua até que alguma especificação seja 

verificada ou até que a fórmula se torne complexa a ponto de forçar o abandono do 

método e, conseqüentemente, tornar necessária uma fase de análise do código. Este 

método de tentativas e erros pode trazer alguma economia de tempo e esforço ao 

processo de verificação, apesar do tempo despendido com as especificações 

inválidas. Isto se deve ao fato de que o tempo de resposta do verificador é pequeno, 

se comparado com o tempo de análise do código-fonte. Assim, por exemplo, poder-

se-ia tentar verificar a especificação 2.d através da fórmula  

(X99-1RWCK → X¬(X99-AG ∨ X99-CG)). Caso esta fórmula não fosse verificada, 

poder-se-ia tentar (X99-1RWCK → XX¬(X99-AG ∨ X99-CG)) e assim por diante. 

Neste exemplo, o tempo de análise teria sido integralmente poupado, já que o 

verificador é capaz de comprovar a primeira especificação. 

No total, foram gastas poucas horas para escrever as especificações em XTL 

para o problema do intertravamento. A Tabela 7.3 mostra os resultados deste 
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trabalho. A segunda coluna mostra as especificações XTL utilizadas na verificação e 

a terceira coluna fornece a profundidade da fórmula. 

Um ponto que merece destaque é o operador X que se encontra à direita do 

operador → na especificação XTL do grupo 2.a. Este operador expressa o fato de que 

o software foi desenvolvido de modo que as atribuições dos comandos de travamento 

(variáveis LS) são executadas antes do que as atribuições associadas aos sinaleiros 

(variáveis G). Portanto, os estados dos sinaleiros se refletirão nos comandos de 

travamento apenas no próximo ciclo. 

 
Grupo Especificação XTL k 

1 (!_1L05TP & !_1L04TP) -> XX(!_1L05-1L04-35 & !_1L05-1L04-50 & !_1L05-1L04-68) e 39 

fórmulas adicionais no mesmo formato. 

2 

2.a X((_X99-AG | _X99-BG | _X99-CG | _X99-DG) -> X(!_X99-1LS & !_X99-2LS)) 2 

2.b (_X99-1RWCK | _X99-2RWCK) -> 

      X!((_X99-AG & _X99-CG) | (_X99-AG & _X99-DG) | (_X99-BG & _X99-CG) | 

           (_X99-BG & _X99-DG)) 

1 

2.c (_X99-1RWCK & _X99-2RWCK) -> X!(_X99-AG | _X99-BG | _X99-CG | _X99-DG) 1 

2.d (_X99-1RWCK -> X!(_X99-AG | _X99-CG)) 

(_X99-2RWCK -> X!(_X99-BG | _X99-DG)) 

1 

2.e !(_X99-1NWCK & _X99-2NWCK) -> 

      X!((_X99-AG & _X99-CG) | (_X99-AG & _X99-DG) | (_X99-BG & _X99-CG) | 

           (_X99-BG & _X99-DG)) 

1 

3 X!(_X99-AG & _X99-BG) 

X!(_X99-CG & _X99-DG) 

1 

4 X((!_X99-AG) -> (!_1L05-1L06-50 & !_1L05-1L06-68)) 

X((!_X99-BG) -> (!_1L07-1W06-35 & !_1L07-1W06-50 & !_1L07-1L06-68)) 

X((!_X99-CG) -> (!_2L07-2W06-35 & !_2L07-2W06-50 & !_2L07-2L06-68)) 

X((!_X99-DG) -> (!_2L05-2W06-50 & !_2L05-2W06-68)) 

1 

Tabela 7.3: Especificações XTL utilizadas para a verificação 

7.7 Resultados obtidos 

O processo de verificação de cada grupo consistiu nas seguintes etapas: 

1. Criação de um arquivo com as especificações XTL a serem verificadas. 

2. Execução do tradutor, criando a descrição das atribuições no formato 

definido pela linguagem SMV. 

3. Anexação do arquivo que continha as especificações ao arquivo de saída 
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do tradutor. Não havia necessidade de definir os estados iniciais do 

modelo, já que o NuSMV considera todas as combinações de variáveis 

possíveis quando as condições iniciais não são fornecidas. 

4. Execução do NuSMV em modo BMC, tendo como entradas o arquivo 

construído pelo passo acima e o valor de k. Foi utilizada a versão 2.1.2 do 

NuSMV. 

Observa-se que o processo é bastante automático. A única etapa que exige 

uma intervenção manual é a da elaboração do arquivo de especificações. Observa-se, 

também, que não há a necessidade da utilização do processo iterativo definido pelo 

BMC para que as especificações sejam verificadas, já que não é possível verificar 

uma especificação de profundidade k em menos do que k aplicações da relação de 

transição de estados. Entretanto, o tempo necessário para a verificação das 

especificações é considerado baixo o suficiente a ponto de fazer com que o tempo 

gasto pelo NuSMV na tentativa de encontrar contra-exemplos menores que k não seja 

considerado um problema prático. 

O NuSMV não encontrou nenhum contra-exemplo de comprimento igual às 

profundidades das especificações, o que significa dizer que todas elas são 

verdadeiras. A Tabela 7.4 abaixo mostra o grupo (G) que foi verificado, o número (n) 

de propriedades deste grupo e a profundidade (k) da especificação. Mostra, também, 

a memória utilizada pelo NuSMV (Mb) e o tempo em segundos para a verificação 

completa do grupo. Utilizou-se um computador PC com microprocessador Athlon 

2800+ com 512 Mbytes de memória executando a um clock de 2,08 GHz. 

