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Resumo

Neste trabalho é apresentado um método de refinamento para especificações
de sistemas embarcados, baseado na linguagem de especificação gráfica UML-RT e
na linguagem de especificação formal CSP-OZ. A linguagem UML-RT é utilizada para
descrever a arquitetura de sistemas de tempo real distribuídos e esses mapeados
para uma especificação formal através de CSP-OZ. A linguagem de especificação
formal CSP-OZ é a combinação da linguagem orientada a objetos Object-Z e a alge-
bra de processos CSP, que descreve o comportamento de processos concorrentes.
O método de refinamento proposto é baseado na integração de dois métodos: o
de bi-simulação, para refinar a parte comportamental da especificação descrita por
CSP; e o de equivalência de especificações, para refinar as estruturas de dados des-
critas por Object-Z, permitindo assim que características de orientação a objetos
possam ser utilizadas. Com o método proposto é possível refinar especificações e,
conseqüentemente, verificá-las com sua implementação. O desenvolvimento desse
método é rigoroso, incluindo a definição formal para um metamodelo da UML-RT.
Um exemplo detalhado é apresentado no final deste trabalho.

Palavras-chave : Refinamento de programas. Especificação formal. Verificação
de modelos. Sistemas de tempo real não crítico. UML-RT. CSP-OZ.



Abstract

In this work, a method of refinement of embedded systems specifications based
on the graphical specification language UML-RT and the formal specification CSP-
OZ is introduced. The UML-RT is used to model real time distributed architec-
ture systems and these are mapped onto formal specifications using CSP-OZ. The
CSP-OZ formal specification language is a combination of the state-based object
oriented language Object-Z and the CSP process algebra that describes behavioral
models of concurrent processes. The rationale of the proposed refinement method
is twofold, the use of bisimulation to refine the behavioral part and the specifica-
tion matching algorithm to refine the state-based part, supporting object-oriented
characteristics. Using this result, an equivalence between the specification-matching
algorithm and simulation rules is showed. Using the proposed method it is possi-
ble to refine CSP-OZ specifications and verify them against their implementations.
The development of the proposed refinement method is rigorous, including a for-
mal definition for a UML-RT metamodel. A detailed study case is given at the end
of this work.

Keywords : Program refinement. Formal specifications. Model validation. Soft
real-time systems. UML-RT. CSP-OZ.
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1

1 Introdução

O avanço constante dos processos de fabricação de circuitos integrados tem

possibilitado o desenvolvimento de sistemas computacionais cada vez mais com-

plexos. Neste cenário, destacam-se os sistemas embarcados, presentes em prati-

camente todas as atividades humanas e, com os baixos custos tecnológicos atuais,

tendem a aumentar sua presença no cotidiano das pessoas.

Exemplos de tais sistemas são os telefones celulares com máquina fotográfica

e agenda, os sistemas de controle dos carros e ônibus, os computadores portáteis

palm-top, os fornos de microondas com controle de temperatura inteligente, as

máquinas de lavar e outros eletrodomésticos.

Diferente dos computadores de propósito geral, que oferecem funções básicas

de processamento combinadas, permitindo a execução de vários algoritmos distin-

tos utilizando o mesmo hardware, os sistemas embarcados têm capacidade restrita

de processamento.

Esses sistemas embarcados presentes no nosso cotidiano são classificados como

aplicações de tempo real não crítico (POLIDO, 1995), pois não requerem condições

temporais críticas para a correta funcionalidade, não importando o tempo, mas

sim que a tarefa seja executada de maneira correta.

Um dos desafios no projeto de sistemas embarcados está presente nas fases de

testes e depuração, consideradas complexas devido à baixa capacidade de previsão

dos eventos que realmente podem ocorrer em um ambiente real.

Os testes para sistemas embarcados baseiam-se em simulações de sinais e

eventos para representarem as condições de operação. Como o cenário de ope-

ração é imprevisível, a capacidade de construção de software totalmente correto é

algo improvável.

Há muitos exemplos de erros de software, como o da sonda NASA Mars Polar

Finder em 1999, em que o sistema embarcado foi desenvolvido para ignorar os

sinais inválidos das pernas de pouso. Durante o processo de descida, um desses

sinais apresentou um valor indicativo de que a sonda já havia pousado, acionando

assim o desligamento do motor de descida sem que esta tivesse realmente chegado

ao solo, fazendo, conseqüentemente, com que a sonda caísse e fosse destruída
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(COWING, 2000).

Um outro exemplo de erro é o foguete Ariane 5. Um erro no software causou a

geração de um erro numérico (overflow) durante a execução de uma conversão de

dados de um número de 64 bits em ponto flutuante, para um inteiro de 16 bits com

sinal. O valor do número em ponto flutuante era maior do que poderia ser repre-

sentado pelo inteiro de 16 bits com sinal. O resultado foi um operando inválido. A

instrução de conversão de dados não estava protegida contra erros de operando,

embora outras conversões de variáveis equivalentes no mesmo segmento de código

estivessem protegidas (GLEICK, 1996).

Uma melhora nesse processo poderia ser realizada por meio de técnicas de

verificação, analisando o software produzido e determinando se este realmente faz

o que se propõe a fazer, minimizando o tempo de implementação, a quantidade de

testes e, conseqüentemente, os custos.

Técnicas como a de refinamento de software, em que há o mapeamento da

relação existente entre uma especificação, seus projetos e implementações corretas

do ponto de vista funcional, fornecem uma abordagem para a melhora no processo

de desenvolvimento de software para sistemas embarcados.

Este capítulo apresenta um método de refinamento de especificações para sis-

temas embarcados com a finalidade de prover uma implementação condizente com

a sua especificação.

A seguir, descrevem-se as motivações que levaram o desenvolvimento desse

método, os objetivos que se deseja alcançar e a organização deste trabalho.

1.1 Motivação

Do ponto de vista do software, as metodologias de desenvolvimento de siste-

mas embarcados não diferem significativamente das metodologias de desenvolvi-

mento de sistemas convencionais, com exceção das que visam à integração entre

hardware e software do projeto de um sistema embarcado.

Parte-se de uma especificação geral do sistema e se tenta delimitar o que será

implementado em software. Busca-se então a prototipação do sistema, validando-

a através de simulações ou mesmo utilizando-a em plataformas reais. Uma vez

validado, é possível implementar o sistema desde que neste ponto sejam conside-

radas as restrições impostas pela plataforma onde o sistema atuará. Durante este

ciclo utilizam-se diversas ferramentas com fins de: simulação, testes, validação ou

mesmo de tradução entre os diversos níveis de representação do sistema.

É possível aplicar o refinamento de software no processo de especificação do
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sistema baseado na decomposição de uma especificação até que se obtenha a im-

plementação propriamente dita. Assim, através da relação de refinamento, é pos-

sível obter a verificação do sistema antes de testá-lo, diminuindo custos e prazos

durante as fases de implementação e testes.

As ferramentas, linguagens e métodos orientados a objetos estão cada vez mais

atraindo o interesse de desenvolvedores de sistemas embarcados. A linguagem

UML (OMG, 2004) é uma linguagem de modelagem de software orientada a objetos

que vem se tornando padrão na indústria de desenvolvimento, oferecendo muitas

vantagens para a modelagem de sistemas de controle complexos.

A UML é a unificação de um conjunto de linguagens de modelagem, oferecendo

várias visões através de seus diagramas para a modelagem de um sistema. Esses

diagramas permitem descrever os aspectos estáticos e dinâmicos de um sistema.

A UML tem uma extensão conservativa chamada UML-Real Time (UML-RT) (SELIC;

RUMBAUGH, 1998) para especificações de sistemas de tempo real. Essa extensão não

dispõe de um suporte adequado para qualquer aplicação que envolva tempo real.

Na realidade, ela é voltada à modelagem de sistemas baseados em componentes

e sistemas embarcados não críticos, adequado à categoria de sistemas abordada

neste trabalho (RAMOS, 2005).

Embora ambas as linguagens, UML e UML-RT, sejam comumentes utilizadas

como ferramenta de modelagem, estas não apresentam uma semântica precisa para

a modelagem entre as diversas visões, gerando assim, inconsistências na especifi-

cação.

A utilização de métodos formais em conjunto com a UML permite a eliminação

dessas inconsistências através da verificação formal, que consiste em verificar a

correspondência unívoca entre implementação e especificação.

Com a utilização de métodos formais, a noção de refinamento passou a ter

maior importância, pois especificar um sistema utilizando métodos formais e abs-

traindo os detalhes operacionais permite um maior entendimento do problema.

É possível obter validação das propriedades de um sistema utilizando provas

matemáticas diretamente na especificação. Assim, validando-a e verificando se esta

é condizente com sua implementação, consegue-se garantir uma implementação

coesa e precisa.

Através da formalização de UML-RT para a especificação de sistemas embarca-

dos, em conjunto com a noção de refinamento, consegue-se uma verificação pre-

cisa do sistema, garantindo a sua funcionalidade e, principalmente, diminuição do

tempo e o custo do desenvolvimento.
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1.1.1 Trabalhos relacionados

Há um grande número de trabalhos que propõem a formalização de UML e

UML-RT. As abordagens mais usuais baseiam-se na utilização da linguagem Z e na

álgebra de processos CSP.

A linguagem Z é uma linguagem baseada em teoria de conjuntos de Zermelo-

Fraenkel e lógica de primeira ordem, sua semântica descreve de maneira precisa e

correta as propriedades que um sistema deve ter, procurando evidenciar o que um

sistema terá, sem evidenciar como deve ser feito (SPIVEY, 1998; WOODCOCK; DAVIES,

1996).

Na linguagem Z, obtém-se o refinamento através de seus dados. O refinamento

de dados é a forma mais simples de se obter as características de refinamento,

considerando os valores produzidos por cada passo da execução de um programa

(WOODCOCK; DAVIES, 1996).

A álgebra de processos CSP possibilita uma visualização dos aspectos dinâmi-

cos e concorrentes de um sistema computacional através de operadores e notações

descrevendo processos concorrentes. Esta permite especificar a comunicação en-

tre processos através de canais ou de outras primitivas de sincronização (HOARE,

1985).

Um exemplo é o refinamento em CSP definido por sua semântica denotacional

através de seus conjuntos de traços, falhas e divergências. Esses conjuntos são

capazes de indicar a relação de refinamento entre uma especificação e sua imple-

mentação (ROSCOE, 2005).

A noção de refinamento nas linguagens que utilizam CSP e Z baseia-se na se-

mântica denotacional e em métodos de simulação, respectivamente. Ambas as

linguagens requerem uma análise dos possíveis estados de cada uma das variáveis

envolvidas. Essa determinação de refinamento é adequada para sistemas simples.

Entretanto, existem restrições na utilização dessa semântica para a verificação de

modelos com uma quantidade elevada de variáveis de estados, bem como os pos-

síveis valores que estas possam assumir.

A UML-RT é uma linguagem de especificação capaz de retratar os aspectos

estáticos e dinâmicos de um sistema. A linguagem formal CSP-OZ também tem a

capacidade de retratar esses dois aspectos, essa linguagem é a união da álgebra de

processos CSP com a linguagem Object-Z, que é uma versão da linguagem Z para

orientação a objetos (FISCHER, 1997c).

A linguagem CSP-OZ tem a noção de refinamento em CSP, convertendo sua es-

pecificação em Object-Z para uma construção CSP. Isso gera uma complexidade na

determinação da noção de refinamento, uma vez que requisitos de orientação a
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objetos aumentam tal complexidade, conforme mostrado por Polido, Date e Ma-

ruyama (2006).

Um exemplo dessa complexidade é na utilização da ferramenta FDR2 (FORMAL

SYSTEMS, 2005) para modelos em CSP-OZ: essa ferramenta não consegue mapear

todas as necessidades do modelo. Isto se deve ao fato de CSP-OZ ser uma lin-

guagem orientada a objetos, gerando uma complexidade na tradução para o FDR2,

principalmente em relação à associação de classe e herança.

Encontram-se muitos trabalhos relacionados à utilização de refinamento na li-

teratura, trabalhos como os de Derrick e Smith (2003, 2000), que estabelecem o

refinamento para especificações em Object-Z/CSP. Essa linguagem permite espe-

cificar as classes em Object-Z e a relação entre cada uma dessas classes através

da álgebra de processos CSP. Nessa linguagem, o refinamento de dados é aplicado

em cada uma das classes em Object-Z e a relação entre elas é refinada através da

semântica denotacional em CSP.

Woodcock e Davies (1996) abordam o refinamento de dados para esquemas da

linguagem Z como uma forma de refinamento de especificações nessa linguagem.

Bolton (2002) também aborda o refinamento de dados e o refinamento na semântica

denotacional para o refinamento de especificações envolvendo modelos em Z e CSP.

Wehrheim (2006, 2000), Olderog e Wehrheim (2003), Fischer (1997c) abordam

a noção de refinamento na linguagem CSP-OZ utilizando a semântica denotacional.

O mesmo ocorre com a linguagem CSP-Z, nos trabalhos de Fischer (1997a), Mota e

Sampaio (1998, 2001).

Sampaio, Mota e Ramos (2004) estabelecem o refinamento de classes e cáp-

sulas da linguagem UML-RT através do formalismo da linguagem OhCircus, uma

linguagem formal que estende a linguagem Circus, fornecendo características de

orientação a objetos. A linguagem Circus é uma linguagem formal que combina

CSP e Z.

Robinson (2003) estabelece um algoritmo para encontrar a relação de abstração

entre especificações concretas e abstratas através do método de simulação.

A formalização de UML não é uma área recente de pesquisas. Trabalhos como

o de Möller et al. (2004) estabelecem regras de mapeamento entre modelo UML-RT

e CSP-OZ. Essas regras consistem em mapear cada uma das classes, seus diagramas

de estados e a composição entre essas classes. Este trabalho não apresenta uma

formalização para esse mapeamento, o que permite que alguns pontos não sejam

abordados de maneira específica, como a especificação do predicado de cada um

dos esquemas, a integração das variáveis que deverão compor o ∆− list nos esque-

mas definidos em Z, nas declarações dos parâmetros dos sinais, e principalmente
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na conjunção de todas as regras para a aplicação na especificação como um todo.

O trabalho apresentado por Fischer, Olderog e Wehrheim (2001) procura abor-

dar o uso do CSP e UML-RT através da especificação de diagrama de estrutura das

cápsulas de uma especificação. Define um conjunto de regras que permite a tradu-

ção das relações das cápsulas para construções CSP, evidenciando a inter-relação

entre essas cápsulas.

Davies e Crichton (2003) apresentam uma formalização de um subconjunto

dos diagramas da linguagem UML, mais precisamente os diagramas de classes, ob-

jetos, estados e seqüência através da álgebra de processos CSP. Traduzem essa

formalização para a linguagem CSPM , permitindo sua verificação.

Jing (2001) define um conjunto de regras de mapeamento entre a linguagem

TCOZ e a linguagem UML. A linguagem TCOZ é a união de CSP com controle tem-

poral (TimedCSP) em conjunto com a linguagem Object-Z.

Os trabalhos de Yang et al. (2004), Liu et al. (2004), Liu, He e Li (2005) utilizam

a formalização da linguagem UML através da linguagem OOL (JIFENG; LIU; LI, 2004),

uma linguagem formal orientada a objetos, que descreve o comportamento e a

estrutura dos componentes de um sistema.

Trabalhos como o de Kim e Carrington (2000a, 2000b, 2001), Kim, Carring-

ton e Duke (2001) demonstram uma formalização de mapeamento entre modelos

definidos em UML e Object-Z.

Para a verificação de modelos, os trabalhos de Fischer (1997a) e Mota e Sampaio

(1998, 2001) estabelecem a utilização da semântica denotacional através da tradu-

ção de especificações para CSPM para a verificação de especificações em CSP-Z.

Kassel e Smith (2001) estabelecem a verificação de modelos definidos em Object-

Z através da semântica denotacional, por meio da tradução para a linguagem CSPM .

Freitas (2005) estabelece um verificador de modelos para a linguagem Circus,

combinação das linguagens Z e CSP, demonstrando a utilização da semântica ope-

racional para a representação de especificações nessa linguagem através de autô-

matos, com a apresentação de um algoritmo para a determinação de refinamento

entre especificações.

Em relação à verificação através de provas matemáticas, é possível exemplificar

por meio das ferramentas: Z/Eves, para provar conjecturas nos esquemas da lin-

guagem Z, conforme estabelecido por Saaltink (1997), e a ferramenta ProofPower

(LEMMA 1, 2000), que também é um analisador de propriedades matemáticas para

esquemas em Z. Esta verificação é baseada na lógica de mais alta ordem (HOL -

Higher Order Logic) (WRIGHT, 1995).
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1.2 Objetivos

A linguagem CSP-OZ tem a noção de refinamento utilizando a semântica de-

notacional da linguagem CSP. A utilização do refinamento nessa semântica é com-

plexa, e não é capaz de abranger as características de orientação a objetos presen-

tes em CSP-OZ.

Não se obtém a verificação de aplicações através de refinamento em modelos

definidos em UML de uma maneira simples e direta. Como já visto, a própria UML

tem ambigüidades referentes aos seus diversos diagramas, não fornecendo um

modo de se conseguir realizar esse refinamento.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um método de refinamento para es-

pecificações de sistemas embarcados não críticos em UML-RT, unidos a modelos

mapeados em CSP-OZ. A Figura 1.1 mostra uma macro visão do método. Neste

trabalho não será utilizada a palavra método no seu sentido formal, e sim para

caracterizar a técnica desenvolvida neste trabalho.

Para a construção de um método de refinamento é necessário, primeiramente,

formalizar a UML sob alguma semântica formal. No caso deste trabalho, utiliza-se a

linguagem CSP-OZ, por permitir a especificação dos aspectos estáticos e dinâmicos

de uma classe.

Através da definição semântica de CSP-OZ, deve-se mostrar a equivalência da

semântica denotacional com a semântica operacional, possibilitando a utilização

de métodos que permitam identificar a equivalência entre as especificações.

No caso deste trabalho, utilizam-se dois métodos: o de bi-simulação (JIFENG;

HOARE, 2003), para a análise dos aspectos dinâmicos; e o de equivalência de especi-

ficações (ZAREMSKI; WING, 1997; HERMER, 2003), para a análise dos aspectos estáticos

de modelos em UML-RT. Com a utilização desses dois métodos, é possível realizar

refinamento com a aplicação de algoritmos existentes para cada um desses méto-

dos.
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Figura 1.1: Macro visão do método.

De uma forma resumida, este trabalho aborda:

• Limitar a linguagem UML-RT na especificação de modelos para permitir a uti-

lização da semântica operacional nos diagramas de estados;

• Formalizar a linguagem UML-RT abrangendo essas limitações para o mapea-

mento de modelos em CSP-OZ;

• Evidenciar a equivalência entre os métodos de bi-simulação e o refinamento

na semântica operacional de CSP (ESHUIS; FOKKINGA, 2002);

• Estabelecer a relação do método de equivalência de especificações com o re-

finamento de dados em CSP-OZ e;

• Estabelecer as regras de refinamento através da utilização dos dois métodos

em conjunto.

É possível contextualizar este trabalho conforme mostra o gráfico (Figura 1.2):
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Figura 1.2: Contextualização deste trabalho.

Enquanto os trabalhos acima definem a noção de refinamento para essas diver-

sas linguagens, neste trabalho busca-se a definição de uma técnica capaz de realizar

o refinamento em modelos UML-RT em conjunto com a linguagem CSP-OZ. De uma

maneira geral, o método aqui proposto é a extensão dos trabalhos apresentados

acima, com o objetivo de estabelecer a mecanização do processo de refinamento.

Em sua maioria as técnicas de refinamento utilizam-se da semântica denotaci-

onal e de regras de simulação, o método aqui desenvolvido busca a mecanização

do processo de refinamento, desta forma, utilizando-se da semântica operacional,

através de técnicas de simulação para a obtenção da noção de refinamento (BOLTON,

2002).

Em comparação com o trabalho de Möller et al. (2004), que desenvolve um ma-

peamento entre UML-RT e CSP-OZ permitindo o refinamento através da semântica

denotacional de CSP-OZ, este trabalho formaliza-se o mapeamento entre UML-RT e

CSP-OZ através da definição de metamodelos, formalização esta não especificada

pelos autores, bem como a utilização de regras de simulação para o refinamento

na semântica operacional.

Para ilustrar melhor este método, considera-se um exemplo de um sistema de

controle de um elevador predial. Utiliza-se este exemplo no decorrer dos próximos

capítulos.

Este elevador dispõe de quatro dispositivos externos (Figura 1.3):

• Para o acionamento das portas;
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• Para solicitar o elevador em um determinado andar (botão de chamada);

• Para solicitar o andar desejado (painel de controle);

• Para identificar o andar no qual o elevador está durante sua movimentação

(sensor de passagem).

Figura 1.3: Ilustração do elevador.

O elevador sempre inicia sua operação a partir do andar térreo (zero) e perma-

nece em estado de aguardo por uma solicitação de andar ou de chamado. Quando

ocorre alguma solicitação, esta é armazenada e o elevador analisa, dentre todos os

andares armazenados, qual é o mais perto e se dirige para ele. Quando chega a

este andar, retira a solicitação armazenada e abre a porta. Se não existirem mais

requisições, permanece no estado de aguardo com as portas abertas.

A aplicação do método consiste em (Figura 1.4):

Figura 1.4: Exemplo de um sistema de controle de um elevador.
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Especifica-se o sistema de controle do elevador em UML-RT, gerando uma es-

pecificação abstrata com as principais funcionalidades de sua operação. Essa es-

pecificação é detalhada, gerando uma especificação concreta, próxima à real imple-

mentação do sistema.

Em seguida, as especificações abstrata e concreta são mapeadas para a lingua-

gem CSP-OZ.

Utilizando especificações em UML-RT, mais precisamente a visão que descreve

o seu comportamento (diagrama de estados), verifica-se o refinamento através do

método de bi-simulação, verificando se o comportamento descrito no diagrama

de estados da especificação abstrata está contido ou é igual ao comportamento

descrito no diagrama de estados da especificação concreta.

Através das especificações abstrata e concreta em CSP-OZ, geradas pelas regras

de mapeamento, verifica-se o comportamento interno de cada uma das operações

executadas, através do método de equivalência de especificações, mostrando assim

que, para cada uma das operações utilizadas no comportamento da especificação

abstrata, existe uma na especificação concreta que tem o mesmo comportamento.