 
G n k Mb t (s) 
1 40 2 33 17.5 
2.a 1 2 25 0.8 

2.b-2.e 5 1 21 0.9 
3 2 1 19 0.4 
4 4 1 19 0.6 

Tabela 7.4: Resultados da verificação da primeira seção 

Analisando-se os resultados obtidos, é possível observar que a técnica foi 

capaz de contornar o problema da explosão no número de estados e que o verificador 
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foi capaz de fornecer uma resposta em tempos relativamente curtos. Considerando 

que os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, optou-se por tentar verificar os 

mesmos grupos de regras em uma seção bem mais complexa. No novo experimento, 

o software da seção contava com cerca de 800 variáveis de entrada e 1150 variáveis 

de estados, que controlavam aproximadamente 60 CDVs, 7 AMVs e 18 sinaleiros. 

Foram gastas cerca de 4 horas na definição das novas fórmulas XTL. Os resultados, 

que também foram considerados bastante satisfatórios, são exibidos na Tabela 7.5. 

 
G n k Mb t (s) 
1 43 2 83 42.1 
2.a 2 2 65 5.5 
2.a 3 3 77 19.5 

2.b-2.e 9 1 54 5.4 
3 9 1 50 3.9 
4 14 1 50 4.7 

Tabela 7.5: Resultados da verificação da segunda seção 

7.8 Conclusão e trabalhos relacionados 

Este capítulo apresentou o trabalho de verificação dos intertravamentos de duas 

seções de um metrô. Os baixos tempos de verificação podem ser explicados pelo fato 

de os resolventes SAT modernos serem capazes de lidar com problemas estruturados 

contendo vários milhares de variáveis, além do fato de todas as fórmulas verificadas 

possuírem profundidades relativamente baixas. Os resultados obtidos são coerentes 

com os relatados por [43] e [44], que descrevem a verificação de regras de segurança 

de programas de intertravamentos metroviários implementados em linguagens 

semelhantes à dos sistemas descritos neste capítulo. Em particular, [44] obteve 

tempos de verificação de frações de segundo para sistemas com cerca de 2000 

variáveis e k = 1, o que significa que tanto o tamanho do sistema quanto os tempos 

de verificação estão próximos dos relatados neste trabalho.  

Por outro lado, [34] conseguiu verificar o software de controle de duas 

estações de metrô através do uso de um model checker baseado em BDDs e de 

especificações escritas em formatos parecidos com os deste trabalho, apesar de 

elaboradas em CTL. Ambas as estações possuíam um número de variáveis menor do 
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que as presentes na menor seção deste trabalho, embora o artigo dê a entender que os 

números fornecidos referem-se apenas às variáveis que efetivamente exerciam 

alguma influência nas especificações a serem verificadas. 

Com o intuito de reproduzir os resultados obtidos por [34], optou-se por 

tentar verificar as propriedades de segurança do sistema considerado neste capítulo 

através do uso de um verificador baseado em BDDs. Observou-se que o NuSMV não 

foi capaz de verificar qualquer das especificações. Com isto, optou-se pela utilização 

de uma outra implementação do SMV, denominada Cadence SMV [45]. No novo 

experimento, uma propriedade de cada um dos quatro grupos foi selecionada para ser 

verificada. Para a primeira seção, o melhor resultado obtido foi que a propriedade do 

grupo 1 pode ser verificada em 25 segundos, sendo utilizados 65 Mbytes de memória 

para tanto. O pior resultado referiu-se à verificação da propriedade do grupo 4, que 

não foi completada devido à ausência de memória disponível. Não foi possível 

verificar nenhuma especificação da seção mais complexa. Conclui-se que, apesar dos 

resultados satisfatórios apresentados por [34], a verificação baseada em resolventes 

SAT parece ser mais adequada para o domínio do problema em questão. Esta 

conclusão é reforçada por [44], que relata dificuldades na verificação baseada em 

BDDs e propõe a utilização do BMC para a verificação de invariantes do sistema. 

A proposta de [44] é diferente da sugerida nesta dissertação. Em vez de 

definir as especificações através de uma lógica temporal, os autores sugerem a 

definição de novas variáveis para descrever as invariantes a serem verificadas. Estas 

variáveis teriam os seus valores definidos ao final da lista de atribuições e seriam 

funções dos valores correntes e futuros das demais variáveis do intertravamento, 

sendo implementadas pelo desenvolvedor a partir da sua interpretação dos requisitos 

de segurança. O enfoque adotado pelos autores baseia-se no entendimento de que 

existe a necessidade de definir as propriedades de segurança através de uma 

linguagem familiar ao engenheiro responsável pelo desenvolvimento do programa. 

Entende-se que a proposta de [44] pode trazer alguns aspectos indesejados 

para a verificação do sistema. Em primeiro lugar, a proposta limita a possibilidade de 

verificação a fórmulas de profundidade 0 e 1. Além disto, a probabilidade de 

ocorrência de erros de modo comum pode ser significativa, já que o desenvolvedor é 
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responsável por interpretar a especificação, implementar a lista de atribuições e 

definir as invariantes na mesma linguagem do software de intertravamento. O 

processo de verificação pode falhar se a interpretação do requisito estiver incorreta 

ou se parte da implementação que contenha algum erro venha a ser utilizada, de 

algum modo, na definição das invariantes. Uma outra desvantagem da proposta é que 

ela dificulta o trabalho de um auditor independente que necessite comprovar a 

correta definição das invariantes, já que estas se encontram no mesmo nível de 

abstração que o restante do programa. 