Com a união desses dois métodos, e verificando que realmente o comporta-

mento da especificação abstrata está contido dentro da especificação concreta,

pode-se afirmar que a especificação concreta refina a especificação abstrata, ou

que realmente a especificação concreta é capaz de manter o mesmo comporta-

mento que a especificação abstrata.

1.2.1 Justificativas

Cada vez mais a UML-RT tem se destacado como ferramenta de especificação

para aplicações em tempo-real não crítico. Prova disso é o investimento que a IBM

está realizando nesta ferramenta. Inicialmente, a IBM lançou uma primeira ver-

são, em 2003, da ferramenta Rational Rose RealTime sem o anúncio para futuras

versões. Em 2006, disponibilizou-se uma versão do Rational Rose Technical Develo-

per, integrando os conceitos de UML-RT. Diversos fóruns de discussões foram cri-

ados para a utilização dessa ferramenta, entre eles o da própria IBM (http://www-

128.ibm.com/developerworks/forums/dw forum.jsp?forum=338&cat=24).

A ferramenta Rational Rose RT foi utilizada na especificação de um sistema de

controle de um robô cirúrgico, com aprovação do FDA (Food and Drug Administra-

tion), órgão de saúde dos Estados Unidos, para cirurgia laparoscópicas, toracoscó-

picas e intra cardíacas (IBM, 2005b).

Recentemente, a FAA (Federal Aviation Administration), órgão de controle de

vôo dos Estados Unidos, homologou a ferramenta Rational Rose Technical Develo-
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per para a utilização no desenvolvimento de software embarcado para sistemas de

aviação (IBM, 2005a).

A utilização de um novo método de refinamento poderia ser integrado como

um recurso a mais nas ferramentas de especificações. Isto é possível, pois a maioria

é capaz de gerar a especificação no formato XMI (XML Metadata Interchange) (OMG,

2001), um padrão especificado pela OMG (Object Management Group) para a troca

de especificações (Metadata) entre as diversas plataformas existentes.

Através da análise de especificações exportadas para o formato XMI é possível

interpretar uma especificação em UML-RT e aplicar o método de refinamento aqui

proposto, garantindo a funcionalidade do software a ser implementado.

1.3 Organização deste trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte maneira:

Capítulo 2

Nesse capítulo aborda-se uma breve descrição das linguagens de especificação

utilizadas no desenvolvimento deste trabalho. Inicia-se com a contextualização dos

trabalhos existentes que integram a UML e UML-RT com métodos formais.

Em seguida, apresenta-se a sintaxe da linguagem UML-RT, mostrando a espe-

cificação através do diagrama de classes com suas cápsulas, portas e protocolos.

Apresenta-se o exemplo da aplicação de controle de um elevador, descrito ante-

riormente. Nesse exemplo, mostra-se a interação entre os componentes de uma

especificação em UML-RT.

Para a definição da linguagem CSP-OZ, primeiramente mostra-se a estrutura

da linguagem Object-Z, visando a evidenciar suas principais características, bem

como a sua estruturação, e a da álgebra de processos CSP, fornecendo uma breve

descrição de sua estrutura, mostrando a característica principal: a comunicação

entre processos.

A linguagem CSP-OZ representa a união da linguagem Object-Z e da álgebra de

processos CSP. Mostram-se as estruturas e as características de especificação desta

linguagem, a qual permite a especificação de classes ativas (em execução), com rela-

ção direta nos eventos que ocorrem sobre estas, através das declarações de canais.

Mais uma vez, o exemplo apresentado é em relação à aplicação do controlador de

um elevador, apresentando uma especificação de classe que retrata a estrutura e o

comportamento do sistema do elevador.

Com a definição da duas linguagens, apresenta-se o mapeamento de modelos

definidos na linguagem UML-RT para modelos definidos em CSP-OZ. Colocam-se
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as regras para restrições na especificação em UML-RT para o mapeamento de cada

uma das entidades do diagrama de cápsula. Em seguida, para o mapeamento dos

diagramas de estados e, por fim, para o mapeamento dos diagramas de estrutura.

Propõe-se um exemplo de mapeamento de um modelo especificado em UML-

RT para CSP-OZ, através do exemplo do sistema de controle do elevador. Com esse

exemplo, procura-se demonstrar o método de mapeamento entre os modelos das

duas linguagens de maneira informal.

Por fim, apresenta-se uma breve conclusão desse capítulo, visando a resumir

cada um dos tópicos abordados, bem como as próximas etapas neste trabalho re-

lacionadas às linguagens apresentadas neste capítulo.

Capítulo 3

Nesse capítulo, mostra-se a semântica da linguagem CSP-OZ, cujas definições

balizam o desenvolvimento deste trabalho, principalmente em relação às caracte-

rísticas de refinamento desta linguagem.

Primeiramente, apresenta-se uma introdução com os principais trabalhos que

envolvem a utilização da semântica de métodos formais para refinamento de espe-

cificações utilizando CSP, Object-Z, Z e CSP-OZ.

Para a definição da semântica de CSP-OZ, apresenta-se a semântica de CSP e

CSP-Z, sendo esta última a integração da linguagem Z e CSP. CSP-Z baseia-se na

união dos esquemas da linguagem Z com a descrição de processos em CSP. Assim,

há a necessidade de mostrar a integração de onde CSP-OZ foi derivada.

Apresenta-se a semântica e o refinamento da linguagem CSP-OZ através da ex-

tensão de refinamento proposta na linguagem CSP-Z, permitindo assim, a partir

da definição semântica da linguagem, evidenciar as principais definições de refi-

namento para a linguagem CSP-OZ através da semântica denotacional de CSP e do

refinamento de dados para esquemas em Z.

Em seguida, apresenta-se a tradução semântica de modelos CSP-Z, Object-Z e

CSP-OZ para a utilização na ferramenta de verificação FDR2. Por fim, apresenta-se

a conclusão dos tópicos desse capítulo.

Capítulo 4

Nesse capítulo desenvolve-se a formalização das regras de mapeamento entre

UML-RT e CSP-OZ. Apresenta-se uma introdução procurando evidenciar alguns tra-

balhos que realizam a formalização de modelos definidos na linguagem UML para

linguagens formais.

Utiliza-se a formalização do metamodelo de UML-RT e CSP-OZ, incluindo as

restrições para permitir a adequação ao mapeamento entre os modelos das duas
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linguagens.

Em seguida, apresenta-se a formalização do mapeamento entre modelos UML-

RT e CSP-OZ através dos metamodelos de cada uma das linguagens. Utilizando a

formalização de funções nos metamodelos, demonstra-se o mapeamento entre as

especificações. Por fim, apresenta-se uma breve conclusão desse capítulo.

Capítulo 5

Nesse capítulo, desenvolve-se um método para refinamento de modelos UML-

RT, mapeados para CSP-OZ, baseado na semântica operacional da linguagem CSP e

no refinamento de dados da linguagem Z.

Primeiramente, apresenta-se uma introdução da necessidade do desenvolvi-

mento de um método de refinamento sobre a semântica operacional, bem como a

descrição deste método.

Em seguida, estabelece-se a relação entre refinamento de dados através do mé-

todo de simulação com o método de equivalência de especificações para a parte

Object-Z de CSP-OZ. Utiliza-se também a equivalência entre o refinamento das se-

mânticas operacional e denotacional através da associação da semântica por falhas

estáveis com sistemas de transições rotulados, evidenciando que o método de bi-

simulação é capaz de fornecer o mesmo resultado que o refinamento por falhas

estáveis para os diagramas de estados de UML-RT, conforme estabelecem Eshuis e

Fokkinga (2002).

Apresenta-se a formalização do método também através da definição de fun-

ções do metamodelo de UML-RT e CSP-OZ. O exemplo do sistema do elevador é

utilizado para demonstrar as funções desenvolvidas. Também se aborda o caso de

herança nas especificações, determina-se que cada uma das subclasses de uma de-

terminada classe deve respeitar a relação de subtipos entre si. Por fim, apresenta-se

a conclusão desse capítulo.

Capítulo 6

Nesse capítulo, desenvolve-se um estudo de caso demonstrando o método de

refinamento apresentado neste trabalho. Através de duas especificações de um sis-

tema de ar condicionado, uma especificação abstrata, definindo as principais fun-

cionalidades do sistema, e uma especificação concreta, detalhando cada uma das

funcionalidades em entidades separadas, bem próximo da implementação final.

Nesse exemplo, apresenta-se uma introdução descrevendo as características e

funcionalidades do sistema de ar condicionado. Com isso, definem-se, através da

linguagem UML-RT, as especificações abstrata e concreta.

Após a definição das especificações em UML-RT, desenvolve-se o mapeamento
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das especificações concreta e abstrata para CSP-OZ, para posteriormente ser apli-

cado o método proposto neste trabalho. Por fim, apresenta-se uma breve conclusão

sobre esse estudo de caso.

Capítulo 7

Apresenta-se a conclusão final deste trabalho, visando a mostrar o resultado

obtido com o método aqui proposto, bem como a utilização de cada um dos tópicos

apresentados para a o desenvolvimento do método de refinamento.

Por fim, apresenta-se as possibilidades de aplicações para outras situações,

bem como a continuidade deste trabalho, como a especificação concreta de um

modelo através da utilização da implementação em linguagens de programação.
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2 UML-RT e CSP-OZ

Neste capítulo são abordadas duas linguagens de modelagens que permitem

a especificação de sistemas, UML-RT (SELIC; RUMBAUGH, 1998) e CSP-OZ (FISCHER,

1997b, 2000). Por meio dessas duas linguagens é possível mapear modelos de-

finidos em UML-RT para modelos na linguagem CSP-OZ.

Primeiramente, na Seção 2.1 é apresentada uma introdução visando a situar

alguns trabalhos relacionados com o mapeamento de UML com especificações for-

mais.

Na Seção 2.2 é descrita a linguagem UML (Unified Modeling Language)(OMG,

2004) voltada para especificações de sistemas de tempo real, procurando eviden-

ciar as duas extensões mais difundidas, a UML-RT e a RT-UML (DOUGLASS, 1999,

1998).

Na Seção 2.3 é descrita a linguagem CSP-OZ, baseada na integração de CSP

(ROSCOE, 1997; HOARE, 1985) e Object-Z (SMITH, 1992, 2000; ROSE; DUKE, 2000).

Na Seção 2.4 são apresentados os conjuntos de regras para a realização da

transcrição de modelos descritos por UML-RT para modelos em CSP-OZ (FISCHER,

1997b, 1998, 2000). Os modelos definidos em UML-RT integram-se à linguagem

CSP-OZ, como pode ser constatado por Fischer, Olderog e Wehrheim (2001), Möller

et al. (2004). É possível especificar a estrutura das cápsulas e os protocolos envol-

vidos na parte Object-Z de CSP-OZ e a especificação do diagrama de estados, na

parte CSP.

Na Seção 2.5 são apresentadas as conclusões e direcionamentos para os próxi-

mos capítulos.

2.1 Introdução

A linguagem UML-RT é uma extensão conservativa da UML para especificação

de sistemas de tempo real. Apresenta uma notação para representar a estrutura

dos componentes ativos de um sistema, evidenciando a relação desses componen-

tes através das interfaces de comunicação que estes possuem. Além disso, identi-

fica o comportamento de cada um destes componentes.
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A utilização da linguagem UML não é capaz de mapear de uma maneira formal

as necessidades de um sistema, uma vez que a própria UML tem ambigüidades

referentes aos seus diversos diagramas. A combinação com métodos de validação

formal é capaz de cobrir essa deficiência (MÖLLER et al., 2004).

Alguns trabalhos, como o apresentado por Rasch e Wehrheim (2003), utilizam-

se de diagramas UML e máquinas de estado; Fischer, Olderog e Wehrheim (2001)

promovem a integração das estruturas de cápsulas por meio de CSP.

O trabalho de Jing (2001) mapeia modelos da linguagem UML com modelos

definidos na linguagem TCOZ (MAHONY; DONG, 1998; DONG; MAHONY, 1998). Esta é

a união de TCSP com Object-Z de uma maneira mais flexível, permitindo a inte-

gração de Object-Z diretamente à construção CSP. Por outro lado, isto implica a

impossibilidade do mapeamento, já que a transcrição da parte CSP tem partes em

Object-Z.

Os trabalhos de Cavalcanti e Sampaio (2002) procuram dar uma outra visão

à abordagem de mapeamento, mapeando diretamente a linguagem CSP-Z (FISCHER;

OLDEROG; WEHRHEIM, 2001) para a linguagem de programação Java (GOSLING; ARNOLD;

HOLMES, 2000).

Os trabalhos de Ramos, Sampaio e Mota (2006, 2005) propõem uma semân-

tica para UML-RT, mapeando suas construções na linguagem Circus (CAVALCANTI;

SAMPAIO; WOODCOCK, 2003) por meio da especificação de regras para a realização

desse mapeamento. Esses trabalhos se mostraram bastante completos em relação

às regras de mapeamento para a transcrição de modelos.

Nos trabalhos de Kim e Carrington (2000a, 2000b, 2001), Kim, Carrington e

Duke (2001) especifica-se a transformação de componentes do metamodelo da lin-

guagem UML para o metamodelo da linguagem Object-Z, bem como a especificação

da transformação do metamodelo de diagrama de estados para o metamodelo da

álgebra de processos CSP (KIM; CARRINGTON, 2002b, 2002a). Esses trabalhos servem

como base para a formalização das regras de transformação de UML-RT para CSP-

OZ. A especificação através de metamodelos tem a facilidade de restringir as regras

para a especificação dos modelos e de seu mapeamento.

Möller et al. (2004) utilizam-se do mapeamento entre UML-RT e CSP-OZ para

a integração com a linguagem Java e demonstram a possibilidade da utilização de

técnicas assertivas (JML (LEAVENS et al., 2003) e JASSDA (BRöRKENS; MöLLER, 2002))

para a verificação de aplicações.
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2.2 UML-RT

A UML é uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projetos

complexos de software, pode ser empregada para visualizar, especificar, construir

e documentar os componentes de sistemas de software (OMG, 2004).

É o resultado da unificação da linguagem de modelagem de objetos de três

métodos: Booch, Object Modeling Technique (OMT) e Object-Oriented Software En-

gineering (OOSE). Em 1997, a UML v1.1 foi adotada pela OMG (Object Management

Group), desde então, se tornou o padrão da indústria de software para a modela-

gem de objetos e componentes.

A arquitetura de um sistema pode ser descrita através de visões interligadas.

Cada uma dessas constitui uma projeção na organização e estrutura do sistema

para compreender melhor o que está sendo desenvolvido.

A modelagem visual com a UML possibilita sua avaliação em dimensões múlti-

plas (várias visões). Permite que os detalhes do processo sejam expostos ou escon-

didos conforme a necessidade, auxiliando o desenvolvimento de projetos comple-

xos e extensos (KOBRYN, 1999).

Existem duas abordagens voltadas à especificação de sistemas de tempo real:

a RT-UML, proposta por Douglass (1998, 1999), e a adotada pela OMG, baseada em

ROOM (Real-Time Object-Oriented Modeling) (SELIC, 1996), chamada UML-RT (SELIC;

RUMBAUGH, 1998). Neste trabalho é utilizada esta última, por dispor de uma facili-

dade de especificação de componentes ativos e permitir a comunicação entre esses

componentes.

A extensão RT-UML apresentada por Douglass (1998) procura demonstrar a

utilização de UML sem a necessidade de utilizar outros diagramas. Essa extensão

trata a definição temporal nos diagramas de seqüência, atividades e estados, nos

quais o tempo é o fator mais relevante.

A concorrência é descrita através: do diagrama de classes, pela especificação

do estereótipo «active» para indicação de uma classe ativa; do diagrama de esta-

dos, pelo recurso de subestados concorrentes; e do diagrama de atividades, pela

bifurcação do fluxo de controle.
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Figura 2.1: Exemplo de diagrama de classes em RT-UML.

É possível evidenciar a sincronização através dos diagramas de atividades e

de estados, com a união das bifurcações que apresentam concorrência (Figura 2.2)

(DOUGLASS, 1998; MCLAUGHLIN; A., 1998; FERREIRA, 2003).

Figura 2.2: Exemplo de concorrência em RT-UML.

A RT-UML apresenta uma notação para representar a estrutura dos componen-

tes ativos de um sistema, procurando evidenciar a interação desses componentes

por meio das interfaces de comunicação de que dispõem, além de identificar o

comportamento de cada um deles (SELIC; RUMBAUGH, 1998; OMG, 2004; HAI; YI-FANG;

CHI-LAN, 2005).

A UML-RT foi apresentada inicialmente por Selic e Rumbaugh (1998), associ-

ando os conceitos de UML padrão e seus mecanismos baseados em estereótipos,

restrições (constraint) e rótulos (tagged values) aos conceitos do ROOM, por meio

da descrição de objetos ativos da estrutura de cápsula.

A estrutura de UML-RT é composta da descrição de diagramas de colaboração

e classe, que procuram capturar a relação existente entre os diversos componentes

do sistema por meio da interconexão entre as entidades.

Os principais elementos são (Figura 2.3) (SELIC; RUMBAUGH, 1998; FISCHER; OLDE-

ROG; WEHRHEIM, 2001; KRüGER; PRENNINGER; SANDNER, 2001; ZAMORA; BORDELEAU, 2002):
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Figura 2.3: Exemplo de diagrama de classes em UML-RT.

• Cápsula: A entidade cápsula é uma entidade em execução, tem atributos e

métodos como qualquer outra classe em orientação a objetos, mas que nunca

são acessados externamente. Dispõe de um mecanismo de troca de mensa-

gem para permitir a execução das tarefas. Esse mecanismo é implementado

através de portas específicas, utilizadas para a comunicação da cápsula com

o mundo exterior. Constituídas de um bloco principal, encapsulam o estado

e a única maneira de acessá-las é através de suas portas. É modelada através

do estereótipo «capsule».

Cada uma das portas na cápsula executa um papel particular na colaboração

que uma cápsula possa vir a exercer para com outras. Com a finalidade de

obter um domínio da semântica existente nas interações entre as cápsulas, as

portas são associadas através de protocolos, que definem um fluxo válido de

informações entre as portas das cápsulas.

A implementação da cápsula pode ser descrita através de um diagrama de

estados, porém certas propriedades da cápsula devem ser levadas em consi-

deração:

– Deve haver apenas um diagrama de estados por cápsula;

– Cápsulas que não tenham diagrama de estados devem dispor apenas de

subcápsulas internamente;

– Deve enviar e receber sinais através das portas (end port);

– Somente podem ser acessadas as partes protegidas da cápsula (métodos

e atributos internos à classe);
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• Portas: São objetos que agem como pontos de entrada ou saída para a cáp-

sula. São referenciados por uma instância de cápsula, isto é, são criadas com

a cápsula e destruídas quando essa não mais existir.

Cada porta tem seu identificador e estado próprios e únicos dentro do escopo

da cápsula, além de uma regra específica em um determinado protocolo, regra

esta que define o tipo da porta. Assim, esta porta implementa um comporta-

mento único para cada regra de protocolo.

As portas são visíveis dentro e fora da cápsula. Quando acessadas de fora,

as portas apresentam uma mesma interface e não é possível diferenciá-las

senão pelo seu próprio identificador e pela regra que o protocolo especifica.

Quando acessadas internamente pela cápsula, é possível identificá-las de duas

maneiras: relay ports e end ports. Aquela conecta a porta a subcápsulas, ao

passo que esta conecta diretamente ao diagrama de estados à cápsula. São

modeladas através do estereótipo «port».

• Conectores: Os conectores são visões abstratas de canais de comunicação

baseados em sinais que interconectam duas ou mais portas. Um conector re-

presenta um canal de comunicação, que gera facilidades de transmissão para

dar suporte a um protocolo. Além disso, pode se conectar a portas, as quais

executam regras complementares em um protocolo associado ao conector.

• Protocolos: Os protocolos são uma especificação do comportamento de um

conector, ou ainda uma explicitação das regras entre os participantes de um

protocolo. Em outras palavras, trata-se do comportamento puro, sem especi-

ficar qualquer elemento estrutural.

Um protocolo interage com um conjunto de participantes, que nele executam

uma regra específica. Cada uma dessas regras do protocolo é dada por um

nome único e por um conjunto de sinais por elas recebidos.

Quando um protocolo envolve a comunicação de dois participantes, estes

são chamados protocolos binários, os quais são considerados a maneira mais

comum e simples de especificação da comunicação entre duas cápsulas. A

principal vantagem disto é a existência de uma regra chamada base, que pre-

cisa ser especificada para indicar sinais de entrada, e uma outra chamada

conjugated, para especificação de sinais de saída.

É modelado através do estereótipo «protocol» enquanto as regras de proto-

colo, pelo estereótipo «protocol role». Segundo Selic e Rumbaugh (1998), um

protocolo captura as regras existentes entre as cápsulas.

Como as cápsulas têm características ativas, dependem de eventos externos

para que alguma ação seja executada. Tais eventos são originados pelo ambiente e
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podem ser transmitidos a uma cápsula ou por ela recebidos através de suas portas.

Essas, por sua vez, utilizam-se dos protocolos, os quais definem o conjunto de

sinais de entrada e saída, além de representarem os serviços por ela fornecidos e

requeridos.

Um protocolo define um fluxo válido destes sinais através das portas. Conecto-

res agem como canais de comunicação entre essas portas. De uma maneira geral,

a comunicação entre as cápsulas se dá através da troca de mensagem entre elas;

desta forma, nenhum evento interno poderá ocorrer.

Em relação ao quesito tempo, segundo Ramos (2005), a UML-RT não tem um

suporte adequado para qualquer aplicação que envolva tempo real. Na realidade,

ela é voltada para modelagem de sistemas baseados em componentes e sistemas

embarcados qualificados como sistemas de tempo real não críticos (POLIDO, 1995).

O enfoque deste trabalho é a modelagem de componentes reativos, sem tratar dos

aspectos de tempo.

Um protocolo tem controles de tempo para duas situações a serem eviden-

ciadas: a primeira é a ativação de determinadas atividades em um determinado

período; a segunda é a ativação através da expiração do tempo de execução. Essa

abordagem de tempo é tratada de forma a converter esses requisitos temporais

em eventos, que podem ser manipulados como qualquer outro evento que uma

cápsula venha a receber do ambiente.

O diagrama de estados da cápsula pode realizar o tratamento adequado em

relação aos requisitos de tempo. Tendo um único ponto de entrada na cápsula e

tratando os requisitos temporais como eventos, é possível determinar o tempo de

execução da cápsula.

Por permitir eventos externos e pelo fato de o quesito tempo ser tratado como

um evento igual aos demais, de maneira síncrona, o comportamento das cápsulas

é previsível, conferindo características determinísticas para os modelos especifica-

dos nessa linguagem. É possível evidenciar outras características, como eventos

assíncronos e concorrência, através das estruturas da cápsula.

2.2.1 Exemplo de especificação em UML-RT

O exemplo descrito é o sistema de controle de um elevador apresentado no

Capítulo 1. Definem-se duas cápsulas: uma controla as operações do elevador,

que trata as solicitações do ambiente, tais como o andar desejado e o chamado em

um determinado andar; a outra representa o dispositivo físico do elevador, com as

funcionalidades de movimentação e abrir e fechar da porta.

Dispõe dos seguintes componentes:
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• Controlador: funciona como uma interface para o ambiente, recebendo as

solicitações de chamada nos andares e a solicitação de destino através do

acionamento do andar desejado;

• Elevador: é a especificação do sistema controlado, controlando o dispositivo

físico do elevador por meio da execução de suas funções básicas: parar nos

andares solicitados pelo controlador, movimentar-se, além de abrir e fechar

as portas;

• Andar: é a representação do pavimento em que o elevador opera.

O elevador sempre inicia sua operação a partir do andar térreo (zero) e perma-

nece em estado de aguardo por uma solicitação de andar ou de chamado. Nesta

especificação não há valor máximo definido, apenas o limitado pelo ambiente (pai-

nel de controle).

É possível modelar o sistema da seguinte forma (Figura 2.4):

Figura 2.4: Diagrama de estrutura do sistema de controle do elevador.

O sistema dispõe de uma porta de entrada para comunicação entre o ambi-

ente e o controlador (portAC) interligando os painéis de acionamento à cápsula

Controlador . Essa cápsula tem uma outra porta para comunicação com a cápsula

Elevador (portCE) através do protocolo ProtocoloEC (base). Essa, por sua vez, tem

uma porta (portEC) para comunicação com a cápsula Controlador, também através

do protocolo ProtocoloEC ∼ (conjugated).

A porta portAC realiza a comunicação com a aplicação através do protocolo

ProtocoloAC, que implementa dois sinais de entrada para controle da cápsula Con-

trolador : um para solicitação do elevador em determinado andar através do si-

nal reqElevador , e outro para a solicitação do andar desejado através do sinal

reqAndar .

Já dentro do componente, a comunicação entre a cápsula Controlador e a cáp-

sula Elevador se dá por meio do protocolo ProtocoloEC, que disponibiliza três si-

nais: o sinal de entrada irPara, para direcionar o elevador para um andar desejado,

e os sinais de saída chegou e fecharPorta, indicando a atividade realizada pela cáp-

sula Elevador (Figura 2.5).
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A cápsula Controlador tem dois atributos relacionados à classe Andar , que

representa o pavimento físico de um prédio: o req, que armazena todos os anda-

res solicitados pelo ambiente; e o pos, que representa o andar no qual o elevador

se encontra. Representados na (Figura 2.5) como nome da associação na cápsula

Controlador.

A cápsula Elevador também tem dois atributos: pos, para representar o an-

dar atual; e destino, para indicar o andar para o qual o elevador deve se deslocar.

Representados na (Figura 2.5) como nome da associação na cápsula Elevador.

Figura 2.5: Diagrama de classes do sistema de controle do elevador.

A fim de se demonstrar o comportamento das cápsulas, deve-se definir um

diagrama de estados para cada uma delas.

O diagrama de estados da cápsula Controlador inicia-se com a chegada do co-

mando a ser executado através dos sinais de entrada do ProtocoloAC. Verifica-se,

se o sinal é de uma requisição de chamada para um determinado andar (reqEleva-

dor), ou se é de uma solicitação para a movimentação para um determinado andar

(reqAndar).

Qualquer um dos eventos dos sinais de solicitação do elevador direciona para

um estado de fechamento das suas portas, gerando em seu término um evento

através do sinal fecharPorta, direcionando para um estado de aguardo que solicita

o deslocamento do elevador através do sinal irPara, permanecendo em estado de

espera até a chegada do andar solicitado, indicado pelo evento no sinal chegou

(Figura 2.6).
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Figura 2.6: Diagrama de estados da cápsula Controlador.

O diagrama de estados da cápsula Elevador começa com o evento irPara que

inicia o estado de fechamento das portas. Tão logo fecham-se as portas, o evento

fecharPorta é sinalizado para a cápsula Controlador e o elevador entra em estado

de movimentação, representado pelo evento passou.

Quando o elevador chegar ao andar determinado pelo atributo destino, o evento

chegou é gerado e sinaliza para a cápsula Controlador. Em seguida, o evento de

abertura das portas é acionado, o que conduz a um estado de espera até a solicita-

ção seguinte (Figura 2.7).

Figura 2.7: Diagrama de estados da cápsula Elevador.

2.3 CSP-OZ

A linguagem CSP-OZ (FISCHER, 1997b) é a integração de CSP e Object-Z. Cada es-

pecificação do sistema é composta de especificações de classes, através da notação

da linguagem Object-Z, com a definição de processos e canais de CSP. Cada uma

dessas classes tem um conjunto de canais CSP associados a algum tipo da notação

da linguagem Z (SPIVEY, 1998).

A linguagem CSP-OZ é baseada na semântica por falhas e divergências de CSP

(ROSCOE, 1997; SCHNEIDER; SCHNEIDER, 1999), desta forma consegue-se uma definição

de classe não somente em sua estrutura (Object-Z), mas também em relação a seu
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comportamento (CSP).

2.3.1 A linguagem Object-Z

A linguagem Object-Z foi desenvolvida na Universidade de Queensland e pro-

põe uma extensão para a linguagem Z, com a finalidade de fornecer subsídios para

a especificação de sistemas orientados a objetos.

Esta linguagem utiliza a sintaxe e a semântica da linguagem Z em conjunto com

novas construções introduzidas para facilitar a especificação para a orientação a

objetos. A extensão principal na linguagem Object-Z é o esquema da classe, que

captura a noção de classe utilizada na orientação a objetos através da especificação

de um único esquema da linguagem Z.

O esquema da classe não é simplesmente uma extensão sintática, a linguagem

Object-Z estende a semântica para permitir a declaração de tipos cujas instâncias

são objetos de outras classes.

Na linguagem Object-Z, a classe é uma representação para objetos, cada ob-

jeto de uma classe tem um estado. As transições desse estado são efetuadas por

meio das operações definidas nos esquemas de operações (HAI, 2004). Também é

possível utilizar uma classe como definição para tipo de dados. Identificada como

referência de objetos dentro de uma outra classe, possibilita um objeto fazer refe-

rência a outros.

Uma especificação de um sistema em Object-Z consiste de uma definição de

classes, permitindo utilizar as definições encontradas em orientação a objetos e,

conseqüentemente, a definição através de herança e polimorfismo. A estrutura

básica de uma classe é:

Nome da Classe [Parâmetros]

Lista de visibilidade

Especificação de herança

Definição de tipos

Definição de constantes

Esquema de estados

Esquema de inicialização de estados

Esquema de operações

A notação de Object-Z pode ser vista no Anexo A.

2.3.2 A álgebra de processos CSP

A álgebra de processos CSP possibilita uma visualização dos aspectos dinâmi-

cos e concorrentes de um sistema computacional através de operadores e notações.



2.3 CSP-OZ 27

Ao descrever processos concorrentes, permite especificar a comunicação entre pro-

cessos através de canais ou de outras primitivas de sincronização. Interagem não

apenas entre si, mas também com o ambiente através de eventos de comunicação.

A primeira versão de CSP foi definida por C. A. R. Hoare em 1978 e o primeiro

livro de referência, publicado em 1985 (HOARE, 1985). Sua semântica e notações

foram alteradas levemente em Roscoe (1997), em que se baseia a notação atual.

A álgebra de processos CSP visa a desenvolver uma especificação simples, efi-

ciente, funcional, escalável e distribuída envolvendo sistemas. As primitivas são

baseadas na álgebra de processos definida por Hoare (1985), permitindo que as

aplicações possam ser modeladas de maneira direta e formal.

Permite ainda a definição de concorrência em todos os níveis de um sistema

de maneira bastante abstrata, uma vez que é desconsiderado o efeito físico da

concorrência, seja ele como controle de memória compartilhada ou controle de

região crítica.

A sintaxe de CSP tem uma grande quantidade de operadores utilizados para

descrever características dinâmicas de um sistema, além de uma primitiva básica e

descritiva dos aspectos seqüenciais, da concorrência e do não determinismo (Anexo

A). Isto permite que a semântica de CSP possa ser abordada de três maneiras

diferentes, conforme colocado por Roscoe (1997):

• Semântica Operacional: A semântica operacional de CSP interpreta progra-

mas como diagramas de transições, com movimentações de ações visíveis e

invisíveis entre os vários estados de um programa.

Essa semântica é utilizada para descrever o comportamento de um sistema,

estando bem próxima da implementação propriamente dita, utilizando a for-

malização matemática como uma estratégia para a implementação.

• Semântica Denotacional: Segundo Fiore et al. (1996), a semântica denotacio-

nal é descrita como a teoria que fornece o real significado de um programa ou

de uma especificação. A semântica denotacional de CSP também segue essa

definição.

Essa semântica procura mapear a linguagem para um modelo abstrato ca-

paz de fornecer o significado real de um determinado programa (comporta-

mento) através do significado de suas partes. A semântica denotacional de

CSP baseia-se nos modelos de traços, falhas e divergência.

• Semântica Algébrica: A semântica algébrica de CSP é definida como um con-

junto de leis algébricas capazes de definir a equivalência de processos através

dos termos de igualdades que podem ser provados utilizando-se os axiomas

dessa semântica.



2.3 CSP-OZ 28

Os elementos básicos de CSP são o evento e o processo. Os eventos são de

natureza atômica, ou associados a dados através de canais de comunicação de en-

trada e saída. Os processos são entidades com um comportamento e uma interface

particular através da qual ela interage com o ambiente.

Uma vez que um processo interage com outros processos através desta in-

terface, o comportamento do processo em si é determinado pelo comportamento

dessa interface.

As principais características desta linguagem são:

1. Os processos são acoplados apenas a eventos;

2. Os processos paralelos ou concorrentes podem trabalhar juntos através de

sincronização das respectivas entradas e saídas de seus processos. A comu-

nicação somente pode ocorrer entre dois processos se ambos estiverem aptos

a enviar ou receber essa comunicação;

3. Os processos paralelos ou concorrentes se comunicam de maneira instantâ-

nea; não existe nenhuma consideração a respeito do intervalo durante eles,

ou seja, ocorrem atomicamente.

Um maior detalhamento da sintaxe de CSP pode ser encontrado em Hoare

(1985), Roscoe (1997), Schneider e Schneider (1999).

2.3.3 A sintaxe de CSP-OZ

Cada uma das interações de interfaces de objetos corresponde a uma especi-

ficação de operações da linguagem Object-Z. Em cada uma dessas operações, os

parâmetros de entrada e saída se comunicam através de um canal correspondente.

De uma maneira geral, a parte de Object-Z define os tipos de dados, constantes,

variáveis de estados, inicialização dessas variáveis e as operações; a parte CSP é di-

recionada aos processos que definem a ordem segundo a qual as operações devem

ser executadas.

Segundo Fischer (1997b), a idéia básica da linguagem CSP-OZ é definir a se-

mântica de classes utilizando o modelo semântico de CSP de falhas e divergências

e estendendo a linguagem Object-Z à noção de canais de comunicação e à sintaxe

de CSP.

A linguagem CSP-OZ é composta da seguinte forma:
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Nome da Classe [Parâmetros]

Definição de canais

Parte CSP

Definições de tipos e constantes

Esquema de estados

Esquema de inicialização de estados

Esquema de operações

As operações em CSP-OZ são declaradas com as cláusulas enable e effect ,

com a finalidade de indicar pré e pós-condições, respectivamente. Assim qualquer

operação a ser executada tem suas definições analisadas.

A linguagem CSP-OZ limita a utilização de Object-Z, não permitindo constru-

ções paralelas e operadores de escolhas internas na construção de Object-Z, per-

mitindo a ocorrência de não determinismo apenas na estrutura CSP.

Adota-se a mesma estrutura de Object-Z, permitindo características de herança

e polimorfismo. A ativação é possível somente na classes de Object-Z, que não têm

definições CSP.

É possível ativar outras classes Object-Z em seus esquemas, incluindo a capaci-

dade de expressar condições de invariâncias de estados de outros objetos ativados

(OLDEROG; WEHRHEIM, 2005).

Da mesma forma, objetos de uma classe do tipo CSP-OZ só podem ativar ob-

jetos de classes desse mesmo tipo, fazendo referência às interfaces dos objetos

ativados. Essa ativação ocorre na parte de CSP, de modo que o objeto ativado pode

criar de forma dinâmica objetos de CSP-OZ, dependendo do estado de controle.

Os canais das interfaces das classes são relacionados às operações, isto é, a

ocorrência de um evento em um canal é associada à execução de uma operação nos

objetos correspondentes.

A identificação de canais e operações externas resulta na interação de objetos

fortemente acoplados. Dois objetos conectados por um canal devem conter um par

de operações com nomes e parâmetros idênticos. Isto significa que a interface entre

os objetos é ampla, e alguns detalhes de suas propriedades internas são visíveis no

aspecto global da classe.

Segundo Sühl (2002), pode-se afirmar que a semântica utilizada por CSP-OZ é

definida com alto grau de abstração e com uma baixa complexidade.

No exemplo a seguir, desenvolve-se a especificação do sistema de controle de

um elevador utilizando CSP-OZ. Este exemplo mostra a especificação do exemplo

comentado no Capítulo 1, ora especificado em UML-RT.
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Elevador

methodchegou : [posicao! : Andar]
chanreqElevador, reqAndar : [posicao? : Andar]
methodfecharPorta

local channelabrirPorta

MAIN =̂ (reqElevador 2 reqAndar)→ fecharPorta →
chegou → abrirPorta → MAIN

req : P Andar

pos : Andar

destino : Andar

effect fecharPorta

∆(pos)

pos′.nAndar = −1

enable fecharPorta

req ≠ ∅

enable chegou

destino = pos

effect chegou

∆(req,pos)
posicao! : Andar

{pos′} ∈ req∧ posicao! = destino

req′ = req\{pos′}

Init

req = ∅
pos.nAndar = 0

destino.nAndar = −1

effect reqElevador

∆(req)
posicao? : Andar

(posicao? = pos)⇒ req′ = req

(posicao? ≠ pos)⇒
req′ = req∪ {posicao?}

effect reqAndar

∆(req)
posicao? : Andar

({posicao?} ∈ req)⇒ req′ = req

({posicao?} 6∈ req)⇒
req′ = req∪ {posicao?}

No exemplo da especificação da classe Elevador na linguagem CSP-OZ, tem-se a

declaração do nome da classe sem a especificação de parâmetros de entrada. Essa

especificação tem início com a definição da parte CSP, especificando os canais e

seus respectivos tipos. Em seguida, é realizada a especificação dos processos da

classe. Deve-se salientar que toda especificação de uma classe em CSP-OZ inicia-

se com a definição do processo MAIN, o qual representa a característica de classe

ativa.

As declarações:

methodchegou : [posicao! : Andar];
chanreqElevador, reqAndar : [posicao? : Andar];
methodfecharPorta; e
local channelabrirPorta

definem os canais envolvidos na comunicação, representando os eventos que deter-

minam o comportamento da classe. O canal chegou permite a comunicação através

da declaração de uma variável associada, posicao! : Andar , indicando que o canal

transmite um valor de saída, representado pelo símbolo !.
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Os canais reqElevador e reqAndar especificam o meio pelo qual a classe re-

cebe os eventos que determinam o andar para o qual o elevador deve se deslocar.

Através desse canal de comunicação, passa-se o andar de destino, tanto para as

requisições de chamada quanto para as requisições de escolha através de uma va-

riável de tipo Andar . O símbolo ? indica que a variável associada ao canal recebe o

valor através da comunicação.

O canal do tipo method fecharPorta representa a ação de fechar a porta do

elevador. Este canal é acionado para o fechamento da porta do elevador. O canal

local abrirPorta representa a execução do comando de abrir a porta após o elevador

chegar no andar escolhido.

A especificação MAIN =̂ fecharPorta → chegou → abrirPorta → MAIN é uma

construção referente à parte CSP da linguagem CSP-OZ; nela se vê a definição do

processo MAIN .

A especificação das operações está interligada às especificações dos canais.

Conforme a necessidade de expressar pré ou pós-condições, especificam-se opera-

ções do tipo enable para especificações das condições iniciais para a execução do

evento, ou operações effect para especificações das condições após a execução

de um evento.

A especificação effect reqAndar indica a condição após a execução de um

evento no canal reqAndar . O símbolo ∆ especifica que o conjunto de andares

selecionados req sofre mudança após a execução do evento de solicitação de movi-

mentação do elevador. Uma variável local posicao, de tipo Andar , é utilizada para

receber o valor passado pelo canal reqAndar .

No predicado da operação, é analisado se o andar requisitado é o mesmo do

atual (pos). Se for, não há necessidade de movimentação do elevador. Caso seja

um andar não pertencente a lista {posicao?} 6∈ req, é acrescentado o novo andar

desejado ao conjunto de andares req′ = req ∪ {posicao?}. O mesmo ocorre para a

operação effect reqAndar do elevador.

A operação de pré-condição (enable fecharPorta) garante que a porta somente

seja fechada se o conjunto de andares tiver algum andar para a movimentação

(req ≠ ∅).

A pós-condição expressa através da operação effect fecharPorta garante que,

após a porta fechar, a posição atual seja indeterminada, uma vez que o elevador

iniciou a movimentação para um determinado andar.

A operação de pós-condição effect chegou permite a alteração das variáveis

da classe. Cria-se uma variável local, representando a comunicação de saída do ca-

nal, a qual informa o andar atual. Para isso, a variável pos′, que indica o novo andar
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ao qual o elevador chegou, deve existir dentro do conjunto dos andares seleciona-

dos (pos′ ∈ req). A variável de saída deve receber esse andar atual (posicao! = pos)

e o andar atendido deve sair do conjunto de solicitações (req′ = req\{pos′}).

2.4 Tradução de modelos UML-RT para modelos CSP-OZ

A tradução de modelos UML-RT e CSP-OZ foi primeiramente apresentada por

Fischer, Olderog e Wehrheim (2001), mapeando o diagrama de estrutura para CSP.

Posteriormente, Möller et al. (2004) expandiram esse mapeamento para toda a lin-

guagem CSP-OZ.

Para a implementação do mapeamento, utiliza-se apenas um subconjunto da

UML-RT: diagramas de classes, de estrutura e de estados. Além disso, extensões

de UML (estereótipos e rótulos) também são utilizadas para unir a diagramação da

UML-RT às definições da linguagem CSP-OZ.

A utilização de extensões é o mecanismo necessário para a realização desse

mapeamento para cada uma das entidades de UML-RT:

• Cápsula: O estereótipo «capsule» deve ser transformado no esquema de classe

em CSP-OZ. Os métodos da cápsula devem ser estereotipados como «base»

ou «conjugated», combinando-se com os estereótipos das portas que refe-

renciam o protocolo contido na assinatura dos métodos. Pode ainda dispor

dos estereótipos: «Invariant», para indicar os predicados de invariância em

Object-Z, e «Init», para apontar os estados inicias da classe.

• Protocolos: Os protocolos são identificados através do estereótipo «protocol»

e indicam o meio de comunicação entre as cápsulas. Não são mapeados para

CSP-OZ diretamente, somente as suas ligações com a cápsula são mapeadas

como canais. Os protocolos dispõem de dois estereótipos, «in» e «out», ambos

para indicação das operações.

• Portas: As portas são representadas como referências aos protocolos, indi-

cando o canal de comunicação da cápsula em um determinado protocolo.

Não são mapeadas para a estrutura de CSP-OZ.

• Direcionamento das comunicações: O direcionamento das comunicações ex-

pressas em UML-RT é indicado através das especificações de operações dos

protocolos («in» e «out»). Para a transcrição para CSP-OZ isso não é levado

em consideração, permitindo que as operações tenham atributos tanto de en-

trada como de saída, ou de endereçamento, identificados através dos rótulos

«inDecl», «outDecl» ou «addr», respectivamente.
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• Comportamento da comunicação: Para cada um dos sinais de um determi-

nado protocolo, deve-se criar uma nova operação com o estereótipo «Change»

para indicar a lista de atributos pertencentes a uma cápsula que pode ser al-

terada por uma determinada operação. Isto equivale à ∆− list dos esquemas

em Object-Z.

Para cada um dos sinais, deve-se indicar a necessidade de verificação de pré e

pós-condições para cada uma dessas operações. Para essa situação, utilizam-

se os rótulos «Enable» e «Effect», mapeados para esquemas das operações em

CSP-OZ com nomes de enable OP e effect OP, respectivamente, onde OP é

o nome da operação.

Como Möller et al. (2004) não especificam a declaração do predicado de cada

uma das operações, neste trabalho utiliza-se a propriedade de especificação

da semântica das operações existentes em UML. Essa propriedade permite a

declaração de pré, pós e condição de invariância para cada uma das opera-

ções. Para operações de enable, utiliza-se a propriedade de pré-condição;

para operações de effect, a de pós condição. Com a finalidade de ilustrar

a especificação dessas propriedades a Figura 2.8 mostra a tela da ferramenta

Rational Rose RT para especificação dessas propriedades (RATIONAL SOFTWARE

CORPORATION, 2002).

Figura 2.8: Especificação de propriedades das operações.

Um outro ponto não abordado pelo trabalho de Möller et al. (2004) é a com-

posição de classes Object-Z. Neste caso as operações dentro de uma classe devem

ser mapeadas diretamente, sem a especificação de operações de enable e effect,

como em CSP-OZ.

Já a classe que realiza a composição de um objeto deve receber uma referência
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em relação à declaração da composição. Esta extensão para o método é vista no

exemplo a seguir e no Capítulo 4, em que se formaliza todo o mapeamento entre

as especificações.