Acredita-se que um processo de verificação mais vantajoso do que o proposto 

por [44] poderia ser definido a partir da descrição, no documento de especificação, 

das propriedades de segurança sob os formatos de pares condição/estado seguro e 

invariantes. Uma vez que o programa tivesse sido implementado, o próprio 

desenvolvedor definiria as fórmulas XTL a serem verificadas. Acredita-se que esta 

etapa poderia ser realizada facilmente por alguém já treinado em programação e 

familiarizado com o programa a ser verificado. Na etapa seguinte, o desenvolvedor 

efetuaria a verificação através do resolvente SAT disponível, fazendo as correções 

necessárias nas especificações ou no próprio programa de intertravamento. Como 

uma última etapa, um verificador independente comprovaria que o atendimento às 

fórmulas XTL elaboradas pelo desenvolvedor implicam no cumprimento das 

propriedades de segurança especificadas. Observa-se que isto pouparia o verificador 

de precisar conhecer os detalhes da implementação do intertravamento. 
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8 CONCLUSÃO, DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo apresenta as principais contribuições desta dissertação e as conclusões 

que podem ser tiradas do que foi apresentado, bem como algumas possibilidades de 

continuação do trabalho de pesquisa. 

8.1 Principais contribuições 

As principais contribuições deste trabalho são: 

1. A apresentação de um resumo didático dos fundamentos teóricos e de três 

das principais técnicas de model checking. Entende-se que o conteúdo 

deste trabalho é suficiente para permitir que um leitor não conhecedor do 

assunto, porém atento, possa atingir um nível de conhecimento razoável 

sobre a matéria. O entendimento do material é facilitado pela 

apresentação de uma série de exemplos inéditos que são apresentados à 

medida que a teoria é exposta. Neste sentido, o trabalho possui um 

aspecto pedagógico que pode ser interessante para o leitor que esteja 

ingressando na área, vindo a servir-lhe de elemento motivacional. 

2. A apresentação de um estudo de caso baseado em redes de Petri, 

comprovando a possibilidade de ganhos nos tempos de verificação 

quando são utilizadas as invariantes fornecidas pela equação de estado. 

Apesar de a explicação de tais ganhos ser bastante simples, não se 

conseguiu encontrar, na bibliografia disponível, nenhum trabalho que 

comprovasse ou explicasse a existência de vantagens na utilização de 

invariantes do modo como elas foram utilizadas nesta dissertação. 

3. A proposição de dois teoremas que, por sua vez, suportam a proposição 

de um procedimento que permite a verificação de propriedades de 

sistemas robustos no formato Gf a partir da definição de uma fórmula 

XTL e da aplicação da relação de transição de estados por um número de 

vezes conhecido. Esta formalização é importante porque fornece uma 

visão clara dos limites e das possibilidades da aplicação das técnicas de 

verificação baseadas em SAT em sistemas robustos. A pesquisa em 
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trabalhos relacionados não indicou outro trabalho que apresentasse tal 

formalização. 

4. A apresentação de um estudo de caso em que sistemas de intertravamento 

reais e não triviais de duas seções de um metrô são verificados. Apesar de 

as técnicas utilizadas e os resultados serem parecidos com [44], as 

propriedades verificadas no presente trabalho são mais genéricas, pois 

permitem a verificação de fórmulas tais que k > 1. 

8.2 Conclusões 

Este trabalho apresentou alguns dos métodos mais utilizados na verificação de 

modelos baseados em máquinas de estados finitas. As técnicas de model checking 

foram ressaltadas e, dentro das técnicas batizadas com este nome, o foco foi dirigido 

principalmente às técnicas simbólicas. Além disto, o trabalho também apresentou os 

dados experimentais obtidos a partir de dois estudos de casos não triviais e de 

interesse prático. 

O primeiro estudo de caso apresentou os resultados da verificação de uma 

linha de produção previamente modelada em uma rede de Petri, empregando o model 

checking simbólico baseado em BDDs. O estudo de caso apresentado demonstrou 

algumas propriedades da rede que não podem ser verificadas pela equação de estado 

e permitiu definir os estoques mínimos necessários para que a ocorrência de um 

deadlock fosse evitada. Além disto, foi possível observar que a utilização das 

invariantes obtidas a partir da utilização da equação de estado permitiu grandes 

ganhos nos tempos de verificação. 

O segundo estudo de caso apresentou os resultados da verificação de duas 

diferentes seções de uma metrovia, na qual foi empregado um procedimento 

formalizado nesta dissertação. O principal problema que poderia ter sido encontrado 

seria o da explosão no número de estados. Entretanto, os experimentos realizados 

demonstraram que foi possível verificar todas as regras em um tempo relativamente 

curto, sem que fosse necessário recorrer a abstrações do modelo. Este resultado é 

bastante interessante porque o uso de abstrações introduziria um maior esforço em 

atividades manuais no processo de verificação, o que poderia aumentar a 



126 

probabilidade da introdução de erros. 

Os experimentos descritos neste trabalho e em trabalhos semelhantes 

permitem concluir que a utilização de métodos baseados em resolventes SAT para a 

verificação automática de sistemas metroviários parece ser bastante viável. Este 

resultado pode ter bastante importância prática, pois tanto os níveis elevados de 

confiabilidade exigidos para este tipo de sistema quanto as dificuldades introduzidas 

pelo tamanho do problema quando se adota um enfoque de verificação puramente 

manual contribuem para o fato de que métodos de verificação automáticos se tornem 

desejáveis. 