De uma maneira geral, a especificação de cada uma das cápsulas UML-RT é

traduzida para uma classe CSP-OZ, levando consigo os nomes dos atributos e mé-

todos. O diagrama de estados de cada uma das cápsulas é mapeado para especifi-

cações em CSP e o diagrama de estrutura, o qual descreve a arquitetura do sistema,

também é mapeado para uma especificação em CSP através de composições para-

lelas.

Segundo Möller et al. (2004), a tradução para CSP-OZ é composta de três itens:

1. O diagrama de estados é a transcrição das operações mapeadas no diagrama

de classes. O mapeamento para CSP é possível se

(RASCH; WEHRHEIM, 2003):

• Uma cápsula apresentar diagrama de estados simples, sem concorrência,

hierarquia, guardas ou ações;

• Não houver transições intermediárias;

• Não se utilizarem de pontos de escolha;

• O conjunto de eventos estiver separado nos diagramas de estados con-

correntes dentro de cápsulas que possuem subcápsulas. Deve-se

expressá-las através da composição paralela das construções CSP de cada

uma das subclasses e da própria classe;

• O diagrama de estados da cápsula servir como diagrama de estados de

protocolo, sendo utilizado para direcionar as operações que devem ser

executadas. Para o estado inicial do diagrama de estados, deve-se criar

um processo MAIN ;

• O diagrama de estados nos protocolos não for utilizado.

Para o estado final, deve-se criar o processo Skip, que representa a fina-

lização da execução.

2. A geração de classes CSP-OZ consiste dos rótulos sinalizados nos elementos

do modelo. Cada operação de um protocolo é uma declaração do tipo canal

em CSP-OZ.

Existem três tipos de canais: method, que representa um comportamento

passivo na execução deste processo; chan, que corresponde à chamada de um

método remoto (comunicação externa através das portas); e

local channel, que representa a comunicação interna dentro do próprio

componente.
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Uma operação de entrada no protocolo (income signal-base) é mapeada como

um canal do tipo method. Da mesma forma, uma operação de saída do pro-

tocolo é mapeada para a declaração chan (outcoming signal-conjugated).

3. O mapeamento do diagrama de estrutura equivale à parte mais complexa do

mapeamento de UML-RT para CSP-OZ, pois envolve a descrição dos relaciona-

mentos entre as cápsulas. Cada uma das cápsulas é considerada um processo,

de modo que cada uma dessas cápsulas é referenciada através de composição

paralela com as demais (RASCH, 2003).

Se uma cápsula tiver várias subcápsulas, cada uma delas deve ser mapeada

como processos em CSP, na parte CSP da classe CSP-OZ (RASCH; WEHRHEIM,

2003).

De maneira geral, cada cápsula do diagrama é um processo CSP, as portas são

os canais, e as subcápsulas dentro de uma cápsula são definidas como com-

posição paralela em uma expressão CSP, com suas propriedades de sincroni-

zação garantidas através da interconexão entre as cápsulas pelos conectores.

2.4.1 Exemplo

No exemplo a seguir, mapeia-se a especificação do elevador exemplificada na

Seção 2.2. Para isso, é necessário um detalhamento de todas as operações exis-

tentes, conforme descrito nas regras propostas por Möller et al. (2004). O detalha-

mento das cápsulas é mostrado na Figura 2.9. Neste exemplo, foi assumido que o

elevador opera em um edifício de cinco andares.

Figura 2.9: Detalhamento do diagrama de classes do sistema do elevador.
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Baseando-se no diagrama de estados da cápsula Controlador mostrado na Fi-

gura 2.6, mapeia-se essa cápsula para a seguinte especificação em CSP-OZ:

Controlador

methodirPara : [posicao! : Andar]
chanchegou : [posicao? : Andar]
chanfecharPorta

chanreqAndar : [posicao? : Andar]
chanreqElevador : [posicao? : Andar]

MAIN =̂ (reqAndar?posicao 2 reqElevador?posicao)→ FECHANDOPORTA

FECHANDOPORTA =̂ fecharPorta → PORTAFECHADA

PORTAFECHADA =̂ irPara!posicao → INDOPARAANDARDESEJADO

INDOPARAANDARDESEJADO =̂ chegou?posicao → MAIN

req : P Andar©

pos : Andar©

effect reqElevador

∆(req)
andares? : Andar

(andares? = pos)⇒ req′ = req

(andares? ≠ pos)⇒
req′ = req∪ {andares?}

enable fecharPorta

req ≠ ∅

effect chegou

∆(req,pos)
posicao! : Andar

pos′ = posicao?

{pos′} ∈ req

req′ = req\{posicao?}

Init

req = ∅
pos.nAndar = 0

effect reqAndar

∆(req)
andares? : Andar

({andares?} ∈ req)⇒ req′ = req

({andares?} 6∈ req)⇒
req′ = req∪ {andares?}

effect fecharPorta

∆(pos)

pos′.nAndar = −1

enable irPara

req ≠ ∅

effect irPara

posicao! : Andar

{posicao} ∈ req∧
(pos − posicao!) = min(req,pos)

Primeiramente, realiza-se o mapeamento da cápsula para uma estrutura de classe na

parte CSP. Os sinais utilizados nos protocolos que interagem com essa cápsula (Protoco-

loAC e ProtocoloEC) são mapeados como canais.

method irPara : [posicao! : Andar]

chan chegou : [posicao? : Andar]

chan fecharPorta

chan reqAndar : [posicao? : Andar]

chan reqElevador : [posicao? : Andar]

As definições dos canais são feitas através do mapeamento dos tipos de sinais e de

portas que implementam a comunicação com o protocolo. Os sinais reqAndar e reqEleva-

dor são mapeados para canais do tipo chan: trata-se de sinais de entrada estereotipada
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pelo rótulo «in» que implementam a comunicação através das portas estereotipadas pelo

rótulo «conjugated», portAC.

A porta portAC é indicada pelo estereótipo «conjugated» através do sinal ∼ no nome

do protocolo no qual é implementada a comunicação, neste caso ProtocoloAC∼.

Para esses dois sinais é definido um parâmetro para a indicação do andar para onde

se deseja ir ou de onde ele é solicitado, parâmetro esse expresso através da declaração

[posicao? : Andar].

A cápsula Controlador comunica-se com a cápsula Elevador através do protocolo Pro-

tocoloEC. Os sinais desses protocolos são mapeados de tal modo que o sinal irPara, com

tipo de dado Andar e estereotipado como «in», é mapeado para um canal do tipo method,

permitindo a indicação para onde o elevador deve ir.

Como existe a ocorrência de uma associação da classe Andar à cápsula Controlador,

há a necessidade de se determinar, no esquema geral da classe, as duas definições que

referenciam a utilização da classe Andar. Isto se dá através da especificação abaixo,

req : P Andar©

pos : Andar©,

onde o conjunto de andares req é um conjunto dos andares solicitados; e pos, o andar

corrente em que o elevador se encontra. O símbolo © especifica que as condições impostas

na classe Andar são respeitadas pela classe Controlador.

A construção CSP é mapeada através do diagrama de estados em conjunto com a

definição de cada um dos canais. O processo MAIN é declarado como processo inicial.

É utilizado o operador de escolha externa (2) para representar a bifurcação das tran-

sições no diagrama de estados (Figura 2.6), definindo assim a ocorrência de um evento

no canal reqAndar, ou um evento no canal reqElevador. Os demais eventos e estados são

mapeados diretamente para a construção CSP.

O esquema de inicialização é obtido do mapeamento dos predicados descritos na

operação Init (com estereótipo «Init»), indicando o predicado inicial das variáveis especi-

ficadas no esquema geral da classe, no caso,

req = ∅
pos.nAndar = 0

Esse predicado foi especificado através da conversão descrita na especificação do pre-

dicado na operação estereotipada com «Init» no diagrama de classes do Controlador. Na

semântica da operação define-se a seguinte especificação,

req =<>
pos = 0

As operações referentes aos canais reqAndar e reqElevador são especificadas através

de esquemas de pós-condições (effect). Após a chegada do evento nesses canais, deve-se

garantir que, se o elevador já se encontrar no andar desejado, este deve permanecer neste

andar; caso contrário, deve-se acrescentar ao conjunto de solicitações de andares req, a
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posição para a qual o elevador deve ir.

Da mesma forma que a operação Init, a especificação do predicado é definida a par-

tir do predicado existente na propriedade de semântica da operação estereotipada com

«Effect».

A declaração ∆(req) é definida através da operação estereotipada como «Change». A

lista de parâmetros definida nesta operação indica as variáveis de estados que têm seu

valor alterado dentro de uma operação de Effect.

O parâmetro das operações estereotipadas com «Effect» ou «Enable» indica o dado

passado através da comunicação dos canais. Se a operação for relacionada a um deter-

minado sinal de entrada em uma porta base, ou de saída em uma porta conjugated, esse

parâmetro representa o valor passado pelo canal, especificando a variável com ’?’. Já se o

sinal for de entrada em uma porta conjugate, ou de saída em uma porta base, a especifica-

ção da variável de comunicação é definida com ’!’, para indicar o valor a ser enviado pelo

canal de comunicação.

Por exemplo, a operação reqAndar estereotipada com «Effect» tem como parâmetro

a definição de Andar : andar . Essa operação está relacionada a um sinal de entrada para

a porta portAC∼. A variável é definida como andar? : Andar na parte declarativa do

esquema da operação da classe em CSP-OZ. O mesmo ocorre para as demais operações

definidas para a cápsula Controlador.

Baseando-se no diagrama de estados da cápsula Elevador mostrado também na Figura

2.6, mapeia-se essa cápsula para a seguinte especificação em CSP-OZ:
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Elevador

chanirPara : [posicao? : Andar]
methodchegou : [posicao! : Andar]
methodfecharPorta

local channelpassou : [posicao? : Andar]
local channelabrirPorta

MAIN =̂ irPara?posicao → INICIANDO

INICIANDO =̂ fecharPorta → PORTAFECHADA

PORTAFECHADA =̂ passou?posicao → MOVIMENTANDO

MOVIMENTANDO =̂
(passou?posicao → MOVIMENTANDO) 2 (chegou!posicao → ANDARDESEJADO)
ANDARDESEJADO =̂ abrirPorta → MAIN

destino : Andar©

pos : Andar©

enable chegou

destino = pos

effect chegou

posicao! : Andar

posicao! = destino

effect passou

∆(pos)
posicao? : Andar

(posicao? = pos ∧ pos > destino)⇒
pos′.nAndar = pos.nAndar − 1

(pos < destino)⇒
pos′.nAndar = pos.nAndar + 1

Init

pos.nAndar = 0

destino.nAndar = −1

enable passou

pos ≠ destino

effect irPara

∆(destino)
posicao? : Andar

destino′ = posicao?

Assim como para a cápsula Controlador, é feito o mapeamento para a cápsula Eleva-

dor, os sinais dos protocolos são convertidos para as declarações de canais. A associação

com a classe Andar é declarada no esquema geral da classe. As operações com seus res-

pectivos estereótipos são mapeadas para seus esquemas e, o diagrama de estados para a

especificação CSP.

A classe Andar é definida como:

Andar

nAndar : Z

nAndar ≤ 5

A classe Andar é a representação física do andar de um edifício. O atributo nAndar ,

declarado na classe, é mapeado como uma variável de estado de tipo inteiro para o es-

quema geral da classe. A operação andar , estereotipada com «Invariant», é mapeada

como a condição de invariância especificada no esquema geral da classe nAndar ≤ 5.
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A especificação desse predicado na operação definida no diagrama de classes também

é obtida através do predicado definido na propriedade semântica da operação. No caso

dessa operação, foi definida como nAndar <= 5.

2.5 Conclusão

Neste capítulo foram apresentadas as notações utilizadas nesse trabalho e as rela-

ções entre as mesmas, estabelecidas na literatura. Foram ainda analisados trabalhos que

procuram unir a utilização de UML com as diferentes técnicas baseadas em especificações

formais.

Foram mostradas as características básicas das linguagens UML-RT e CSP-OZ, procu-

rando fornecer uma descrição de cada uma delas. Também foi visto o mapeamento entre

modelos especificados em UML-RT para modelos em CSP-OZ.

Os trabalhos de Fischer, Olderog e Wehrheim (2001), de Rasch (2003), de Rasch e

Wehrheim (2003) de Möller et al. (2004) demonstram o processo de tradução através de

exemplos e de descrição informal. Essa deficiência é corrigida com a formalização desse

processo de mapeamento no Capítulo 4.

A utilização de UML-RT com CSP-OZ fornece um meio para a modelagem de uma apli-

cação através de uma linguagem gráfica, com a união de um formalismo capaz de separar

as características estáticas e dinâmicas dentro dessa especificação. Essa união de especi-

ficações se mostrou completa por permitir o mapeamento da UML para o formalismo de

CSP-OZ.

O mapeamento utilizado para este trabalho é a formalização de modelos especifica-

dos em UML-RT para modelos especificados em CSP-OZ. A tradução entre essas duas lin-

guagens é possível através de características básicas, como o relacionamento dos canais

com as operações, a utilização de eventos externos, e a utilização de operações como pré

e pós-condições das ações que cada um dos eventos executa possibilitando uma interação

mais coesa entre os objetos.

Esse mapeamento foi especificado através de um sistema para controle de um eleva-

dor. Esse exemplo é utilizado no decorrer deste trabalho com a finalidade de facilitar a

compreensão de cada um dos modelos desenvolvidos nesta tese.

CSP-OZ também permite a criação dinâmica de objetos durante a evolução de um

sistema. Um dos pontos fortes na utilização da linguagem CSP-OZ é a sua semântica

definida com um alto nível de abstração e de maneira pouco complexa.

Deve-se deixar claro que a linguagem CSP-OZ é diferente da abordagem apresentada

por Smith e Derrick (2001), Derrick e Smith (2003), Derrick e Boiten (2002), conforme

apontado por Sühl (2002).

No desenvolvimento deste trabalho, somente é utilizada a linguagem CSP-OZ, por

permitir uma integração direta entre Object-Z e CSP, permitindo, assim, um mapeamento

de modelos especificados em UML-RT de forma individual entre as cápsulas.

No Capítulo 4, formaliza-se o mapeamento entre as linguagens. O trabalho de Möller
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et al. (2004) não apresentou a formalização necessária para possibilitar a utilização desse

método. Situações não previstas foram evidenciadas nesse capítulo.

No capítulo seguinte (Capítulo 3), apresenta-se a semântica da linguagem CSP-OZ.

Com base nessa definição semântica, determina-se um método de refinamento para a

linguagem UML-RT.
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3 A Semântica de CSP-OZ

Neste capítulo, aborda-se a semântica da linguagem CSP-OZ, tendo como base as de-

finições deste trabalho, principalmente no que tange às características de refinamento

desta linguagem.

Primeiramente, na Seção 3.1 apresenta-se uma introdução com os principais traba-

lhos que envolvem a utilização da semântica de métodos formais para refinamento de

especificações utilizando CSP, Object-Z, Z e CSP-OZ.

Para a definição da semântica de CSP-OZ, apresenta-se a semântica de CSP na Se-

ção 3.2. Uma vez que a linguagem CSP-OZ deriva da linguagem CSP-Z, sua semântica

encontra-se descrita na Seção 3.3, procurando evidenciar a integração com os esquemas

da linguagem Z.

Na Seção 3.4 apresentam-se a semântica e o refinamento da linguagem CSP-OZ. Já na

Seção 3.5, encontra-se definida a semântica da linguagem através de CSP-Z, estendendo o

modelo desta para se adequar à linguagem CSP-OZ.

A Seção 3.6 aborda a semântica denotacional da linguagem. Nesta seção são descritas

características como traços, falhas e divergências. Na seção seguinte, a 3.7, apresenta-se a

definição de refinamento para a linguagem CSP-OZ através da semântica denotacional de

CSP e do refinamento de dados para esquemas em Z.

Na Seção 3.8 apresenta-se a tradução semântica de modelos CSP-Z, Object-Z e CSP-OZ

para a utilização na ferramenta de verificação FDR2. Por fim, na Seção 3.9 apresenta-se

uma conclusão dos tópicos deste capítulo.

3.1 Introdução

A semântica denotacional tem a capacidade de descrever os processos utilizando de

funções que mapeiam a linguagem para uma descrição matemática capaz de descrever

seu comportamento.

Define-se a linguagem CSP-OZ com base nessa última semântica. A utilização da se-

mântica denotacional para expressar o comportamento de uma especificação pode ser

encontrada nos trabalhos de Bolton (2002), Bolton e Davies (2006), que definem um

framework para a comparação de tipos abstratos de dados expressos na linguagem Z

e processos expressos em CSP, utilizando uma nova abordagem para a semântica por

falhas, chamada falhas simples (singleton failures).

Derrick e Smith (2003) utilizam-se da semântica denotacional para representar a inte-
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gração entre Object-Z e CSP. Essa abordagem difere de CSP-OZ por integrar separadamente

a classe Object-Z da especificação CSP. Nessa linguagem, a especificação do comporta-

mento ocorre por meio da especificação CSP das classes como um todo e não individual-

mente dentro de cada classe.

Fischer (1998) também utiliza a semântica denotacional para integrar CSP e esquemas

em Z em uma linguagem chamada CSP-Z, baseada na semântica por falhas e divergências.

Em um trabalho posterior, do mesmo autor, define-se também através da semântica por

falhas e divergências, a integração de CSP e Object-Z, criando a linguagem CSP-OZ (FISCHER,

2000).

Outro trabalho que aborda a utilização da semântica denotacional é o de Hoenicke e

Olderog (2002), que estende a semântica da linguagem CSP-OZ para utilização com espe-

cificação de tempo através de Acceptance. A semântica de Acceptances foi introduzida na

semântica CSPP (LAWRENCE, 2002, 2003) e baseia-se na idéia de oferecer, eventos mutua-

mente exclusivos de forma simultânea a um processo, observando qual evento pode ser

escolhido ou aceito.

Roscoe (2005) utiliza a semântica denotacional para a verificação de predicados (pro-

priedades dos processos) para especificações modeladas através de CSP.

Um outro ponto referente à semântica denotacional de CSP relaciona-se à sua utiliza-

ção em verificadores de modelos, Model Checkers. A utilização de ferramentas, como por

exemplo o FDR2, permite que modelos especificados em CSP-OZ sejam verificados.

A semântica da linguagem CSP-OZ permite a transcrição de especificações em mode-

los CSP através da tradução de especificações para a linguagem CSPM , agrupando constru-

ções CSP com um conjunto de funções dessa linguagem.

Os trabalhos de Mota e Sampaio (1998, 2001) estabelecem a tradução de modelos

especificados em CSP-Z. O trabalho de Fischer e Wehrheim (1999) demonstra a tradução

de modelos CSP-OZ. Kassel e Smith (2001) aprimoram o modelo apresentado por Fischer

e Wehrheim (1999) para a verificação de modelos em Object-Z.

A intenção neste capítulo é conceituar a definição de semântica denotacional e sua

implicação para a construção semântica da linguagem CSP-OZ, mais precisamente em re-

lação à propriedade de refinamento desta linguagem.

3.2 A semântica denotacional de CSP

A semântica denotacional apontada por Roscoe (1997) mapeia a linguagem para um

modelo abstrato, procurando demonstrar o significado da especificação através de seu

comportamento por meios matemáticos. Isto é possível utilizando-se as semânticas de

traços, falhas e divergências.

Traços são seqüências de eventos que representam a execução de um processo. São

capazes de mapear todos os eventos gerados para esse processo, fornecendo um rastre-

amento da execução propriamente dita. É possível que essa execução seja finita, quando

a seqüência tem um término ou quando o processo e o ambiente chegaram a um ponto
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no qual eventos não são mais possíveis; ou infinita, quando a seqüência dos eventos não

atinge um final e uma quantidade infinita de eventos é gerada.

Assim:

T = {tr | σ(tr) ⊆ ΣX ∧ #tr ∈ N∧X 6∈ σ(init(tr))}, onde:

σ(tr): O conjunto de eventos de traços pertencentes ao alfabeto ΣX;

#tr : A quantidade de traços;

X 6∈ s(init(tr): Nenhum outro evento pode ocorrer após o evento de término.

Sendo o processo P1 composto da seguinte forma: P1 = descer → subir → esquerda →
subir → P1.

A seqüência de traços é dada por: T (P1) = 〈descer, subir, esquerda〉.

Conforme colocado por Roscoe (1997), Schneider e Schneider (1999), os traços cons-

tituem uma das técnicas para se verificar a existência da equivalência entre processos.

Procura-se rastrear cada um dos eventos e sua respectiva ordem de execução, conforme o

exemplo abaixo:

P1 = subir → descer → P1

P2 = subir → descer → subir → descer → P1

T (P1) = 〈subir,descer〉

T (P2) = 〈subir,descer〉

Assim:

T (P1) = T (P2) ou P1 =T P2

Isto quer dizer que P1 é equivalente em traços a P2 e vice-versa. Assim, P1 satisfaz P2

em relação a traços, da mesma forma que P2 também satisfaz P1. Neste exemplo, houve

uma relação de satisfação entre ambos os processos. Pode ocorrer de apenas os traços de

um processos estarem contidos em relação aos traços de outro processo, T (Pi) ⊆ T (Pj) |
T (Pj) * T (Pi).

Para traços infinitos, tem-se: I(Pi) ⊆ I(Pj) | I(Pj) * I(Pi).

Quando existe essa relação de satisfação, pode-se dizer que um dado processo é refi-

nado por traço (vT ou vI ) em relação a outro processo.

No caso do exemplo acima, tem-se:

P1 sat P2(tr)a P1 vT P2 ou P2 wT P1 : P2 refina em traços P1 ou P1 é refinado em

traços por P2;

P2 sat P1(tr)a P2 vT P1 ou P1 wT P2 : P1 refina em traços P2 ou P2 é refinado em

traços por P1.

O refinamento por traços é um método simples de comparações de processos. Quando

estes apresentam características determinísticas, pode-se definir todos os eventos possí-

veis, assim como a ordem segundo a qual são executados; já processos com características
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não determinísticas não permitem tal abordagem, pois um evento não previsto pode ocor-

rer durante a execução.

No exemplo a seguir, é possível verificar a comparação de dois traços para um mesmo

processo:

P = subir → ((descer → STOP) u (esquerda → direita → STOP))

subir → τ → esquerda → direita ou subir → τ → descer . Como o operador de escolha

interna (u) indica que o comportamento pode ser qualquer um dos dois lados da operação,

um possível traço é:

T (P) = 〈subir,descer〉 ou T (P) = 〈subir, esquerda,direita〉. Não se pode afirmar qual

o traço exato devido à condição de não determinismo. Por este motivo, recomenda-se

utilizar a semântica por falhas e divergências. Traços indicam o que um processo pode

fazer, mas não têm a capacidade de indicar o que ele realmente deve fazer. Sendo assim,

deve-se verificar não mais o que o processo realizará, mas sim o contrário.

Devem-se verificar as condições de rejeição (refusal) para cada um dos traços de um

processo. É possível definir que Ref (P) é o conjunto dos traços dos eventos iniciais do

processo P que podem falhar, isto é, que não podem ser aceitos pelo processo, verifica-se

também para cada traço subseqüente de P , Ref (P/s); onde P/s representa o processo P

depois de um determinado traço s (ROSCOE, 1997; SCHNEIDER; SCHNEIDER, 1999).

Pode-se definir falha (failure) como sendo: F(P) = (s,X ); onde s ∈ T (P) e X ∈
R(P/s).

Para identificar as falhas, devem-se obter todas as rotas possíveis através do traço

de um determinado processo, ignorando o evento de não determinismo (τ). Para cada

uma dessas rotas, determinam-se os eventos não permitidos, aqueles que não devem ser

executados e ainda os que causam falhas.

Nos exemplos a seguir, demonstram-se a determinação das falhas e a identificação de

comportamentos semelhantes, onde o alfabeto de eventos é dado por

Σ = {descer, subir, esquerda}.

Exemplo I : Este exemplo (Figura 3.1) apresenta características

determinísticas. Não há condições internas ou evento não determinístico. O processo

P1 pode assumir inicialmente os eventos subir ou descer.

P1 = (subir → descer → STOP) 2 (descer → subir → STOP)

Figura 3.1: Exemplo processo P1.
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O processo P1 apresenta uma situação determinística, não tendo nenhuma ambigüi-

dade ou eventos τ . Definindo os traços, tem-se:

T (P1) = ∅, 〈subir〉, 〈subir,descer〉 ou

T (P1) = ∅, 〈descer〉, 〈descer, subir〉

Determinando as falhas, tem-se:

F(P1) ={(∅, ), (∅, esquerda), (〈subir〉,descer, esquerda),

(〈subir,descer〉, subir,descer, esquerda)}

Caso a escolha seja pelo outro lado do diagrama, tem-se:

F(P1) ={(∅, ), (∅, esquerda),

(〈descer〉, subir, esquerda),

(〈descer, subir〉, subir,descer, esquerda)}

Exemplo II : Este exemplo (Figura 3.2) apresenta características não determinísticas.

O evento esquerda foi suprimido pela operação de esconderijo (\), gerando em seu lugar

um evento de não determinismo (τ). Qualquer evento que ocorrer, direcionará para um

próximo estado no lado esquerdo da condição e o evento subir , por sua vez, para uma

situação de execução de dois processos, um em cada lado da escolha externa.

P2 =((esquerda → descer → STOP) 2

(subir → esquerda → STOP))\esquerda

Figura 3.2: Exemplo processo P2.

Para os traços de P2, tem-se:

T (P2) = ∅, 〈subir〉 ou T (P2) = ∅, 〈descer〉

Determinando as falhas, tem-se:

F(P2) = (∅,descer, esquerda), (〈subir〉, subir,descer, esquerda) ou

F(P2) = (∅, ), (〈descer〉, subir,descer, esquerda)

De uma maneira geral, as falhas do processo P2 podem ser expressas da seguinte

forma:
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F(P2) ={(∅,X ) | X ⊆ {descer, esquerda}}∪

{(〈subir,X 〉, 〈descer,X 〉) | X ∈ {subir,descer, esquerda}}

Exemplo III : Este exemplo (Figura 3.3) também apresenta características de não deter-

minismo, pois qualquer evento gerado pode levar a qualquer lado da execução na escolha

interna.

P3 = (subir → STOP) u (descer → STOP)

Figura 3.3: Exemplo processo P3.

Para os traços, tem-se:

T (P3) = {∅, 〈subir〉} ou T (P3) = {∅, 〈descer〉}

Determinando as falhas, tem-se:

F(P3) = {(∅, {descer, esquerda}), (〈subir〉, {subir,descer, esquerda})} ou

F(P3) = {(∅, {subir, esquerda}), (〈descer〉, {subir,descer, esquerda})}

De uma maneira geral:

F(P3) = X | {subir,descer} * X

Exemplo IV : Este exemplo (Figura 3.4) apresenta não determinismo em relação à

ambigüidade existente quando o evento esquerda é gerado, podendo levar a qualquer

lado da escolha externa.

P4 = (esquerda → subir → STOP) 2 (esquerda → descer → STOP)

Figura 3.4: Exemplo processo P4.
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Para os traços, tem-se:

T (P4) = {∅, 〈esquerda〉, 〈esquerda, subir〉} ou

T (P4) = {∅, 〈esquerda〉, 〈esquerda,descer〉}

Para as falhas, tem-se dois conjuntos possíveis:

F(P4) ={(∅, {}), (∅, {subir,descer}), (〈esquerda〉, {descer, esquerda})

(〈subir〉, {subir,descer, esquerda})};

F(P4) ={(∅, {}), (∅, {subir,descer}), (〈esquerda〉, {subir, esquerda})

(〈subir〉, {subir,descer, esquerda})}

Neste exemplo ainda há a possibilidade de simplificarmos a expressão, pois:

P4 = (esquerda → subir → STOP) 2 (esquerda → descer → STOP)

= esquerda → ((subir → STOP) u (descer → STOP))

As falhas podem ser expressas por:

F(P4) = (∅, ), (∅, subir,descer)∪ X | {subir,descer} * X

Comparando os quatro exemplos através de suas falhas, nota-se que o processo P3 e

o processo P4 apresentam uma certa equivalência, já que os traços de P3 estão dentro de

P4 e as falhas de P3 também estão dentro das falhas de P4.

Pode-se dizer que:

T (P3) ⊆ T (P4)∧F(P3) ⊆ F(P4)

Então P3 refina por falha P4 : (P4 vF P3).

Neste caso, parte de P4 é equivalente ao processo P3.

Caso ambos os processos sejam totalmente equivalentes por falha, diz-se que cada

um deles refina o outro. É expresso através do símbolo =F .

No caso dos exemplos de P1 e P2, nota-se a existência de uma equivalência em relação

aos traços, podendo-se afirmar que P1 =T P2, pois:

T (P2) = ∅, 〈subir〉 ou T (P2) = ∅, 〈descer〉 e

T (P3) = ∅, 〈subir〉 ou T (P3) = ∅, 〈descer〉

Já o processo P2 refina P3 através de falha ( P3 vF P2), onde apenas as seguintes

falhas em ambos os processos são equivalentes:

F(P2) = {(∅, {descer, esquerda}), (〈subir〉, {subir,descer, esquerda})}

F(P3) = {(∅, {descer, esquerda}), (〈subir〉, {subir,descer, esquerda})}

Existe ainda uma situação em que nem traços e nem falhas são capazes de prever o

comportamento. Essa situação é a divergência. Diz-se que um processo diverge se este

apresentar um comportamento inútil e não for capaz de refutar alguma coisa, como por

exemplo, o processo P abaixo:
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P = (a → P)\a, o processo P não é executado pois, suprimindo o evento a, este nunca

é acionado, não apresentando, conseqüentemente, nenhuma situação que possa direcio-

nar a falhas. Em outras palavras, podem-se definir as divergências de um processo P , se

este for capaz de executar uma seqüência infinita de eventos internos, não oferecendo ga-

rantia de ocorrência de um estado estável, que ofereça uma resposta a qualquer requisição

interna (Figura 3.5).

Figura 3.5: Exemplo de divergência.

Segundo Roscoe (1997), a principal vantagem de trabalhar com divergências consiste

em registrar os traços nos quais o processo pode divergir. Ainda através do modelo por

falhas e divergências, pode-se assumir que, uma vez que um processo diverge, este pode

executar qualquer traço, refutar qualquer evento e divergir em qualquer traço posterior

que se esteja analisando.

As divergências de um processo P , D(P), não contêm somente os traços s dos quais

P diverge, mas sim todas as extensões deste traço (s a t).

O conjunto restrito de traços e falhas (⊥) pode ser definido em função das divergên-

cias como sendo:

T⊥(P) = T (P)∪D(P)

F⊥(P) = F(P)∪ (s,X ) | s ∈ D(P)

O processo P pode ser definido como:

P = (F⊥(P),D(P))

Conforme colocado por Roscoe (1997), Schneider e Schneider (1999) e Olderog e

Wehrheim (2003), embora a maioria das especificações de processos seja livre de divergên-

cias, deve-se utilizá-las com a finalidade de garantir que, se porventura vierem a ocorrer

em alguma especificação, estas sejam evidenciadas.

Para verificar as equivalências através de refinamento por falhas e divergências, deve-

se analisar o conjunto das falhas restritas de dois processos, tendo pelo menos um deles

contido no outro. Utiliza-se o mesmo procedimento de análise para o conjunto de diver-

gências de cada um desses processos.

Desta forma, é possível definir refinamento por falhas e divergências entre dois pro-

cessos P1 e P2 :

P1 vFD P2 =̂ F⊥(P1) ⊇ F⊥(P2)∧D(P1) ⊇ D(P2)

P1 =FD P2 =̂ F⊥(P1) ⊇ F⊥(P2) ∧ D(P1) ⊇ D(P2) ∧ F⊥(P2) ⊇ F⊥(P1) ∧ D(P2) ⊇
D(P1)
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Roscoe (1997) também colocam que somente através da semântica por falhas e diver-

gências é possível determinar se um processo é determinístico ou não.

Um processo P é definido como determinístico se:

D(P) = {} ∧ s a 〈a〉 ∈ T (P)⇒ (s, 〈a〉) 6∈ F(P)

Isto é, o processo não pode divergir e nunca terá ações que aceitem e refutem um

determinado evento ao mesmo tempo.

Bolton (2002) introduz a semântica por falhas simples, a qual difere da semântica de

falhas por obter as informações do conjunto de rejeição, evento por evento, ao passo que

o conjunto de rejeição para a semântica de falhas estáveis obtém a combinação de eventos

que podem ser refutados após uma determinada seqüência de traços. Assim, a principal

diferença reside na cardinalidade do conjunto de rejeição, composto por no máximo um

único elemento.

R1 == {e : Evento | {e}} ∪ {∅}

3.3 A semântica de CSP-Z

A linguagem CSP-Z definida por Fischer (1997b, 1997a, 1997c) é a integração entre

CSP e a linguagem Z, definindo os eventos através de CSP e as estruturas de dados através

de esquemas em Z. Esta linguagem foi precursora da linguagem CSP-OZ, tendo fornecido

não somente a base teórica, mas principalmente a semântica para a construção dessa

linguagem.

Dispõe da seguinte sintaxe:

Paragrafoz ::= Definição de tipos básicos

| Definição de abreviações

| Definição de tipos livres

| Esquemas horizontais

| Esquemas

| Definições axiomáticas

| Definições genéricas

Paragrafocsp ::= Paragrafoz

| Canais

| Processos

Canais

Canais são declarados com a cláusula chan, com um nome e uma expressão (Expr)

denominando o tipo. Devem ter nome único e sua visibilidade deve ser total dentro da

especificação.

Canal ::= chanNome[: Expr]

Processos

Os processos são declarados através de um identificador (nome), podendo ter um
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conjunto de parâmetros e um conjunto de canais associados (canais do esquema), relaci-

onados à expressão que especifica o processo. Processo ::= Def
c= Expr

onde,

Def ::= Nome[Parametros][canais associados], e

Expr ::= if Predicado then Expr else Expr

| Expr1

| ExprProc

Expressão de Processos

Existem 4 (quatro) tipos básicos de processos pré-definidos:

ExprProc ::= Stop | Skip | Chaos(Expr) | Diver

A sintaxe, de uma maneira geral, pode ser expressa por:

ExprProc ::= Expr → ExprProc

| ExprProc 2 ExprProc

| ExprProc u ExprProc

| ExprProc o
9 ExprProc

| ExprProc
‖

{Expr}ExprProc

| ExprProc{Expr} ‖{Expr} ExprProc

| ExprProc‖|ExprProc

| ExprProc[Expr]ExprProc

| ExprProc∆ExprProc

| ExprProc\Expr

| ExprProc Renaming

onde,

Renaming ::= [Word\Word]
| [Expr]

Para a definição da semântica da linguagem CSP-OZ, são necessárias definições de-

senvolvidas para a semântica de CSP-Z.

3.3.1 Semântica denotacional de CSP-Z

A semântica denotacional de CSP-Z baseia-se na semântica denotacional de CSP. Uma

especificação em CSP-Z é uma composição paralela entre a parte CSP e a parte Z das

especificações, sincronizadas através dos canais em CSP com as operações especificadas

em Z.

A linguagem CSP-Z não é restrita para dar suporte à declarações ou variáveis finitas.

Sendo assim, além da semântica denotacional por falhas e divergências, deve-se também

utilizar o conjunto de traços infinitos para a definição da semântica dessa linguagem.
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TipoProcesso

F : PFalhas

D : PDivergência

I : PInfinitos

Para a definição da semântica de CSP-Z, é necessário definir três funções referente à

semântica da expressão de processos:

1. F : ExprProc 7→ (Modelo → PFalhas)

2. D : ExprProc 7→ (Modelo → PDivergência)

3. I : ExprProc 7→ (Modelo → PInfinitos)

Cada uma dessas funções expressa a semântica como uma função parcial que mapeia

a especificação da expressão de processos para um determinado modelo semântico. De

uma maneira geral, pode ser expressa através da função:

[[D.]] : ExprProc 7→ (Modelo → PTipoProcesso), onde [[.]]D representa qualquer uma das

três semânticas denotacionais.

Para uma determinada expressão de processo P e um modelo M , tem-se que: M ∈
dom[[.]]D, se e somente se existe x ∈ dom M , onde x é um identificador das variáveis

existentes na especificação ou de processo, utilizado na expressão P .

Assim, ∀P ; M | [[P]]D = Sem, onde:

Sem

TipoProc

F = F[[p]](M)
D = D[[p]](M)
I = I[[p]](M)

A função T : ExprProc 7→ (Modelo → PTraços), representa o traço de uma expressão

P para um determinado processo. Com isso, para cada expressão p e modelo M , existe

T [[p]](M) = {t : Traços; X : Rejeição | (t,X ) ∈ F[[p]](M) • t}. Da mesma forma, a

função T I representa os traços finitos e infinitos de uma expressão, de tal forma que,

T I[[p]](M) = T [[p]](M)∪ I[[p]](M).

3.3.2 Refinamento em CSP-Z

O refinamento em CSP-Z ocorre de forma disjunta. As expressões de processos são

refinadas de acordo com o refinamento de CSP, e o refinamento da parte Z é realizado

através do refinamento de dados.

O refinamento de dados consiste na transformação da especificação em direção à

implementação. A idéia básica fundamenta-se na substituição de tipos de dados abstratos

de uma especificação em tipos mais concretos (FISCHER, 2000; BOLTON, 2002; BOLTON; DAVIES;

WOODCOCK, 1999; WOODCOCK; DAVIES, 1996; STEPNEY; COOPER; WOODCOCK, 1998).
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O refinamento de dados é baseado em tipos abstratos de dados, utilizados para mo-

delar sistemas, combinando a noção de variáveis locais com a especificação de operações

que agem nessas variáveis, conforme apontado por Bolton (2002).

É possível qualificar tipos de dados abstratos de duas formas: simples, nos quais não

há noção explícita de entrada e saída de informações; de comunicação, que permitem a

troca de informações através de mecanismos de entrada e saída.

Segundo Fischer (2000), uma regra de refinamento é válida se uma determinada es-

pecificação de um tipo abstrato de dados puder ser utilizada por um tipo de dado mais

concreto, possibilitando que o não determinismo pode ser retirado dessa especificação;

e especificações simples podem ser estendidas para atenderem uma especificação mais

concreta.

Para se definir refinamento de dados, é necessário definir tipos abstratos de dados:

Definição 1 Seja S um esquema de variáveis de estado, I um esquema de inicialização

para S, onde I é expresso através de [S′ | P]; e O = {Op1, ...Opn}, o conjunto de esquemas

de operações, onde Opi é:

Opi

∆S

Parami

Pi

onde, Parami é a declaração dos parâmetros utilizados pela operação e Pi é a especificação

do predicado sobre S.

A relação de refinamento é expressa através de simulação que consiste na verificação

de quando um determinado tipo de dado é capaz de simular o comportamento de outro

tipo através da análise de cada uma da operações.

A definição de refinamento é baseada em duas regras de simulação: simulação à

frente (forward simulation) e simulação para trás (backward simulation), dependendo do

sentido em que as operações são analisadas.

Para a definição das regras de simulação, é necessário especificar duas funções para

a obtenção dos parâmetros de entrada e saída de um dado esquema:

Op

x1, x′i : T1; ...; xn, x′n : Tn

i1? : TI1; ...; im? : Tm

o1? : TO1; ...; ir? : Tr

in(Op) = [i1? : TI1; ...; im? : Tm] e out(Op) = o1? : TO1; ...; ir? : Tr

Definição 2 Simulação à Frente

Sejam dois tipos abstratos de dados A = (SA, IA,OA) e C = (SC , IC ,OC), com conjuntos

de operações OA = {OpA
1 , ...,OpA

n } e OC = {OpC
1 , ...,OpC

n }, respectivamente. Sejam SA e SC ,

esquemas de variáveis de estados, e ∀ i : 1..n• in(OpA
i ) = in(OpC

i )∧out(OpA
i ) = out(OpC

i ).
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Existe uma simulação à frente entre os tipos A e C, se existir uma relação R = [SA, SC | PR],

tal que:

1. (∀ IC • S′A • IA ∧ R′)∧ (∃ S′C • IC).

2. ∀ i : 1..n • ∀ SA; SC ; in(OpA
i ) | R∧ preOpA

i ⇒ preOpC
i .

3. ∀ i : 1..n • ∀∆SC ; SA; in(OpC
i ); out(OpC

i ) | R∧OpC
i ∧ preOpA

i ⇒ ∃ S′A •OpC
i ∧ R′.

A simulação à frente é intuitiva, pois demonstra a execução de uma especificação em

uma ordem natural, por meio da análise do esquema de inicialização, passando para os

esquemas de operações e analisando os estados finais das variáveis, conforme mostra a

Figura 3.6.

Figura 3.6: Simulação à frente.

Definição 3 Simulação para trás

Sejam dois tipos abstratos de dados A = (SA, IA,OA) e C = (SC , IC ,OC), com conjuntos

de operações OA = {OpA
1 , ...,OpA

n } e OC = {OpC
1 , ...,OpC

n }, respectivamente. Sejam SA e SC ,

esquemas de variáveis de estados, e ∀ i : 1..n• in(OpA
i ) = in(OpC

i )∧out(OpA
i ) = out(OpC

i ).

Existe uma simulação para trás entre os tipos A e C, se existir uma relação R = [SA, SC |
PR], tal que:

1. (∀ S′C ; S′A | R′ ∧ IC ⇒ IA)∧ (∃ S′C • IC).

2. ∀ i : 1..n • ∀ SC ; in(OpA
i ) • (SA | R ⇒ preOpA

i )⇒ preOpC
i .

3. ∀ i : 1..n•∀∆SC ; in(OpC
i )• ((∀ SA | R∧preOpA

i )⇒ ∀ S′C ; S′A; out(OpC
i ) | R′∧OpC

i ⇒
(∃ SA | R •OpA

i )).

4. ∀ SC • ∃ SA • R.

A simulação para trás baseia-se na análise dos estados finais para os estados iniciais.

Deste modo, os estados finais são confrontados mediante a relação R, em direção à inici-

alização, e, posteriormente, para cada uma das operações e para os estados de cada uma

das variáveis de estado (Figura 3.7).
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Figura 3.7: Simulação para trás.

A definição preOpi em cada uma das definições indica que as operações são impe-

didas de execução fora de suas pré-condições. Portanto, a semântica de CSP-Z é do tipo

bloqueante.

3.4 A semântica de CSP-OZ

Conforme Fischer (2000), cada classe em uma especificação CSP-OZ denota um pro-

cesso no modelo por falhas e divergências de CSP. Isto é possível devido à transformação

da parte da especificação de Object-Z em um processo CSP na forma de composição para-

lela, permitindo a comunicação com a parte da especificação em CSP.

A parte da especificação em Object-Z pode ser utilizada para descrever toda comu-

nicação que depende de dados descritos nessa parte da especificação. De uma maneira

geral, o processo escolhe sucessivamente um dos métodos enable, executando-o através

da mudança de variáveis.

Para uma melhor visualização, considere uma classe CSP-OZ:

C

I [Interface]

P [Parte CSP]

Z [Parte OZ]

A definição da parte OZ é:

OZ

st : State [State Space]

Init(st) [Initial Condition]

. . .com c(st, in?,out!, st′) . . . [one schema for each c in I]

A notação comc(st, in?,out!, st′) indica que o esquema de comunicação para o canal c

relaciona-se com as variáveis st para um estado posterior st′, dispondo de parâmetros de

entrada e saída, in? e out!, respectivamente.

A transformação da especificação da parte Object-Z da classe em um processo CSP,

OZMain, é definida por uma equação recursiva OZPart, utilizando os operadores de esco-
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lha interna (u) (não determinística) e escolha externa (2):

OZMain = ust OZPart(st)

OZPart(st) = 2c,in? uout!,st′ c.in?.out! → OZPart(st′)

onde st compreende todas as variáveis definidas no diagrama geral de estados, State : Exp,

satisfazendo Init(st). Assim, o processo OZMain pode de maneira não determinística es-

colher qualquer variável de estado st que satisfaça Init(st) para iniciá-lo. Em seguida,

mapeia todos os canais declarados em I , e in? no conjunto de canais que tenham declara-

ções de entrada (c?x) ,In(c), de tal forma que a pré-condição do esquema para o canal c

seja válida, isto é:

∃out! : Outputs(c); st′ : State′ • comc(st, in?,out!, st′).

Para cada escolha do canal c e in?, o valor out! mapeia o conjunto Out(c) e st′ mapeia

o conjunto das variáveis de estados, State′, de maneira que, comc(st, in?,out!, st′) seja

válido.