A principal conclusão que se pode tirar deste trabalho é conseqüência dos 

resultados positivos observados durante os estudos de caso: o model checking 

simbólico parece possuir um amplo campo de aplicações ainda por ser mais bem 

explorado. Apesar de haver relatos da aplicação de model checking a diversas 

aplicações em diferentes ramos da engenharia, as aplicações práticas têm se 

concentrado principalmente na indústria de semicondutores. Os dois estudos de caso 

relatados nesta dissertação parecem indicar, porém, a viabilidade da utilização das 

técnicas de verificação simbólicas também em outras áreas. 

8.3 Trabalhos futuros 

Ao mesmo tempo que permitem as conclusões acima, os resultados obtidos nos 

estudos de caso abrem algumas possibilidades de pesquisa: 

1. Uma possibilidade de pesquisa relacionada ao estudo de caso da rede de 

Petri é tentar aprofundar os resultados obtidos através da realização de um 

número maior de experimentos. Seria interessante, por exemplo, estudar 

um número maior de redes de Petri de forma a tentar entender até que 

limites o uso de P-invariantes pode auxiliar na solução do problema. 

Além disto, uma comparação entre a simples inclusão das invariantes ao 

modelo (como sugerida neste trabalho) e a utilização de invariantes como 

sugerida por [42] pode trazer um melhor entendimento das vantagens e 

limitações do uso de invariantes na verificação simbólica. 

2. Um outro campo de pesquisa interessante relacionado ao primeiro estudo 
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de caso seria a busca por ferramentas de análise que, a exemplo das redes 

de Petri, não apresentem mecanismos que permitam a verificação baseada 

em uma varredura exaustiva de todos os possíveis estados do modelo, mas 

sejam capazes de fornecer informações que facilitem a verificação por 

model checking. Assim, o poder de análise do sistema seria reforçado 

através da integração de duas ou mais ferramentas, em um mecanismo de 

complementaridade. 

3. No caso do intertravamento seria interessante medir quais seriam os 

ganhos no orçamento de um projeto real se fosse tomada a decisão pela 

implementação de um ciclo de verificação como o descrito aqui. Ao 

menos três questões relacionam-se com este problema: o grau de 

cobertura que pode ser atingido com a técnica, a comparação entre os 

custos da etapa de verificação automática e os ganhos em etapas 

posteriores e, finalmente, a ponderação que muito do esforço despendido 

durante uma fase de verificação automática poderia ser aproveitado em 

uma segunda revisão do software. 

4. Um outro trabalho de bastante interesse prático seria tentar definir um 

mecanismo que permitisse acelerar ainda mais o trabalho de verificação 

do intertravamento metroviário através da definição de um processo 

automático que, a partir de uma lista de atribuições, uma condição 

denominada causa e uma condição denominada efeito, determinasse uma 

fórmula XTL no formato Xn (causa → Xk
 efeito) que pudesse ser 

verificada por um resolvente SAT. A definição desta fórmula exigiria uma 

análise da lista de atribuições, de modo que os atrasos n e k pudessem ser 

determinados. Apesar de um estudo mais detalhado ser necessário para 

determinar os reais significados de n e k, o primeiro atraso provavelmente 

pode ser determinado a partir do número de ciclos de intertravamento 

necessário para que a causa seja calculada a partir das alterações nas 

variáveis de entrada, ao passo que o segundo atraso poderia ser 

determinado a partir do número de ciclos de intertravamento necessários 

para que a causa produza o efeito. 
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5. Finalmente, ainda em relação ao estudo de caso do intertravamento, seria 

interessante estudar a quais outros tipos de intertravamento o tipo de 

técnica descrita aqui pode ser aplicada com sucesso. Apesar de a maioria 

dos sistemas de intertravamento ser robusta, muitos deles fazem um 

grande uso de variáveis analógicas. Nestes casos, adaptações da técnica 

teriam que ser estudadas. 
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ANEXO A – Demonstrações dos teoremas do capítulo 3 

Este anexo apresenta as demonstrações de alguns dos teoremas apresentados no 

capítulo 3. 

Teorema 3.3: Se U ⊆ Σ* é regular, então Uω é reconhecível por um autômato 

de Büchi. 

Prova (parcialmente baseada em [12]): A demonstração é baseada na 

alteração do autômato que reconhece U, para que após a alteração ele passe a 

reconhecer Uω. 

Seja o autômato finito A = (S, s0, ρ, F, Σ) que reconheça U. Para a definição 

de um autômato de Büchi que reconheça Uω pode-se alterar A, de modo a criar 

transições que sempre levem o autômato modificado ao estado inicial s0 após o 

reconhecimento de uma nova palavra de U. Depois disto, define-se o estado inicial 

do novo autômato como sendo o único estado de aceitação. Com isto, o autômato 

reconhece qualquer palavra que passe infinitas vezes pelo estado inicial, e, 

conseqüentemente, que seja formada por uma seqüência infinita de palavras de U. 

Este processo só não funciona nos casos em que o autômato finito original já possua 

transições para o seu estado inicial. Para contornar esta situação, é possível criar um 

novo estado inicial s′0 que transite para todos os estados que o estado inicial original 

transita, mas que não seja o estado destino de nenhuma transição. Formalmente, 

deve-se seguir os seguintes passos: 

1. Criar o autômato finito A′ = (S′, s′0, ρ′, F, Σ), com S′ = S ∪ {s′0} e  

ρ′ = ρ ∪ {(s′0, a, si) | (s0, a, si) ∈ ρ}. 

2. Criar o autômato de Büchi A″ = (S′, s′0, ρ″, {s′0}, Σ), com  

ρ″ = ρ′ ∪ {(si, a, s′0) | (si, a, sf) ∈ ρ′ : sf ∈ F}. 

O autômato A″ criado por este processo é capaz de reconhecer Uω.     □ 
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Teorema 3.4: Se U ⊆ Σ* é regular e L ⊆ Σω é reconhecível por um autômato 

de Büchi, então U • L também é reconhecível por um autômato de Büchi.  

Prova: A demonstração é bem parecida com a anterior. Basta construir um 

novo autômato de Büchi a partir do autômato finito que reconhece U e do autômato 

de Büchi que reconhece L. Este novo autômato conserva os mesmos estados e 

transições dos autômatos originais, além de acrescentar transições que partem dos 

estados que atingem um estado final do autômato de U e atingem o estado inicial do 

autômato de L.  

Caso o estado inicial do autômato que reconhece U também seja um estado 

final, deve-se acrescentar transições deste estado para os estados do autômato de L 

alcançáveis pelo estado inicial deste último a partir de uma única transição.  

Formalmente, se A = (SA, sA0, ρA, FA, Σ) é o autômato finito que reconhece U e  

B = (SB, sB0, ρB, FB, Σ) é o autômato de Büchi que reconhece L, o autômato de Büchi 

A′ que é capaz de reconhecer U • L é A′ = (SA ∪ SB, sA0, ρ ∪ ρA ∪ ρB, FB, Σ), com  

ρ = {(si, a, sB0) | (si, a, sf) ∈ ρA : sf ∈ FA} ∪ {(sA0, a, si) | (sB0, a, si) ∈ ρB : sA0 ∈ FA}. □ 
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Teorema 3.5: Se L1, L2 ⊆ Σ
ω são reconhecíveis por autômatos de Büchi, então  

L = L1 ∪ L2 também é reconhecível por um autômato de Büchi.  

Prova: Para construir um autômato de Büchi que reconheça a união de dois 

outros basta definir um novo estado inicial e criar transições deste estado para os 

estados alcançáveis pelos estados iniciais dos autômatos originais. O autômato 

resultante reconhece L = L1 ∪ L2. 

Formalmente, se A1= (S1, s01, ρ1, F1, Σ) é o autômato de Büchi que reconhece 

L1 e A2= (S2, s02, ρ2, F2, Σ) é o autômato de Büchi que reconhece L2, o autômato que 

reconhece L = L1 ∪ L2 é A = (S1 ∪ S2 ∪ {s0}, s0, ρ ∪ ρ1 ∪ ρ2, F1 ∪ F2, Σ), com  

ρ = {(s0, a, si) | (s01, a, si) ∈ ρ1} ∪ {(s0, a, sj) | (s02, a, sj) ∈ ρ2}.       □ 
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Teorema 3.6: Uma linguagem L ⊆ Σω é reconhecível por um autômato de 

Büchi se e somente se L é ω-regular. 

Prova [11]: Primeiramente, é feita a demonstração de que se L é ω-regular, 

então L é reconhecível por um autômato de Büchi. Por definição, uma linguagem é 

ω-regular se ela pode ser escrita sob a forma ∪
n

i=1 Ui • V
ω

i, com Ui e Vi regulares. É 

fácil de verificar, aplicando-se os teoremas anteriores, que linguagens ω-regulares 

são reconhecíveis por autômatos de Büchi.  

Para a demonstração no sentido oposto, basta notar que um autômato de 

Büchi reconhece todas as cadeias que levam o autômato a um determinado estado de 

aceitação a partir de seu estado inicial e, depois disto, ficam retornando a este estado 

indefinidamente. Com isto, seja Usf a linguagem regular definida pelo conjunto de 

cadeias finitas que levam o autômato de Büchi do seu estado inicial para um dos seus 

estados de aceitação f. Do mesmo modo, seja Uff a linguagem regular definida pelo 

conjunto de cadeias que levam o mesmo autômato de Büchi de um dos seus estados 

de aceitação f de volta para o mesmo estado de aceitação f. É fácil verificar que a 

linguagem definida pelo autômato é justamente ∪
n

f=1 Usf • U
ω

ff, com n igual ao 

número de estados de aceitação do autômato de Büchi.        □ 
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Teorema 3.7: Uma linguagem L ⊆ Σω é reconhecível por um autômato 

determinístico de Büchi se e somente se L = lim(U) para alguma linguagem regular  

U ⊆ Σ*. 

Prova [12]: Seja L a linguagem reconhecida pelo autômato de Büchi 

determinístico A = (S, s0, δ, F, Σ) e U a linguagem regular reconhecida pelo mesmo 

autômato quando os estados em F são considerados estados finais, em vez de estados 

de aceitação. Então é possível afirmar que A aceita uma cadeia σ ⇔  

δ
*
(s0, σ[0..i]) ∈ F para infinitos i ⇔ σ[0..i] ∈ U para infinitos i ⇔ σ ∈ lim(U).16     □ 

Nota-se que a exigência de o autômato ser determinístico é inserida de um 

modo sutil. Ainda que o autômato não fosse determinístico, as afirmações da 

esquerda para a direita seriam válidas. Entretanto, não seria possível fazer a segunda 

afirmação da direita para a esquerda (ou seja: não seria possível afirmar que  

σ[0..i] ∈ U para infinitos i ⇒ ρ*(s0, σ[0..i]) ∈ F para infinitos i), já que um autômato 

não determinístico permite mais do que uma corrida para uma determinada palavra, e 

a corrida executada pelo autômato finito poderia ser tal que não necessariamente 

passasse por seus estados finais durante o reconhecimento de σ[0..i] Os autômatos 

finitos determinísticos, ao contrário, possuem apenas uma corrida para uma 

determinada entrada. 