A OZPart(st) está pronta para cada evento de comunicação c.in?out! através do canal

c em I onde, para cada valor de entrada in? do esquema de comunicação

comc(st, in?,out!, st′), seja satisfeito para algum valor de saída out! e o estado seguinte

st′. Para um dado valor de entrada in?, qualquer out! e st′ podem ser escolhidos de forma

não determinística para finalizar c.in?out! e iniciar a próxima iteração de OZPart(st′).

3.4.1 Semântica de classe em CSP-OZ

A definição semântica de classe em CSP-OZ é complexa devido à necessidade de es-

pecificações de herança, uma vez que essa característica deve ser aplicada a todos os

componentes da classe, variáveis de estados, esquema de iniciação e operações.

Para a definição formal dessa semântica, considera-se a seguinte definição de classe:

C[X1, ...,Xh](PD1, ...,PDk)
ID1; ...; IDl [Interfaces]

inherit C1; ...; Cm [Superclasses]

inherit − interface CC1; ...; CCn [Super-interfaces]

LD1; ...; LDo [Definições Locais]

P1
c= PE1; ...; Pp

c= PEp [Parte CSP]

ST [Esquema de variáveis de estado]

IN [Esquema de inicialização]

okw1Op1 =̂ OP1; ...; okwqOpq =̂ OPq [Esquemas de operações]

A forma abreviada da classe é: CP == C[X1, ...Xh](PD1, ...,PDk).

Utilizando-se a função st para representar o esquema de estados de uma classe e a

palavra self para referenciar a própria classe, tem-se:

st(STCP) = [self : C]∧
∧m

i=1(st(STCi \ self ) • st(LD1) • ... • st(LDo) • st(STc)

O escopo de STc é adicionado com a conjunção de todos os esquemas de estados
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das superclasses que compõem a definição da subclasse. A cláusula self é utilizada para

esconder as definições da subclasse das superclasses. As definições locais são agrupadas,

possibilitando a visibilidade de todas pela subclasse.

st(LDi) é o esquema representando as definições locais. LDi e st(STc) são todas as

variáveis de estados pertencentes ao esquema de variáveis da subclasse C.

Para o esquema de inicialização, é utilizada a função init. Representando o esquema

de inicialização de uma determinada classe, tem-se:

init(CP) =
∧m

i=1 init(Ci) • init(IN)

onde IN representa o esquema de inicialização da subclasse:

init([pred]) = [st(CP) | pred]

Para o conjunto de operações, unem-se todas as operações da superclasse e das ope-

rações definidas na interface. Sendo ops definido como o conjunto de operações de uma

classe ou de uma interface, tem-se:

ops(CP) =
⋃m

i=1 ops(Ci)∪
⋃n

i=1 ops(CCi)∪
⋃l

i=1 ops(IDi)

A função enable(C,Op) tem a finalidade de representar o esquema enable para as

operações, de tal forma que ∀ j : 1..q | okwj = enable. Assim, a definição para as opera-

ções enable é:

enable(CP,Opj) =
∧m

i=1 enable(Ci ,Opj) • esquema(Opj =̂ OPj)

onde esquema representa um esquema em Z da operação.

A função effect(C,OP) tem a finalidade de representar o esquema effect para as

operações. A função ∆(C,Op) representa o conjunto das variáveis declaradas no ∆ − list

das operações, de tal forma que ∀ j : 1..q | okwj = effect. Assim:

effect(CP,Opj) =
∧m

i=1 effect(Ci ,Opj) • schema(Opj =̂ OPj)

4(CP,Opj) =
∧m

i=14(Ci ,Opj) •4(Opj)

A função ∆z(Υ) expressa um esquema representando o ∆ − list de uma determinada

operação. Sendo o esquema de estados de CP representado por

st(CP) = x1 : T1; ...; xr : Tr | P e Υ , um subconjunto de {x1; ...; xr}. Então:

4z(Υ) =̂ [∀ i : 1..r • xi 6∈ Υ ⇒ x
′
i = xi]

isto é, para cada um dos componentes do esquema, deve-se adicionar um predicado

xi.a = x′i.a, a todos os componentes não pertencentes a Υ .

A função zeffect(C,Op) representa um esquema em Z que opera no esquema de esta-

dos de CP e é utilizado para relacionar as funções effect(C,OP) e ∆z(Υ). Assim:

zeffect(CP,Opj) =̂ [4st(CP) • effect(CP,Opj)∧4z(CP,4(CP,Opj))]

As funções in(CP), out(CP) e smp(CP) têm por finalidade representar o conjunto de

parâmetros de entrada, saída e os parâmetros utilizados por um esquema representando

uma determinada operação. Assim, ∀ i : 1..l • op : ops(IDi), tem-se que:

in(CP,op) =
∧m

i=1 in(Ci ,op)∧
∧m

i=1 in(CCi ,op) • in(schema(IDi))
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out(CP,op) =
∧m

i=1 out(Ci ,op)∧
∧m

i=1 out(CCi ,op) • out(schema(IDi))

smp(CP,op) =
∧m

i=1 smp(Ci ,op)∧
∧m

i=1 smp(CCi ,op) • out(schema(IDi))

Para cada op : ops(CP), onde i : 1..l | ops(IDi) = op, tem-se:

in(CP,op) =
∧m

i=1 in(Ci ,op)∧
∧m

i=1 in(CCi ,op)

out(CP,op) =
∧m

i=1 out(Ci ,op)∧
∧m

i=1 out(CCi ,op)

smp(CP,op) =
∧m

i=1 smp(Ci ,op)∧
∧m

i=1 smp(CCi ,op)

A característica de herança na parte CSP de CSP-OZ se dá através da composição

paralela entre os processos MAIN da subclasse com os processos MAIN de cada uma das

superclasses.

procCCP =PEi{|c:Chans(PEi)|}
X ‖X ⋃

{i:1..m•|c:Chans(procC(Ci))|}

(X‖X i : 1..m • [| c : Chans(procC(Ci)) |] • procC(Ci))

O operador de composição paralela X‖X é utilizado para expressar a sincronização

no evento de término, uma vez que, em CSP-OZ, o término de uma das especificações deve

implicar o término do sistema como um todo.

O comportamento de uma classe é restringido pela parte CSP. Dessa forma, uma sub-

classe herda todas as restrições de suas superclasses, incluindo o predicado do esquema

geral da classe. O esquema geral da classe tem a adição das variáveis de estados às super-

classes.

3.5 Definição semântica de classes de CSP-OZ através de CSP-
Z

A intenção da definição semântica de CSP-OZ através de CSP-Z é proporcionar uma

definição mais detalhada do comportamento geral de uma classe especificada em CSP-OZ.

CSP-OZ é uma linguagem que permite a utilização de dois tipos de canais: simples, em

que somente um evento é necessário para representar as operações; e canais múltiplos,

em que dois eventos são necessários para representar uma determinada operação.

Em uma especificação de canais simples são criados canais do tipo chan e method

para expressar a comunicação de uma classe com o ambiente ou o recebimento dele pela

classe, respectivamente. Quando da utilização de canais múltiplos, utiliza-se uma defini-

ção de canal para realizar a troca de informações entre a classe e o ambiente.

No caso deste trabalho, aborda-se somente a utilização de canais simples, uma vez

que as portas para o relacionamento entre as cápsulas e os protocolos utilizam de um

mesmo sinal para a implementação da comunicação. O trabalho de Fischer, Olderog e

Wehrheim (2001) pode ser utilizado para maiores detalhes sobre canais múltiplos.

Primeiramente, define-se o processo referente à parte Object-Z da especificação. Para

isso, são utilizadas as funções in(C), out(C) e smp(C) como o símbolo θ para representar
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os parâmetros utilizados por uma determinada operação. Assim:

procOC(op, st(C)) c=2in(C,op); smp(C,op) | enable(C,op)•
uout(C,op); st(C)′ | effect(C,op)•

op.(θin(C,op)∧ θout(C,op)∧ θsmp(C,op))→ procSC(θst(C)′)

O processo verifica, para cada um dos parâmetros de entrada e para cada uma das va-

riáveis declaradas no ∆− list dentro dos esquemas de uma determinada operação, se estes

são satisfeitos pelo predicado representado na pré-condição da operação enable(C,op). A

classe realiza uma escolha interna dos valores de saída e dos valores finais das variáveis

de estados que satisfaçam o predicado da pós-condição, effect(C,op). Assim, a operação

op em conjunto com os parâmetros escolhidos, θin(C,op), θout(C,op) e θsmp(C,op) é

executada e a classe C continua, agora com o estado final das variáveis de estado, st(C)′.

Esse processo é a construção básica da semântica de uma classe Object-Z, conforme

apontado por Smith (2004).

Em CSP-OZ, se a declaração de uma pós-condição para um determinado processo for

bloqueada por sua respectiva pré-condição, esse processo irá divergir. Assim:

procOC(op, st(C)) c=2in(C,op); smp(C,op) | enable(C,op)•
if (effect(C,op))then

uout(C,op); st(C)′ | effect(C,op)•
op.(θin(C,op)∧ θout(C,op)∧ θsmp(C,op))→ procSC(θst(C)′)

else

uout(C,op)•
op.(θin(C,op)∧ θout(C,op)∧ θsmp(C,op))→D

Em relação à parte Object-Z como um todo, realiza-se uma escolha externa entre todas

as operações, começando pelos valores iniciais das variáveis de estados. Desta forma,

tem-se:

procSC(st(C))
c=2op : ops(C) • procOC(op, θst(C))

procZC
c= init(C)′ → procSC(θst(C))

A semântica da classe é definida como a composição paralela da parte CSP com a

parte Object-Z, tendo os eventos locais suprimidos da sincronização entre as partes.

procC = (procCC{|c:Chans(ProcCC)|}
X ||X {|c:Chans(ProcZC)|}procZC)\

{| c : lscC |}

Esta definição demonstra a semântica da linguagem CSP-OZ, segundo a qual as par-

tes CSP e Object-Z são totalmente independentes e restringem o comportamento de uma

classe. A única interação entre essas partes se dá através da sincronização dos métodos e

canais utilizados em ambas as partes.
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3.6 A semântica denotacional de CSP-OZ

Para o detalhamento da semântica denotacional de CSP-OZ, considere uma classe C,

ativa, isto é, sem o evento de término (Skip), com o seguinte esquema de inicialização:

∃ st(C) • init(C)

Considere ainda M(C) um modelo com as variáveis de estado da classe C. É possível

definir a função param como a declaração de parâmetros de um canal,

param(C) : ops(C)→ Schema

∀ c : ops(C) • param(C, c) = in(C, c)∧ out(C, c)∧ smp(C, c)

a função trans(C) é como a relação de transição de C, onde para cada evento e e um

estado s, o conjunto trans(C, (e)(s)) indica todos os estados que podem ser alcançados a

partir de s após a ocorrência de e. Assim:

trans(C) : Σ 7→ (st(C)→ P st(C))

dom trans(C) = | c : ops(C) |
∀ c : ops(C); param(C, c); s : st(C)•
trans(C, c.p)(s) = {st(C)′ | ∃ st(C); param(C) • s = θst(C)′∧
p = θparam(C)∧ enable(C,op)∧ effect(C,op) • θst(C)′} ∧ smp(C, c)

A função reach(C) obtém o conjunto de estados que podem ser alcançados por um

determinado traço,

reach(C) : seqΣ 7→ P st(C)

reach(C)() = {s : init(C)}
∀ t : seqΣ; e : Σ • reach(C, (t a 〈e〉)) =
{s : st(C) | ∃ s1 : reach(C, t) • st ∈ trans(C, e, s1)}

Através destas definições, é possível afirmar que (FISCHER, 2000):

1. Um estado s é alcançado por um determinado traço t, se e somente se procZC impli-

car procSC através de t.

∀ t : seqΣ; s : st(C) | t 6∈ D[[C]] •MC ∈ [[s ∈ reach(C, t)]]P a

(procZ(C)MC
c⇒ (procS(C, s),MC)

2. Uma classe C diverge se, para alguma pré-condição (enable op), nenhuma transição

for possível.

D[[C]](MC) = [[{s, t : seqΣ; c : ops(C); param(C, c) |
(∃ st(C) | θst(C) ∈ reach(C, s) • enable(C, c)∧ (∀out(C)•
trans(c.θparam(C, c))(θst(C)) =))
•s a 〈c.θparam(C, c)〉a t}]]ε(MC)

3. A divergência na semântica denotacional (Dd) é igual à divergência na semântica

operacional (Do).

Dd[[C]](MC) = Do[[procZC]](MC)
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4. A falha denotacional F pode ser expressa por:

A definição de falha denotacional é baseada na definição da função de rejeição (R),

que fornece o conjunto de rejeições de uma classe através de um determinado es-

tado.

Ref (C) : st(C) 7→ P PΣ

∀ s : st(C) • ∀R : Ref (C, st)•
∀ c : ops(C) • ∀ smp(C, c); in(C, c) | enable(C, c)•
∃out(C, c) • (c.θparam(C, c)) 6∈ R ∧
(trans(c.θparam(C, c))(s) ≠ ∀out(C, c)•

trans(c.θparam(C, c))(st) = ∅)

Assim, a definição de falha denotacional pode ser expressa através de:

F[[C]](MC) = [[{t : seqΣ; R : PΣ |
(∃ s : reach(C, t) • R ∈ Ref (C, s))}∪
{t : seqΣ; R : PΣ | t ∈ Dd[[C]]}]]ε(MC)

5. A falha na semântica denotacional (Fd) é igual à falha na semântica operacional

(Fo).

Fd[[C]](MC) = Fo[[procZC]](MC)

6. Traços infinitos podem ser definidos como sendo:

Id[[C]](MC) = {u : N → σ | (∃{s : N → st(C) • {s(0) ∈ {s : init(C)}∧
∀n : N1 • {s(n) ∈ trans(C, (u(n))){s(n− 1)}∪
{u : N → σ | (∃ t : Dd[[C]] • t ⊆ u)}

7. Traços infinitos na semântica denotacional (Id) são iguais aos traços infinitos na

semântica operacional (Io).

Id[[C]](MC) = Io[[C]](procZC)

3.7 Refinamento em CSP-OZ

A relação entre a classe na especificação da parte Object-Z e a parte CSP ocorre por

meio da composição paralela das duas construções sincronizadas através dos canais defi-

nidos na interface. Assim, é possível definir a semântica de uma classe em CSP-OZ através

de:

FD[[C]] = FD[[P ‖{CommonEvents} OZMain]]

= FD[[P]] ‖FD{CommonEvents} FD[[OZMain]]

onde, ‖FD{CommonEvents} denota o modelo por falhas e divergências de uma composição

paralela com sincronização através do conjunto de eventos A.

A semântica de uma ativação de objetos pode ser exemplificada através da declaração

na classe C declarada como o : C, onde o denota o processo obtido por meio de FD[[C]]
através da utilização de um operador de troca de nomes que muda o nome de cada canal
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ch na interface I de C para ch.o. Deste modo, os eventos ch.d para cada elemento de

dados d, tornam-se ch.o.d, como mostrado pela definição abaixo:

FD[[o]] = FD[[C[{c : Channels; d : Data | c.d ∈ I • ch.d 7→ ch.o.d}]]]

Conforme colocado por Fischer (1997a), Olderog e Wehrheim (2003), através das defi-

nições da semântica de uma definição de classe em CSP-OZ, existe a relação de refinamento

entre especificações em CSP-OZ, pois o refinamento das partes implica o refinamento do

todo. Assim:

• O refinamento da parte CSP, P1 vFD P2 implica um refinamento em CSP-OZ:

I P1 Z vFD I P2 Z;

• O refinamento da parte OZ, Z1 vρ Z2 por uma relação de refinamento ρ, implica

um refinamento CSP-OZ: I P Z1 vρ I P Z2.

O refinamento de uma classe CSP-OZ ocorre através das seguintes regras:

Sejam A e C duas classes CSP-OZ e Aa e Ca os respectivos tipos de dados abstratos.

C é refinada por A (C v A), se:

• As interfaces de C e A são iguais;

• Aa é uma simulação de Ca com uma relação Rep;

Aa <Rep Ca;

• A parte CSP de C é refinada pela parte CSP de A, e essas não fazem nenhum acesso

a suas respectivas partes Z;

• Para cada uma das operações, as cláusulas enable são equivalentes;

∀op : ops(C) • ∃Rep • C.enable(C,op)⇒ A.enable(A,op);

• Para cada uma das operações as cláusulas effect são equivalentes;

∀op : ops(C) • ∃Rep • C.effect(C,op)⇒ A.effect(A,op).

3.8 A semântica para a ferramenta FDR2 - Model Checker

A ferramenta de verificação FDR2 (Failure/Divergence Refinement) - Model-Checker

é baseada na verificação de especificações CSP através da semântica por falhas e diver-

gências, consiste em provar as propriedades de um sistema especificado de uma maneira

formal (KASSEL; SMITH, 2001), verificando os conjuntos de estados de um determinado sis-

tema e analisando onde as propriedades desses estados não são válidas.

Existem certas limitações em verificadores de modelos, uma delas refere-se à quan-

tidade de estados analisados. Sistemas com uma grande quantidade de estados podem

acarretar a utilização de uma grande quantidade de memória e tempo de análise de todas

as propriedades.

Uma outra limitação é o mapeamento de modelos em uma notação formal para uma

ferramenta de verificação de modelos. Geralmente, essas ferramentas trabalham com



3.8 A semântica para a ferramenta FDR2 - Model Checker 63

tipos e construções simples ou muitas vezes com notação baseada em eventos, tornando

a especificação de estrutura de dados mais complexa.

O FDR2 é uma ferramenta de verificação de modelo para máquinas de estados, cons-

truída na semântica denotacional de CSP. Assim sendo, permite a verificação de refina-

mento entre especificações, verificação de determinismo e análise de deadlocks, livelocks

e divergências.

O FDR2 suporta três modelos diretamente:

• O modelo de traços, segundo o qual um processo é representado por um conjunto

de seqüências finitas de comunicações que ele pode realizar;

• O modelo de falhas estáveis, segundo o qual um processo é representado por seu

conjunto de traços e de falhas;

• O modelo por falha e divergência, segundo o qual um processo é representado por

suas falhas em conjunto com suas divergências.

3.8.1 A semântica de CSP-OZ para CSPM

Fischer e Wehrheim (1999) desenvolveram uma abordagem para a tradução de CSP-

OZ para a ferramenta FDR2, que codifica as classes definidas em Object-Z na notação

utilizada pela ferramenta, chamada CSPM (FORMAL SYSTEMS, 2005).

A abordagem consiste em decompor os aspectos dos componentes (estados e opera-

ções) em transcrições CSP, conforme a semântica da linguagem CSP-OZ.

Segundo Kassel e Smith (2001), a utilização de uma linguagem funcional, como a

utilizada no FDR2, fornece à especificação uma representação dos modelos através de re-

cursos desta linguagem, como por exemplo, a utilização de funções para a representação

de propriedades nos esquemas de Object-Z.

Mesmo tendo essa representação, a linguagem não permite uma tradução completa,

pois:

• Uma especificação em CSP-OZ pode introduzir definições como tipo de dados, cons-

tantes e funções. Essas definições devem ser analisadas através da associação de

tipos concretos de dados existentes no FDR2 e que possam ser representados atra-

vés de funções e constantes;

• A capacidade de uma especificação em CSP-OZ apresentar em seus esquemas propri-

edades complexas devido à limitação da linguagem CSPM . Essas devem ser validadas

através de outros métodos, como por exemplo, prova de teoremas;

• A definição das variáveis de estado, especificada em CSP-OZ, permite a utilização

de conjuntos infinitos de elementos que podem ser associados a essa variável. No

FDR2 isto não pode ser realizado. Há a necessidade de limitação em relação às

funções desenvolvidas na ferramenta, pois funções com capacidade computacional

complexa existente em modelos CSP-OZ não podem ser transcritas para a linguagem

do CSPM .
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É possível dividir o processo de tradução de modelos CSP-OZ em FDR2 em duas par-

tes:

1. A tradução das descrições (tipos básicos e descrições axiomáticas) e expressões em

linguagem Z;

2. Definição do comportamento dinâmico da classe, isto é, geração de um processo

para cada uma das classes de uma especificação.

Como o foco deste capítulo é a análise semântica da linguagem CSP-OZ, o processo

de tradução das descrições e expressões em Z não é detalhado. Esse detalhamento pode

ser encontrado no trabalho de Fischer e Wehrheim (1999).

Define-se uma classe no FDR2 a partir da semântica de uma classe em CSP-OZ. Fischer

e Wehrheim (1999) especificam essa tradução através da composição paralela da especifi-

cação de comportamento expresso através da especificação CSP (Main), em conjunto com

a especificação referente à parte Object-Z (Z PART).

Assim, a definição é:

Semantics(Ops, in,out, enable, effect, init,CSPOps,main, event) =
let

Z PART(s) = []op : Ops • enable(op)(s) & []i : in(op) •
(
if empty(effect(op)(s, i)) then

(|˜ | o : out(op) • event(op, i,o)− > DIV )
else

(|˜ | (o, s′) : effect(op)(s, i) • event(op, i,o)− > Z PART(s′))
)

Z MAIN =|˜ | s : init • ZPART(s)
within Z MAIN[| {| op | op < −CSPOps |} |] main

A parte referente ao comportamento da especificação em Object-Z (Z PART) reflete

a idéia principal da semântica de CSP-OZ, segundo a qual uma classe realiza a escolha

externa para todas as possíveis operações do tipo enable ([]op : Ops • enable(op)(s)),

assegurando que somente essas operações sejam executadas.

CSP-OZ tem a característica de alternar parâmetros de entrada e saída dentro de um

único evento. Como os eventos de entrada são controlados pelo ambiente, é realizada

uma escolha externa entre todos os valores de entrada das operações, definido por ([]i :

in(op)).

Existe a necessidade de verificação de divergências. Uma especificação em CSP-OZ

diverge quando se chega a um estado em que o evento de uma operação op é habilitado,

mas a pós-condição (effect ) não é definida. Assim como a divergência é obtida após

a comunicação gerada pelo evento, o valor de saída é obtido através do conjunto dos

valores das operações de saída (out(op)), mapeando de tal forma que essa divergência

leve ao processo DIV.

Caso a divergência não ocorra, isto é, caso existam pós-condições válidas, verifica-se

o conjunto dessas operações através da escolha externa em relação aos valores de entrada
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das operações e das variáveis de estados ((| | (o, s′) : effect(op)(s, i)). Com isso, os eventos

event(op, i,o) são executados e um novo conjunto de valores de estados iniciais é utilizado

para uma nova iteração.