Esta observação fica mais clara com a ajuda de um exemplo. Seja o autômato 

não determinístico da Figura 3.2 (página 36). Este autômato é capaz de reconhecer a 

linguagem L‾ = (a + b)*bω. Do mesmo modo, este autômato também é capaz de 

reconhecer a linguagem U = (a + b)*bb* se for enxergado como um reconhecedor de 

palavras finitas e s2 for interpretado como estado final. Fica claro que  

lim(U) = (a*b)ω, já que U representa a linguagem de palavras finitas terminada por b. 

Com isto, é possível afirmar que L‾ ≠ lim(U), já que, por exemplo, (ab)ω ∈ lim(U) 

mas (ab)ω ∉ L‾. 

 

                                                           
16 δ*(s0, σ[0..i]) indica o estado em que o autômato A se encontra após uma seqüência de aplicações da 
função δ a partir do estado s0, dada a seqüência de entrada σ[0..i]. 
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Teorema 3.8: Autômatos de Büchi não determinísticos são estritamente mais 

poderosos que autômatos de Büchi determinísticos. 

Prova [11]: Basta verificar que existe uma linguagem ω-regular que não seja 

reconhecível por um autômato de Büchi determinístico. Seja a linguagem  

L‾ = (a + b)*bω de todas as palavras que possuam um número finito de letras a. Se L‾ é 

reconhecível por algum autômato de Büchi determinístico, L‾ = lim(U) para alguma 

linguagem regular U. Seja definida a seqüência bω ∈ L‾. Como bω ∈ lim(U), é 

possível afirmar que bi ∈ U, para um determinado i. Do mesmo modo, também é 

possível afirmar que biabω ∈ lim(U) e que, portanto, biabj ∈ U para um determinado 

j. Prosseguindo-se indefinidamente desta maneira, conclui-se que  

b
i
ab

j
ab

k... ∈ lim(U), e portanto biabjabk... é reconhecível pelo autômato de Büchi 

determinístico. Tal fato consiste em uma contradição, já que biabjabk... ∉ L‾ e, assim, 

não pode ser reconhecida pelo autômato em questão.        □ 
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Teorema 3.9: Se L1, L2 ⊆ Σ
ω são reconhecíveis por autômatos de Büchi  

A1 = (S1, s01, ρ1, F1, Σ) e A2 = (S2, s02, ρ2, F2, Σ), então L = L1 ∩ L2 também é 

reconhecível por um autômato de Büchi A = (S, s0, ρ, F, Σ). 

Prova [11]: Seria possível acreditar que, como no caso de autômatos finitos, o 

produto dos dois autômatos de Büchi A1 × A2 reconhecesse a interseção entre L1 e 

L2. Entretanto, um autômato de Büchi construído desta maneira conseguiria 

reconhecer apenas palavras pertencentes a A1 e A2 que passassem simultaneamente 

pelos estados de aceitação dos respectivos autômatos, o que é um requisito muito 

limitante. Um autômato que reconhece L = L1 ∩ L2 deve aceitar todas as palavras que 

passem infinitas vezes por um estado de aceitação de A1 e infinitas vezes por um 

estado de aceitação de A2, não necessariamente na mesma transição. 

O enfoque a ser adotado na construção de A é que este último deve fazer o 

acompanhamento dos dois autômatos originais enquanto os símbolos da palavra de 

entrada vão sendo consumidos. Quando A1 atinge um estado de aceitação, A altera 

seu estado interno para que esta ocorrência seja memorizada e passa a esperar que A2 

atinja algum estado de aceitação. Quando isto acontece, A passa a esperar algum 

estado de aceitação de A1 e assim sucessivamente. O autômato A deve reconhecer 

uma palavra σ apenas se esta palavra faz com que o ciclo de espera por estados de 

aceitação de A1 e A2 prossiga indefinidamente. 

Assim, é possível descrever A formalmente através dos seus componentes: 

• S = {S1, S2} × {1, 2}, 

• s0 = (s01, s02, 1), 

• ρ = {((s1, s2, 1), a, (s′1, s′2, 1)) | (s1, a, s′1) ∈ ρ1, (s2, a, s′2) ∈ ρ2 : s1 ∉ F1} ∪ 

{((s1, s2, 1), a, (s′1, s′2, 2)) | (s1, a, s′1) ∈ ρ1, (s2, a, s′2) ∈ ρ2 : s1 ∈ F1} ∪ 

{((s1, s2, 2), a, (s′1, s′2, 2)) | (s1, a, s′1) ∈ ρ1, (s2, a, s′2) ∈ ρ2 : s2 ∉ F2} ∪ 

{((s1, s2, 2), a, (s′1, s′2, 1)) | (s1, a, s′1) ∈ ρ1, (s2, a, s′2) ∈ ρ2 : s2 ∈ F2} e 

• F = S1 × F2 × {2}           □ 
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ANEXO B – Transcrição da rede de Petri do capítulo 6 para a linguagem SMV 
 
MODULE T1 (X1, X2, X4, X3, X5) 

 
DEFINE 

 HabT1 := ((X1 > 0) & X2 & X4 & !X3 & !X5); 
 

ASSIGN 
 

 next (X1) :=   case 
        HabT1 : X1 - 1; 

        1 : X1; 
      esac; 

 
 next (X2) :=   case 

        HabT1 : 0; 
        1 : X2; 

      esac; 
 

 next (X4) :=   case 
        HabT1 : 0; 

        1 : X4; 
      esac; 

 

 next (X3) :=   case 
        HabT1 : 1; 

        1 : X3; 
      esac; 

 
 next (X5) :=   case 

        HabT1 : 1; 
        1 : X5; 

      esac; 
 