Outras semânticas podem ser utilizadas facilmente sem que nenhuma alteração seja

necessária no procedimento de tradução, como no trabalho apresentado por Kassel e

Smith (2001), Mota e Sampaio (2001), em que apresentam uma semântica diferenciada

para a utilização em classes Object-Z.

Essas abordagens permitem a eliminação de uma escolha interna. Isto porque, como

uma classe em Object-Z, apresenta um comportamento passivo, analisando se a pós-

condição para a operação é válida, sem gerar a divergência. Para especificações em Object-

Z, tem-se:

OZSemantics(Ops, in,out, enable, effect, init,CSPOps,main, event) =
let

Z PART(s) = []op : Ops • enable(op)(s) & []i : in(op) •
(
not empty(effect(op)(s, i)) &

([](o, s′) : effect(op)(s, i) • event(op, i,o)− > ZPART(s′))
)

Z MAIN = []s : init • ZPART(s)
within ZM AIN[| {| op | op < −CSPOps |} |] main

3.9 Conclusão

Neste capítulo foi demonstrada a semântica denotacional de CSP e CSP-Z, a fim de

fornecer os subsídios necessários para a definição da semântica da linguagem CSP-OZ.

A definição da semântica do refinamento é primordial para o desenvolvimento de um

método de refinamento na semântica operacional.

Foi visto que a utilização da semântica denotacional é complexa e adequada para

especificações simples, com um número pequeno de variáveis de estados. Especificações

complexas apresentam um esforço na determinação do refinamento.

As regras de refinamento apresentadas demonstram a possibilidade de utilizar a se-

mântica operacional para realizar esse refinamento. Como o intuito é prover um novo

método de refinamento para UML-RT, a união da semântica apresentada neste capítulo

com a formalização da UML-RT apresentada no capítulo seguinte (Capítulo 4), estabelece

um conjunto de regras que possibilita a definição desse método.
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4 Formalização das regras de
mapeamento de modelos em UML-RT
para CSP-OZ

Neste capítulo, formalizam-se as regras de mapeamento entre UML-RT e CSP-OZ. O

trabalho de Möller et al. (2004), em conjunto com os trabalhos de Kim e Carrington (2000a,

2000b, 2001), Kim, Carrington e Duke (2001), serviram como base para a especificação

dessa formalização.

Na Seção 4.1, apresenta-se uma introdução, procurando evidenciar alguns trabalhos

que realizam a formalização de modelos definidos na linguagem UML para linguagens

formais.

Na Seção 4.2, apresenta-se a formalização do metamodelo de UML-RT, incluindo as

restrições para permitir a adequação ao mapeamento com CSP-OZ. Na Seção 4.3, apresenta-

se o metamodelo de CSP-OZ e a sua formalização.

Na Seção 4.4, apresenta-se a formalização do mapeamento entre modelos UML-RT e

CSP-OZ através dos metamodelos de cada uma das linguagens. Por fim, na Seção 4.5,

apresenta-se uma breve conclusão sobre este capítulo.

4.1 Introdução

A formalização das regras de mapeamento de modelos definidos em UML-RT para

CSP-OZ fornece à UML-RT uma semântica formal através da linguagem CSP-OZ. O trabalho

apresentado por Möller et al. (2004) estabelece esse mapeamento, mas não é capaz de

realizá-lo de maneira formal, bem como não consideram as características de orientação

a objetos presentes em CSP-OZ.

Alguns trabalhos, como o apresentado por Fischer, Olderog e Wehrheim (2001), abor-

dam a utilização de CSP e UML-RT através da especificação de diagrama de estrutura de

cápsulas, mapeando-o para um modelo em CSP.

Esses trabalhos estabelecem que é possível mapear a relação das cápsulas para uma

especificação de composição paralela em CSP. Definem um conjunto de regras que permite

a tradução de diagramas de estrutura de cápsulas para construções CSP, evidenciando a

inter-relação entre as cápsulas, como por exemplo, cápsulas internas a outras cápsulas e

cápsulas relacionadas por protocolos.

Nos trabalhos de Fischer, Olderog e Wehrheim (2001) e Möller et al. (2004), aborda-se
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a relação entre as classes, não se estabelecendo regras para o mapeamento do diagrama

de estados presente dentro de cada uma das cápsulas.

Davies e Crichton (2003) apresentam uma formalização de um subconjunto dos dia-

gramas da linguagem UML, mais precisamente os diagramas de classes, objetos, estados

e seqüência, através de CSP. Esses diagramas são descritos através de CSPM , permitindo

a sua verificação na ferramenta FDR2. Esse trabalho mapeia os diagramas de objetos e

classes para um conjunto de funções em FDR2. As especificações do diagrama de estados

são mapeadas para processos dentro dessas funções e o diagrama de seqüência deter-

mina a construção CSP que, por sua vez, determina a ordem em que essas funções são

executadas.

Para a linguagem TCOZ, Jing (2001) define um conjunto de regras de mapeamento

entre essa linguagem e a linguagem UML. Através da associação de construções formali-

zadas referente à notação gráfica, procura estabelecer uma semântica formal à linguagem

UML. Devido à complexidade semântica dos diagramas de estados, neste trabalho o autor

define o mapeamento de TCOZ para UML.

Os trabalhos de Yang et al. (2004), Liu et al. (2004), Liu, He e Li (2005) utilizam a

formalização de UML para a linguagem OOL (JIFENG; LIU; LI, 2004), uma linguagem formal

orientada a objetos que descreve o comportamento e a estrutura dos componentes de

um sistema. Nesses trabalhos, os autores buscam fornecer à UML uma formalização atra-

vés do mapeamento de cada visão da UML, procurando garantir propriedades, como por

exemplo, o refinamento nos modelos mapeados.

O trabalho de Ramos, Sampaio e Mota (2006, 2005) estabelece o desenvolvimento de

uma semântica para os elementos de UML-RT através de seu mapeamento sintático para

a linguagem Circus. Essa tradução fornece um mapeamento tanto da visão estrutural

quanto comportamental dos elementos de UML-RT para essa linguagem.

Trabalhos como o de Kim e Carrington (2000a, 2000b, 2001), Kim, Carrington e Duke

(2001) estabelecem uma formalização de mapeamento entre modelos definidos em UML

e Object-Z. Neste trabalho, define-se o metamodelo de UML e de Object-Z, sendo que o

mapeamento é definido através de um conjunto de funções que mapeiam elementos entre

os metamodelos das duas linguagens.

Neste capítulo, define-se um conjunto de regras para o mapeamento entre modelos

UML-RT e modelos CSP-OZ. Como base, utilizam-se os trabalhos apresentados por Möller

et al. (2004), Fischer, Olderog e Wehrheim (2001), nos quais estes autores propõem normas

para o mapeamento entre especificações UML-RT e CSP-OZ. As devidas formalizações não

foram desenvolvidas nesses trabalhos, apresentando inconsistências nas definições de

algumas regras.

Através desse conjunto de regras formalizadas desenvolvido neste capítulo, estabelece-

se um método conciso e formal para a conversão de modelos entre as linguagens. O estilo

dessas regras está baseado nos trabalhos de Kim e Carrington (2000a, 2000b, 2001), Kim,

Carrington e Duke (2001).

Para a definição dessas regras, utilizam-se dois metamodelos, conforme desenvolvido

por Kim e Carrington (2000a, 2000b, 2001), Kim, Carrington e Duke (2001). O primeiro
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mostra a definição dos modelos especificados em UML-RT, com a restrições necessárias

ao desenvolvimento do mapeamento; o segundo apresenta a definição de modelos em

CSP-OZ.

Para uma melhor visualização do contexto em que este trabalho está inserido, a Ta-

bela 4.1 apresenta um comparativo entre os trabalhos mencionados acima e o desenvol-

vido nesta tese.

Tabela 4.1: Trabalhos relacionados à formalização de modelos UML.

CSP-OZ CSP Object-Z Circus OOL TCOZ

UML-RT (Informal) 1

UML-RT (DE) 2

UML 3,7,8 7,8 5 4

UML-RT 8 6

1 - Möller et al. (2004)

2 - Fischer, Olderog e Wehrheim (2001)

3 - Davies e Crichton (2003)

4 - Jing (2001)

5 - Yang et al. (2004), Liu et al. (2004), Liu, He e Li (2005)

6 - Ramos, Sampaio e Mota (2006, 2005)

7 - Kim e Carrington (2000a, 2000b, 2001), Kim, Carrington e Duke (2001)

8 - Este capítulo

Para uma melhor compreensão da formalização do método de mapeamento é utili-

zado o exemplo do sistema de controle do elevador, apresentado no Capítulo 2, na Seção

2.4.

4.2 Definição do metamodelo para especificações em UML-RT

Um metamodelo em UML é um modelo que descreve toda a estrutura dos diferentes

diagramas que a compõem. O objetivo de trabalhar com metamodelos é obter mecanismos

que permitam verificar a consistência de cada uma das visões que são desenvolvidas,

realizas através do mapeamento da sintaxe e semântica destes modelos, é a definição

precisa das construções e regras necessárias para a criação de modelos.

Para o desenvolvimento das regras de mapeamento, utiliza-se um subconjunto da

UML-RT, fazendo-se uso dos diagramas de classes, de estrutura e de estados. Além disso,

utilizam-se extensões da linguagem UML (estereótipos e rótulos) para unir a diagramação

da UML-RT às definições da linguagem CSP-OZ.

Para a definição do metamodelo das especificações em UML-RT, utilizou-se o dia-

grama de classes da própria linguagem UML, procurando evidenciar o metamodelo dos

três diagramas utilizados para a especificação.

A Figura 4.1 mostra o metamodelo para o diagrama de classes de UML-RT. Esse me-

tamodelo procura explorar as três partes distintas de uma especificação em UML-RT, a
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saber:

• Diagrama de Classes: evidenciam-se as relações de cada uma das entidades desse

diagrama, bem como a maneira através da qual estas se relacionam;

• Diagrama de Estados: evidencia-se o comportamento de cada uma das cápsulas; e

• Diagrama de Estrutura: evidencia-se o relacionamento entre cada uma das cápsulas.

Figura 4.1: Metamodelo UML para modelos em UML-RT.

Como o intuito deste trabalho é utilizar o recurso de orientação a objetos existente em

UML-RT, os quais não foram tratados no trabalho de Möller et al. (2004), há a necessidade

de definir toda a relação de mapeamento, não somente entre as cápsulas e protocolos,

mas também em relação às classes passivas.

Para um melhor entendimento do metamodelo proposto acima, define-se cada uma

dessas classes através da linguagem Object-Z, conforme evidenciado por Kim e Carrington

(2001). A utilização de Object-Z para a formalização do metamodelo permite definir as

regras para a especificação da linguagem de uma maneira formal, concisa e sem ambigüi-

dades.
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4.2.1 Formalização do metamodelo de UML-RT

Para a definição do diagrama de classes, especifica-se cada uma das entidades que

possam vir a ser utilizadas para a especificação de um modelo em UML-RT. Essas entida-

des consistem de representações de classes, cápsulas, protocolos, bem como das relações

de cada uma dessas representações, como por exemplo, classes associadas, relação de

herança, associação de classes e cápsulas, e associação entre cápsulas.

Para a formalização de cada uma dessas representações, há a necessidade de especi-

ficação de tipos básicos, os quais fornecem subsídios para a definição de cada uma das

entidades.

4.2.1.1 Classes

Toda entidade apresenta um nome como identificador único. Para isso é definido um

tipo [Nome] para representar o tipo de dados que formam os nomes das entidades.

Segundo Kim e Carrington (2001), uma classe em UML é um descritor de um con-

junto de objetos com propriedades em comum em termos de estrutura, comportamento

e relacionamento entre as entidades.

Primeiramente, é necessário definir um metatipo que represente um determinado tipo

em modelos definidos em UML-RT. Um tipo tem um identificador, uma lista de atributos

e uma lista de operações.

Um tipo de dados na linguagem UML (UMLRTTipo) é composto por um identificador

nome com tipo [Nome]. Define-se a declaração atribs como um conjunto finito (F) de

classes UMLRTAtributo. A utilização do símbolo © se faz necessária para indicar que a

especificação do predicado da classe associada é respeitada pela classe que a está referen-

ciando. Desta forma, suprime-se a necessidade da especificação do predicado para todas

as variáveis de estados da classe associada dentro da classe que a referencia (objetos

contidos).

Define-se a declaração ops como um conjunto finito de operação,

UMLRTOperacao, utilizando o recurso de objetos contidos.

UMLRTTipo

nome : Nome

atribs : FUMLRTAtributo©

ops : FUMLRTOperacao©

Um atributo dispõe de um identificador com tipo Nome e de uma propriedade de

visibilidade de tipo Visibilidade, especificando o acesso a esses atributos. Tem um tipo

referente à função UMLRTTipo e uma multiplicidade, indicando a relação entre esse e

o atributo em questão. Essa multiplicidade é expressa através do conjunto de números

naturais a partir do um, representado pelo símbolo (P1 N) (Figura 4.2).

O símbolo ↓ junto a UMLRTTipo indica que é possível referenciar qualquer classe

estendida de UMLRTTipo como tipo de um atributo.
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UMLRTAtributo

nome : Nome

tipo :↓ UMLRTTipo

visib : Visibilidade

mult : P1 N

A visibilidade é definida como uma constante que pode assumir três valores: private,

onde os atributos são visíveis dentro da própria classe; protected, onde os atributos são

visíveis dentro da classe e de suas subclasses; e public, onde os atributos são visíveis por

todas as classes.

Visibilidade ::= private | public | protected

Figura 4.2: Especificação de atributos.

Uma operação também tem um identificador, uma propriedade de visibilidade, um

tipo e uma seqüência de parâmetros para serem utilizados pela operação. Cada um desses

parâmetros tem um identificador e um determinado tipo.

UMLRTParametros

nome : Nome

tipo :↓ UMLRTTipo

Uma operação tem ainda um estereótipo para indicar qual o tipo da operação que está

sendo definida, conforme a necessidade da especificação.

TipoEstereotipo ::= init | invariant | enable | effect | change

Se uma operação com estereótipo init é definida, o conteúdo especificado é o predi-

cado utilizado na inicialização da classe, definido através da especificação semântica da

operação. A UML permite a especificação semântica dentro das propriedades das opera-

ções, conforme mostrado no Capítulo 2.

Se a função é definida com o estereótipo invariant, o conteúdo da definição semântica

é mapeado para o predicado do esquema geral da classe em CSP-OZ. Como definido para o

estereótipo init, é necessária também a definição da especificação semântica da operação.

Para a definição de estereótipos enable, effect e change, o identificador deve dispor

do mesmo identificador do sinal por ele representado. Além disso, deve ser possível

especificar as propriedades de pré e pós-condições na definição da semântica da operação.

Para a definição do estereótipo change, define-se o conjunto de variáveis utilizadas pela

operação com o estereótipo de effect, indicando quais variáveis sofrem alterações (∆-list)

(Figura 4.3).
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A semântica da operação é definida como três condições distintas, pre, pos e sem:

as duas primeiras são utilizadas para definir o mapeamento para as operações enable e

effect nos sinais mapeados para os canais. A declaração sem é utilizada para a espe-

cificação de condições de invariância para o estereótipo invariant e para o predicado de

inicialização da operação estereotipada com init.

UMLRTOperacao

nome : Nome

tipo :↓ UMLRTTipo

params : seq UMLRTParametros©

estereotipo : TipoEstereotipo

semantica :↓ UMLRTSemantica

vis : Visibilidade

[Duas operações não tem um mesmo identificador de parâmetros]

∀ i, j..#params | i ≠ j•
paramsi ≠ paramsj

Não devem existir dois parâmetros com o mesmo identificador dentro de uma mesma

operação. Isso é restringido através do predicado especificado no metamodelo da opera-

ção.

Todas as operações definidas dentro de uma classe em UML permitem a especificação

de pré, pós e condições de invariância dentro da definição de uma operação. Para essa

representação, foi necessário incluir uma classe para representar essas especificações no

metamodelo, fornecendo recursos para que a especificação dessas condições pudessem

ser expressas no mapeamento entre as especificações.

UMLRTSemantica

pre : Predicado

pos : Predicado

sem : Predicado

Os predicados utilizados nas operações em UML-RT são tratados como predicado

definido em linguagem Z. Neste trabalho não se define como essa especificação é realizada,

mas somente que essa linguagem é utilizada para facilitar o processo de tradução.

Predicado ::= Especificacao Z

A especificação de predicados difere do trabalho apresentado por Möller et al. (2004).

Nesse trabalho definem-se as pré e pós-condições através de estereótipos nas operações,

não havendo preocupação com o conteúdo dessas definições e nem onde elas devem ser

definidas. Para isso, foi necessário estipular uma regra, segundo a qual, para cada um dos

sinais dos protocolos, existem três operações declaradas com visibilidade private para

especificar as operações com cláusulas enable, effect, e para o ∆-list (Figura 4.3).



4.2 Definição do metamodelo para especificações em UML-RT 73

Figura 4.3: Especificação de operações.

Para a formalização de uma classe no metamodelo de UML-RT, estende-se a classe

UMLRTTipo, e impõem-se algumas regras que garantam que os atributos sejam únicos e

que as operações não tenham as mesmas assinaturas.

É necessário utilizar a função TodasReferencias que, a partir de um tipo, retorna um

conjunto de tipos que um atributo pode referenciar, direta ou indiretamente. Isto se faz

necessário para impedir a referência circular de tipos.

TodasReferencias : UMLRTTipo �→ FUMLRTTipo

t : UMLRTTipo • TodasReferencias(t) =⋃
{{a ∈ t.atribs • a.tipo} ∪ {TodasReferencias(a.tipo)}}

A função TodasReferencias percorre todos os tipos e seus respectivos atributos. Caso

estes existam, gera-se um conjunto com todas as referências que um determinado atributo

pode encadear em outros tipos (Figura 4.4). Verificando-se a existência da própria classe,

self , dentro deste conjunto, é possível garantir a não existência de referência circular,

direta ou indiretamente, self 6∈ TodasReferencias(a.tipo).

Figura 4.4: Referência circular entre tipos.
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UMLRTClasse

UMLRTTipo

[Os atributos devem ser diferentes]

∀a1,a2 ∈ atribs•
a1.nome ≠ a2.nome∧

[Não deve existir referência circular ]

self 6∈ TodasReferencias(a1.tipo)
[Não devem existir operações com o mesmo identificador]
[e com o mesmo estereótipo, não é permitido sobrecarga de operações]

∀o1,o2 ∈ ops•
(o1.nome ≠ o2.nome∨ o1.estereotipo ≠ o2.estereotipo)

[Apenas o predicado especificado na opção Semântica deve ser utilizado]

∀o1 ∈ ops•
o1.semantica.pre = ∅∧ o1.semantica.pos = ∅

Um ponto relevante em modelos UML é a capacidade de as classes se relacionem

através da generalização (herança). É possível expressar uma relação de herança através

do relacionamento de classes herdadas (superclasses) ou classes que herdam (subclasses).

O metamodelo de generalização de classes permite a especificação de herança múltipla

através do conjunto finito de superclasses e subclasses.

UMLRTGeneralizacao

super : F ↓ UMLRTClasse

sub : F ↓ UMLRTClasse

g : UMLRTGeneralizacao • (g.super,g.sub)∩ self = ∅

A generalização tem a propriedade de não permitir herança circular, restringido pela

exclusão da própria classe (self ).

4.2.1.2 Associações

Em UML, as relações entre as classes são expressas como associações. É possível ex-

pressar essa relação através de três tipos distintos: associação, composição ou agregação

(KOBRYN, 1999; MELO, 2002).

Uma associação é um vínculo que permite que objetos de uma ou mais classes se

relacionem. Através desses vínculos, é possível que um objeto convoque comportamentos

e estados de outros objetos.

Uma agregação é uma associação pela qual um objeto tem a posse de outro objeto.

Indica que o objeto agregado está vinculado ao objeto que agrega, incluindo seu ciclo de

vida.

Uma composição é caso específico de agregação pelo qual um objeto, além de ter

posse, é constituído de outros objetos. Indica a relação do todo e suas partes.

Para a especificação do metamodelo de associação de classes, define-se um tipo para

indicar a associação existente entre duas classes. Assim:

TipoAgregacao ::= associacao | composicao | agregacao.
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Toda relação entre duas classes apresenta propriedades em cada uma das ligações

entre as duas classes associadas. Define-se a classe UMLRTAssocConexao para representar

a ligação em cada uma das classes envolvidas, conforme exemplo da Figura 4.5.

Essa classe tem um identificador, um indicativo de multiplicidade apontando quantos

objetos no sistema são possíveis em cada vértice da associação; a referência da classe que

está associada a esse lado da relação; o tipo, indicando se é uma associação, composição

ou agregação; e, por fim, a navegação, indicando as possibilidades de acesso para os

objetos da mesma associação.

UMLRTAssocConexao

nome : Nome

mult : P1 N
cls :↓ UMLRTClasse

tipo : TipoAgregacao

nav : B

[A multiplicidade deve ser diferente de 0]

mult 6∈ {0}
[multiplicidade não pode ser maior que um]

tipo = (composicao)⇒ mult = {0,1} ∨mult = {1}

Existem duas regras para a especificação entre as classes: a primeira consiste em não

permitir multiplicidade com valor zero para conexões do tipo associação e agregação; a

outra, para conexões de composição, a multiplicidade não pode ser maior que um.

A associação entre duas classes tem um identificador e duas referências para as co-

nexões da associação:

UMLRTAssociacao

nome : Nome

afa,afb : UMLRTAssocConexao©

afa.nome ≠ afb.nome [1]

afa.tipo ∈ {composicao,agregacao} ⇒ afb.tipo = associacao [2]

afa 6∈ {a : afb.cls.atrib • a.nome}
afb 6∈ {a : afa.cls.atrib • a.nome} [3]

∀a1,a2 : UMLAssociacao | a1 ≠ a2•
a1.afa.cls,a1.afb.cls = a2.afa.cls,a2.afb.cls ⇒
a1.nome ≠ a2.nome [4]

Dispõe de quatro propriedades:

1. Cada identificador de associação deve ser único;

2. Para os tipos de relação de composição e agregação em um determinado lado da

conexão de relação, deve ser definido no outro lado apenas como associação;

3. O nome da relação de associação das classes não deve coincidir com os nomes dos

atributos da classe que a conexão referencia;

4. Cada uma das associações é única, mesmo que tenha as mesmas conexões de asso-

ciação.
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Figura 4.5: Conexão de associação de classes.