MODULE T2 (X5, X12, X4, X8) 
 

DEFINE 
 HabT2 := X5 & X12 & !X4 & !X8; 

 
ASSIGN 

 
 next (X5) :=   case 

        HabT2 : 0; 
        1 : X5; 

      esac; 
 

 next (X12) :=    case 

        HabT2 : 0; 
        1 : X12; 

      esac; 
 

 next (X4) :=   case 
        HabT2 : 1; 

        1 : X4; 
      esac; 

 
 next (X8) :=   case 

        HabT2 : 1; 
        1 : X8; 

      esac; 
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MODULE T3 (X8, X10, X11, X12) 

 
DEFINE 

 HabT3 := X8 & (X10 > 0) & (X11 < 3) & !X12; 
 

ASSIGN 
 

 next (X8) :=   case 
        HabT3 : 0; 

        1 : X8; 
      esac; 

 
 next (X10) :=    case 

        HabT3 : X10 - 1; 
        1 : X10; 

      esac; 
 

 next (X11) :=    case 
        HabT3 : X11 + 1; 

        1 : X11; 

      esac; 
 

 next (X12) :=    case 
        HabT3 : 1; 

        1 : X12; 
      esac; 

 
MODULE T4 (X11, X16, X10, X17) 

 
DEFINE 

 HabT4 := (X11 > 0) & X16 & (X10 < 3) & !X17; 
 

ASSIGN 
 

 next (X11) :=    case 
        HabT4 : X11 - 1; 

        1 : X11; 
      esac; 

 
 next (X16) :=    case 

        HabT4 : 0; 
        1 : X16; 

      esac; 
 

 next (X10) :=    case 

        HabT4 : X10 + 1; 
        1 : X10; 

      esac; 
 

 next (X17) :=    case 
        HabT4 : 1; 

        1 : X17; 
      esac; 
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MODULE T5 (X12, X17, X16, X20) 

 
DEFINE 

 HabT5 := X12 & X17 & !X16 & !X20; 
 

ASSIGN 
 

 next (X12) :=    case 
        HabT5 : 0; 

        1 : X12; 
      esac; 

 
 next (X17) :=    case 

        HabT5 : 0; 
        1 : X17; 

      esac; 
 

 next (X16) :=    case 
        HabT5 : 1; 

        1 : X16; 

      esac; 
 

 next (X20) :=    case 
        HabT5 : 1; 

        1 : X20; 
      esac; 

 
MODULE T6 (X20, X24, X1, X12, X22) 

 
DEFINE 

 HabT6 := X20 & X24 & (X1 < 8) & !X12 & !X22; 
 

ASSIGN 
 

 next (X20) :=    case 
        HabT6 : 0; 

        1 : X20; 
      esac; 

 
 next (X24) :=    case 

        HabT6 : 0; 
        1 : X24; 

      esac; 
 

 next (X1) :=   case 

        HabT6 : X1 + 1; 
        1 : X1; 

      esac; 
 

 next (X12) :=    case 
        HabT6 : 1; 

        1 : X12; 
      esac; 

 
 next (X22) :=    case 

        HabT6 : 1; 
        1 : X22; 

      esac; 
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MODULE T7 (X1, X3, X7, X2, X6) 

 
DEFINE 

 HabT7 := (X1 > 0) & X3 & X7 & !X2 & !X6; 
 

ASSIGN 
 

 next (X1) :=   case 
        HabT7 : X1 - 1; 

        1 : X1; 
      esac; 

 
 next (X3) :=   case 

        HabT7 : 0; 
        1 : X3; 

      esac; 
 

 next (X7) :=   case 
        HabT7 : 0; 

        1 : X7; 

      esac; 
 

 next (X2) :=   case 
        HabT7 : 1; 

        1 : X2; 
      esac; 

 
 next (X6) :=   case 

        HabT7 : 1; 
        1 : X6; 

      esac; 
 

MODULE T8 (X6, X13, X7, X9) 
 

DEFINE 
 HabT8 := X6 & X13 & !X7 & !X9; 

 
ASSIGN 

 
 next (X6) :=   case 

        HabT8 : 0; 
        1 : X6; 

      esac; 
 

 next (X13) :=    case 

        HabT8 : 0; 
        1 : X13; 

      esac; 
 

 next (X7) :=   case 
        HabT8 : 1; 

        1 : X7; 
      esac; 

 
 next (X9) :=   case 

        HabT8 : 1; 
        1 : X9; 

      esac; 
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MODULE T9 (X9, X15, X13, X14) 

 
DEFINE 

 HabT9 := X9 & (X15 > 0) & !X13 & (X14 < 3); 
 

ASSIGN 
 

 next (X9) :=   case 
        HabT9 : 0; 

        1 : X9; 
      esac; 

 
 next (X15) :=    case 

        HabT9 : X15 - 1; 
        1 : X15; 

      esac; 
 

 next (X13) :=    case 
        HabT9 : 1; 

        1 : X13; 

      esac; 
 

 next (X14) :=    case 
        HabT9 : X14 + 1; 

        1 : X14; 
      esac; 

 
MODULE T10 (X14, X19, X15, X18) 

 
DEFINE 

 HabT10 := (X14 > 0) & X19 & (X15 < 3) & !X18; 
 

ASSIGN 
 

 next (X14) :=    case 
        HabT10 : X14 - 1; 

        1 : X14; 
      esac; 

 
 next (X19) :=    case 

        HabT10 : 0; 
        1 : X19; 

      esac; 
 

 next (X15) :=    case 

        HabT10 : X15 + 1; 
        1 : X15; 

      esac; 
 

 next (X18) :=    case 
        HabT10 : 1; 

        1 : X18; 
      esac; 
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MODULE T11 (X13, X18, X19, X21) 

 
DEFINE 

 HabT11 := X13 & X18 & !X19 & !X21; 
 

ASSIGN 
 

 next (X13) :=    case 
        HabT11 : 0; 

        1 : X13; 
      esac; 

 
 next (X18) :=    case 

        HabT11 : 0; 
        1 : X18; 

      esac; 
 

 next (X19) :=    case 
        HabT11 : 1; 

        1 : X19; 

      esac; 
 

 next (X21) :=    case 
        HabT11 : 1; 

        1 : X21; 
      esac; 

 
MODULE T12 (X21, X22, X23) 

 
DEFINE 

 HabT12 := X21 & X22 & !X23; 
 

ASSIGN 
 

 next (X21) :=    case 
        HabT12 : 0; 

        1 : X21; 
      esac; 

 
 next (X22) :=    case 

        HabT12 : 0; 
        1 : X22; 

      esac; 
 

 next (X23) :=    case 

        HabT12 : 1; 
        1 : X23; 

      esac; 
 

MODULE T13 (X23, X25) 
 

DEFINE 
 HabT13 := X23 & !X25; 

 
ASSIGN 

 
 next (X23) :=    case 

        HabT13 : 0; 
        1 : X23; 

      esac; 
 

 next (X25) :=    case 
        HabT13 : 1; 

        1 : X25; 
      esac; 
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MODULE T14 (X25, X1, X13, X24) 

 
DEFINE 

 HabT14 := X25 & (X1 < 8) & !X13 & !X24; 
 

ASSIGN 
 

 next (X25) :=    case 
        HabT14 : 0; 

        1 : X25; 
      esac; 

 
 next (X1) :=   case 

        HabT14 : X1 + 1; 
        1 : X1; 

      esac; 
 

 next (X13) :=    case 
        HabT14 : 1; 

        1 : X13; 

      esac; 
 

 next (X24) :=    case 
        HabT14 : 1; 

        1 : X24; 
      esac; 

 
MODULE main 

 
DEFINE 

 Pecas := 8; 
 

VAR 
 X1 : 0..8; 

 X2 : boolean; 
 X3 : boolean; 

 X4 : boolean; 
 X5 : boolean; 

 X6 : boolean; 
 X7 : boolean; 

 X8 : boolean; 
 X9 : boolean; 

 X10 : 0..3; 
 X11 : 0..3; 

 X12 : boolean; 

 X13 : boolean; 
 X14 : 0..3; 

 X15 : 0..3; 
 X16 : boolean; 

 X17 : boolean; 
 X18 : boolean; 

 X19 : boolean; 
 X20 : boolean; 

 X21 : boolean; 
 X22 : boolean; 

 X23 : boolean; 
 X24 : boolean; 

 X25 : boolean; 
 T1 : process T1 (X1, X2, X4, X3, X5); 

 T2 : process T2 (X5, X12, X4, X8); 
 T3 : process T3 (X8, X10, X11, X12); 

 T4 : process T4 (X11, X16, X10, X17); 
 T5 : process T5 (X12, X17, X16, X20); 

 T6 : process T6 (X20, X24, X1, X12, X22); 
 T7 : process T7 (X1, X3, X7, X2, X6); 

 T8 : process T8 (X6, X13, X7, X9); 
 T9 : process T9 (X9, X15, X13, X14); 

 T10 : process T10 (X14, X19, X15, X18); 

 T11 : process T11 (X13, X18, X19, X21); 
 T12 : process T12 (X21, X22, X23); 

 T13 : process T13 (X23, X25); 
 T14 : process T14 (X25, X1, X13, X24); 
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ASSIGN 

 
 -- iniciacoes 

 init (X1) := Pecas; 
 init (X2) := 1; 

 init (X3) := 0; 
 init (X4) := 1; 

 init (X5) := 0; 
 init (X6) := 0; 

 init (X7) := 1; 
 init (X8) := 0; 

 init (X9) := 0; 
 init (X10) := 3; 

 init (X11) := 0; 
 init (X12) := 1; 

 init (X13) := 1; 
 init (X14) := 0; 

 init (X15) := 3; 
 init (X16) := 1; 

 init (X17) := 0; 

 init (X18) := 0; 
 init (X19) := 1; 

 init (X20) := 0; 
 init (X21) := 0; 

 init (X22) := 0; 
 init (X23) := 0; 

 init (X24) := 1; 
 init (X25) := 0; 

 
INVAR 

 X2 + X3 = 1; 
INVAR 

 X4 + X5 = 1; 
INVAR 

 X6 + X7 = 1; 
INVAR 

 X10 + X11 = 3; 
INVAR 

 X14 + X15 = 3; 
INVAR 

 X16 + X17 = 1; 
INVAR 

 X1 - X4 + X6 - X10 - X12 - X13 + X14 - X16 + X18 = 1 
INVAR 

 X1 - X4 + X6 - X10 - X12 - X13 + X14 - X16 - X19 = 0 

INVAR 
 X8 + X12 + X20 = 1; 

INVAR 
 X1 + X2 - 2 * X4 - X9 - 2 * X10 - 2 * X12 - X13 - 2 * X16 - X21 + X22 = -4 

INVAR 
 X1 + X2 - 2 * X4 - 2 * X10 - 2 * X12 - 2 * X16 - X24 = -4 

INVAR 
 X9 + X13 + X21 + X23 + X25 = 1 

 
SPEC AG (!X25) 
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