Uma classe associada é formada pela generalização da classe e da associação. De uma

maneira geral, é uma classe que é capaz de associar-se a outras duas classes, conforme

mostra a Figura 4.6.

Figura 4.6: Classe de associação entre outras duas classes.

UMLRTClasseAssociada

UMLRTAssociacao

cls : UMLRTClasse©

afa.tipo = {associacao} ∧ afb.tipo = {associacao}
cls 6∈ {afa.classe,afb.classe}
{a : atribs • a.nome} ∩ {afa.nome,afb.nome} = ∅

A definição da regras garantem que apenas associações com tipo de relação associação

possam receber essa classe associada, que deve ser definida entre duas classes distintas

que tenham uma relação (nunca consigo mesma), e os nomes dos atributos da classe não

devem sobrepor os nomes das associações.

4.2.1.3 Cápsulas, portas e protocolos

Como visto no Capítulo 2, a UML-RT tem a entidade protocolo como meio de comu-

nicação entre duas cápsulas. Um protocolo, por sua vez, dispõe de um identificador, um

conjunto de sinais e uma restrição imposta para que os sinais não apresentem o mesmo

identificador dentro dele. Isto para evitar que a utilização de um canal declarado como

chan e method mapeie simultaneamente as mesmas operações definidas através das cláu-

sulas enable e effect (Figura 4.7).
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UMLRTProtocolo

nome : Nome

sinais : FUMLRTSinais

[Sinais únicos]

∀ s1, s2 ∈ sinais • s1.nome ≠ s2.nome

Os sinais também têm um identificador único dentro de um protocolo. Podem ser

de dois tipos: sinais de saída out, e sinais de entrada in. Para isso, define-se um tipo

constante que identifica o tipo do sinal

TipoSinais ::= in | out.

Cada um dos sinais dispõe de um parâmetro para comunicação. CSP-OZ permite a

adequação de vários parâmetros para um único canal, mas no caso de UML-RT, apenas

um parâmetro é permitido (Figura 4.7).

UMLRTSinais

nome : Nome

tipo : TipoSinais

params : UMLRTParametros

A associação entre cápsulas e protocolos é uma relação binária que indica o tipo e a

direção da comunicação entre as cápsulas. Essa associação consiste de um identificador,

uma referência para a porta de comunicação da cápsula e o protocolo envolvido nesta

comunicação (Figura 4.7).

UMLRTAssocProtocolo

nome : Nome

prt :↓ UMLRTPorta

prot : UMLRTProtocolo

Uma porta é o meio pelo qual uma cápsula se associa a um determinado proto-

colo, sendo composta por um identificador; um tipo para sua relação com o protocolo

(TipoPorta ::= base | conjugated); e visibilidade. É possível ter portas com visibilidade

public e private e a multiplicidade da relação da associação da classe com o protocolo

(Figura 4.7).

UMLRTPorta

nome : Nome

tipo : TipoPorta

vis : Visibilidade\{protected}
mult : P1 N

Uma cápsula é definida através da extensão da classe (UMLRTClasse), contendo mem-

bros específicos, como o conjunto das associações com seus respectivos protocolos; o

diagrama de estrutura, especificando o relacionamento entre as subcápsulas pertencentes

a uma determinada cápsula; e o diagrama de estados, representando o comportamento

da cápsula. Os metamodelos do diagrama de estados e do diagrama de estrutura serão
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definidos posteriormente.

UMLRTCapsula

UMLRTClasse

aps : F ↓ UMLRTAssocProtocolo

de :↓ UMLRTDiagramaEstrutura

ds :↓ UMLRTDiagramaEstados

∀o ∈ ops•
[Para operações Init e Invariant]
[o predicado está definido na opção Semântica]

o.estereotipo 6∈ {init, invariant} ⇒ o.semantica.sem = ∅
[Para as demais operações]

[o predicado está definido na opção pré ou pós-condição]

o.estereotipo ∈ {init, invariant} ⇒ o.semantica.pre = ∅∧ o.semantica.pos = ∅

Uma regra é imposta às operações definidas dentro de uma cápsula. Quando o este-

reótipo da operação for de inicialização, este deve ter o predicado de inicialização definido

na cláusula semântica da especificação da operação. Caso seja alguma outra operação,

deve especificar o predicado dentro das cláusulas de pré e pós-condições.

Figura 4.7: Associação de cápsula ao protocolo.

Um conector tem por finalidade estabelecer a comunicação entre duas cápsulas den-

tro de um diagrama de estrutura. Dispõe de um identificador e duas associações de pro-

tocolos, indicando as duas classes participantes dessa conexão.

UMLRTConector

nome : Nome

apca :↓ UMLRTAssocProtocolo

apcb :↓ UMLRTAssocProtocolo

apca.prt ≠ apcb.prt∧ [1]

apca.prot = apcb.prot [2]
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Existem duas regras definidas para um conector: a primeira (1) impede que o conector

se conecte à mesma cápsula, e a segunda (2) que o protocolo participante da troca de

informações seja o mesmo. Não é possível a comunicação através de um único conector

com protocolos distintos.

O diagrama de estrutura tem por finalidade agrupar as subcápsulas de uma cápsula.

Tem uma referência para a cápsula, a relação das referências das subcápsulas e os co-

nectores envolvidos na comunicação. A especificação do metamodelo pode ser vista na

Figura 4.8;

Figura 4.8: Metamodelo UML para diagrama de estrutura em cápsulas UML-RT.

UMLRTDiagramaEstrutura

self : UMLRTCapsula

caps : FUMLRTCapsulas

con : FUMLRTConector

con.apca.prt ⊆ {∀p : self .prot • p.prt∪
(
⋃

cp : caps.prot • cp.prt)}∧
con.apcb.prt ⊆ {∀p : self .prot • p.prt∪
(
⋃

cp : caps.prot • cp.prt)}∧ [1]

∀ c1, c2 ∈ con•
c1.nome ≠ c2.nome∧ [2]

c1.apca ≠ c2.apca [3,4]

∀ coni ∈ con • p : coni .apca.prt; p′ : coni .apcb.prt•
(p,p′ ∈ self .prot.prts ⇒
p.mult = p′.mult ∧ p.tipo = p′.tipo)∧ [5]

(p,p′ 6∈ self .prot.prt ⇒ p.tipo = p′.tipo∧
((p.mult = {1} ∧ p′.mult = self .prot.prt.mult)∨
(p′.mult = {1} ∧ p.mult = self .prot.prt.mult))) [6]

O diagrama de estrutura apresenta as seguintes regras:

1. Os conectores só podem se conectar às portas existentes dentro da cápsula;

2. O nome do conector é único dentro da classe;

3. Conectores representam uma conexão ponto a ponto, isto é, quaisquer conectores

com uma porta em comum são idênticos;

4. Conectores somente se conectam em portas de diferentes cápsulas;

5. Para a regra de composição de cápsula, a multiplicidade e o tipo das portas coinci-

dem se uma das portas do conector for do tipo pública (porta das cápsulas visíveis

externamente);

6. Se ambas as portas são do tipo private e os tipos entre elas diferem, uma das portas

tem multiplicidade igual a um e a outra multiplicidade coincide com a multiplicidade

da cápsula (porta das cápsulas não visíveis externamente).
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O diagrama de classes representa a especificação de um modelo como um todo, agru-

pando associações, classes associadas, classes e cápsulas, bem como a generalização das

classes e cápsulas.

UMLRTDiagramaClasse

clss : F ↓ UMLRTClasse©

assocs : FUMLRTAssociacao

assocClss : FUMLRTClasseAssociada

gens : FUMLRTGeneralizacao©

[Nome da classe é único]

∀a1,a2 ∈ clss•
ai .nome ≠ aj .nome

[Todas as associações de classes]⋃
{a : assocs • a.afa.cls,a.afb.cls}

⊆ clss

[Todas as subclasses e superclasses pertencem ao diagrama]⋃
{g : gens • g.super,g.sub} ⊆ clss

assocClss ⊆ clss

No diagrama de classes, as classes não devem ter nomes idênticos e todas as classes

participantes nas associações e na generalização devem estar dentro do conjunto das

classes do diagrama.

O diagrama de estados tem por finalidade definir o comportamento de uma determi-

nada cápsula. É composto por um estado inicial, que permanece no aguardo da chegada

dos eventos externos, e por um conjunto de eventos que descrevem o comportamento.

O estado inicial pertence ao conjunto dos estados do diagrama e todos os eventos de

cada um dos estados devem pertencer aos protocolos que participam da comunicação da

cápsula. O metamodelo pode ser visto na Figura 4.9.

Figura 4.9: Metamodelo UML para diagrama de estados em cápsulas UML-RT.
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UMLRTDiagramaEstados

cls : UMLRTCapsula

estInicial :↓ UMLRTEstadoInicial

estados : F ↓ UMLRTEstado

estInicial * estados∧
estados.trans.ev ∈ cls.aps.prot.sinais

O estado inicial é definido como um estado igual aos outros estados. É especificado

no metamodelo para separar o estado inicial dos demais estados.

UMLRTEstadoInicial

UMLRTEstado

Um estado é definido com um identificador e uma transição que pode levar a um novo

estado.

UMLRTEstado

nome : Nome

trans : FUMLRTTransicao

Uma transição é composta por um evento e um estado para o qual a transição direci-

ona.

UMLRTTransicao

ev : UMLRTEventos

estado :↓ UMLRTEstado

Um evento é definido através da associação com os sinais definidos no diagrama de

classes.

UMLRTEventos

sn : UMLRTSinais

A Figura 4.10 mostra os componentes de um diagrama de estados.

Figura 4.10: Componentes de um diagrama de estados.
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4.3 Definição do metamodelo para especificações em CSP-OZ

Para a realização do mapeamento, também é necessário desenvolver a formalização

do metamodelo da linguagem CSP-OZ.

É possível expressar o esquema geral do metamodelo através do diagrama de classes

da linguagem UML, como pode ser visto na Figura 4.11.

Figura 4.11: Metamodelo UML para modelos em CSP-OZ.

Para a definição do metamodelo de uma classe, define-se um metatipo para a definição

de tipos em CSP-OZ, é mais simples que a definição em UML-RT, tendo um nome como

identificador desse tipo.

CSPOZTipo

nome : Nome

O metamodelo de um atributo é definido por um nome, por um tipo, pela visibilidade,

pela multiplicidade e pela relação de indicação da relação de referência ou composição

com outra classe. A especificação do tipo nenhum indica que o atributo é exclusivamente

pertencente a uma classe.

Assim define-se:

TipoRelacao ::= nenhum | referencia | objRelacionado | objNRelacionado,

onde referencia é a referência a um objeto; objRelacionado, representando a agregação

com uma outra classe; e objNRelacionado, representando a composição com outra classe.

Define-se também o direcionamento das relações do atributo, este pode ser definido

como TipoNavegabilidade ::= nenhuma | bi | uma.
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CSPOZAtributo

nome : Nome

tipo :↓ CSPOZTipo

vis : TipoVisibilidade

mult : P1 N
rel : TipoRelacao

nav : TipoNavegabilidade

Analisando o exemplo apresentado na Seção 2.3, um atributo é:

req : P Andar

pos : Andar

O nome do atributo é definido por req e pos, o tipo é Andar, a visibilidade é atribuída

como vazia, a multiplicidade da variável pos é um, a da variável req é {1,N}, o tipo de

relação é referencia e a navegabilidade é nenhuma.

Define-se um parâmetro em CSP-OZ através de um nome, um tipo associado a ele e

um tipo de parâmetro, indicando se este é de entrada ou saída, TipoParam ::= ? |!.

CSPOZParametro

nome : Nome

tipo :↓ CSPOZTipo

tipo param : TipoParam

Uma operação apresenta um nome para a sua identificação, além do tipo que esta

representa, podendo ser de três tipos: enable e effect representando as pré e pós-

condições das operações; e com, representando a ocorrência de ambas simultaneamente.

No caso do modelo utilizado na formalização do mapeamento entre UML-RT e CSP-OZ,

somente operações com tipos enable e effect são mapeadas, uma vez que modelos

especificados em UML-RT estão restritos a utilizarem sinais únicos, não permitindo o

mapeamento de ambas as situações simultaneamente.

Define-se o tipo de operações como sendo: TipoOperacao ::= enable | effect.

As operações também têm visibilidade, uma seqüência de parâmetros e um predi-

cado associado a ela, da mesma forma que em UML-RT o predicado é definido como uma

expressão em Z.

CSPOZOperacao

nome : Nome

tipo : TipoOperacao

vis : TipoVisibilidade

params : seq CSPOZParametro

pred : Predicado

A operação abaixo é do tipo effect, com um parâmetro, posicao, com tipo Andar e

tipo de parâmetro ’!’.
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effect chegou

∆(req,pos)
posicao! : Andar

pos′ ∈ req∧ posicao! = pos∧
req′ = req\{pos′}

A generalização é definida através de duas funções superClasse, relacionando a sub-

classe com a sua superclasse e a função todasSuperClasse que, para todas as superclasses

de uma classe, une todos os atributos e operações para a parte Object-Z de CSP-OZ.

Para a parte CSP, segundo Olderog e Wehrheim (2005), realiza-se a composição para-

lela de todas as especificações CSP de todas as superclasses,através da função compPar .

superClasse : CSPOZClasse → P CSPOZClasse

todasSuperClasse : CSPOZClasse → P CSPOZClasse

∀oc : CSPOZClasse•
superClasse(oc) = oc.superClasse

todasSuperClasse(oc) = superClasse(oc)∪
(
⋃
{sc : superClasse(oc) • todasSuperClasse(sc)})

todasSuperClasse(oc).csp = ({sc : superClasse(oc)•
compPar(sc.csp, todasSuperClasse(sc).csp)})

Como mostrado anteriormente, um canal é o meio de comunicação entre classes CSP-

OZ. Definido através de um identificador (nome), tem um tipo associado, indicando o tipo

de comunicação, chan para recebimento de sinalização de comunicação para a execu-

ção de operações, method para a realização de comunicação com outras classes através

das operações, e local channel, que permite a execução de operações locais, dentro da

própria classe. Assim, define-se esse tipo como sendo: TipoCanal ::= chan | method |
local channel.

Um canal em CSP-OZ pode ter uma seqüência de parâmetros utilizados para a trans-

ferência de informações pelos canais.

CSPOZCanais

nome : Nome

tipo : TipoCanal

params : seq CSPOZParametro

Os canais abaixo mostram essas definições:

chanchegou : [posicao! : Andar]

chanfecharPorta

O canal chegou apresenta um parâmetro do tipo Andar. O tipo do canal é chan e o

canal identificado por fecharPorta não apresenta parâmetros.

A definição do metamodelo do esquema geral da classe é dada por um conjunto de

atributos com visibilidade dentro de toda a classe CSP-OZ e por um predicado inv que

representa as condições de invariância dentro da classe.



4.3 Definição do metamodelo para especificações em CSP-OZ 85

CSPOZEsquemaGeral

atr : FCSPOZAtributo©

inv : Predicado

É possível definir o esquema Init de uma especificação CSP-OZ através do predicado

que expressa as condições iniciais das variáveis de estados definidas dentro do esquema

geral da classe.

CSPOZEsquemaINIT

pred : Predicado

No caso do exemplo, o esquema geral da classe tem dois atributos, req e pos, o predi-

cado é vazio, pois não há a definição para a condição de invariância.

req : P Andar

pos : Andar

Init

req = ∅∧ pos = 0

Uma classe em CSP-OZ é uma extensão da classe CSPOZTipo. Tem uma seqüência

de parâmetros, a referência das superclasses, a declaração dos canais, a definição do

esquema geral da classe, o esquema de inicialização, as operações e a especificação em

CSP. Uma classe não permite que haja atributos nem operações com os mesmos nomes.

CSPOZClasse

CSPOZTipo

lista : seq Nome

params : seq CSPOZParametro

super : FCSPOZClasse

canais : FCSPOZCanais

esquema :↓ CSPOZEsquemaGeral

init :↓ CSPOZEsquemaINIT

ops : FCSPOZOperacao©

csp :↓ CSPEspecificacao

[A classe não é superclasse de nenhuma superclasse da classe]

self 6∈ todasSuperClasse(self )
[Os atributos possuem nomes distintos]

∀a1,a2 ∈ atribs • a1i .nome ≠ a1j .nome

[Os operações apresentam nomes distintos para tipos iguais]

(∀p1,p2 ∈ ops • p1.nome ≠ p2.nome∧
p1.tipo = a2.tipo)∧

[Todas as operações públicas devem estar na lista de visibilidade]

∀p ∈ ops•
ops.vis = public ∧ lista = lista a ops.nome

O metamodelo da especificação da parte CSP apresentado neste trabalho é direcio-

nado ao mapeamento de modelos UML-RT e CSP-OZ. Nesta definição, apenas o operador

de escolha externa foi levado em consideração, uma vez que as traduções do diagrama

de estados de UML-RT apresentam transcrições simples em CSP. Para um detalhamento

maior, o trabalho de Kim e Carrington (2002a) apresenta a especificação completa do me-
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tamodelo de CSP em UML.

O metamodelo da parte CSP de CSP-OZ pode ser visto na Figura 4.12.

Figura 4.12: Metamodelo UML para modelos da parte CSP de CSP-OZ.

A especificação em CSP é composta de um processo inicial e de um conjunto de pro-

cessos.

CSPEspecificacao

main :↓ CSPMain

procs : FCSPProcesso

main ∈ procs

Define-se um processo inicial, MAIN , em CSP-OZ como um processo qualquer, através

da extensão da classe processo.

CSPMain

CSPProcesso

Cada um dos processos apresenta um nome para identificação e um conjunto de

transições. Para todas as transições do conjunto, através da função compEscolhaExt, que

representa o operador de escolha externa em CSP, realiza-se a transformação das tran-

sições de um estado em uma escolha externa na especificação em CSP, permitindo que

a especificação de um processo se comporte conforme ocorra um determinado evento

pertencente à sua correspondente transição.

CSPProcesso

nome : Nome

trans : F ↓ CSPTransicao

∀ t ∈ trans • compEscolhaExt(t)

Uma transição tem um evento associado e um processo para o qual esse evento é
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direcionado.

CSPTransicao

ev :↓ CSPEventos

proc : CSPProcesso

Um evento é composto de um nome e pode dispor de uma variável associada a ele.

Essa variável representa os parâmetros de entrada e saída na comunicação de uma espe-

cificação CSP.

CSPEvento

nome : Nome

var : CSPVariavel

cn : CSPOZCanais©

É possível declarar a variável de um evento como entrada ? ou saída !. Cada variável

tem um nome e o seu tipo, definido através de TipoVariavel ::= ! |?.

CSPVariavel

nome : Nome

tipo : TipoVariavel

Segundo Kim e Carrington (2000a), é possível definir uma especificação em CSP-OZ

por uma classe de sistema e por um conjunto de classes. Se duas especificações em

Object-Z apresentam a mesma classe de sistema, ambas modelam o sistema a partir de

uma mesma visão idêntica. Assim, as duas especificações são idênticas. Da mesma forma,

isso pode ser aplicado para especificações em CSP-OZ.

A classe sistema deve pertencer ao conjunto de classes definidas para a especificação,

e todas as classes devem dispor de identificador único. Para a composição paralela da

classe é utilizada a função compParAlfa(e,p) que representa a composição paralela alfa-

betizada em CSP ( ‖{e} p), dos processos paralelos (p) sincronizados através dos eventos

e.

CSPOZEspecificacao

sistema : CSPOZClasse

clss : FCSPOZClasse

[O ambiente é considerado uma classe]

sistema ∈ clss

[As classes são distintas]

∀ c1, c2 ∈ clss • c1.nome ≠ c2.nome

[Composição paralela das expressões CSP]

compParAlfa({∀ cn ∈ c1.canais | cn.tipo =′?′}, c1.csp)
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4.4 Regras para o mapeamento entre modelos UML-RT e CSP-
OZ

Até agora apresentou-se uma formalização da UML-RT e de CSP-OZ. Por meio da defi-

nição dos metamodelos é possível definir e formalizar as regras para o mapeamento entre

as duas linguagens.

Mapeamento de Tipo

A função mapTipo formaliza o mapeamento entre os tipos das duas linguagens. O

intuito é demonstrar a possibilidade da realização de tal mapeamento. Neste trabalho não

é mostrada a descrição de mapeamento de cada um dos tipos da linguagem UML-RT para

os tipos de Object-Z.

mapTipo :↓ UMLRTTipo �→↓ CSPOZTipo

Um exemplo é a conversão do atributo nAndar de tipo int para Z. Assim,

mapTipo(int) = Z.

Mapeamento de Classe

A descrição formal de uma classe em UML-RT para CSP-OZ é dada através da espe-

cificação da função mapClasseUMLRTtoCSPOZ que, a partir de uma classe definida em

UML-RT, é mapeada para uma correspondente em Object-Z, uma vez que a classe em

UML-RT tem características passivas.

Cada um dos atributos de uma classe em UML-RT é declarado como um atributo no

esquema geral em uma classe CSP-OZ e seus tipos são convertidos através da formaliza-

ção mapTipo. A visibilidade e a multiplicidade dos atributos são convertidas de maneira

direta.

O direcionamento da relação (nav) e o tipo de relação dos atributos são mapeados

para nenhuma e nenhum, respectivamente, pois atributos de classes definidas em UML-

RT não apresentam essas propriedades.

A operação definida com estereótipo invariant é mapeada para o predicado do es-

quema geral da classe em CSP-OZ. A operação definida com o estereótipo init é mapeada

para o esquema Init da classe CSP-OZ.

Para cada uma das operações dentro de uma classe, os predicados são mapeados

para a respectiva operação na classe Object-Z. Cada um dos parâmetros de cada uma das

operações é mapeado para a sua respectiva operação na classe Object-Z. Os tipos de cada

um desses parâmetros são mapeados conforme a função mapTipo.
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mapClasseUMLRTtoCSPOZ : UMLRTClasse → P CSPOZClasse

∀uc : UMLRTClasse •mapClasseUMLRTtoCSPOZ(uc) =
{oc : CSPOZClasse | uc.nome = oc.nome∧

[Mapeia os atributos]

∀ua : uc.atribs • ∃oa : oc.esquema.atribs |
oa.nome = ua.nome∧ oa.tipo = mapTipo(ua.tipo)∧
oa.vis = ua.vis ∧ oa.mult = ua.mult∧
oa.rel = nenhum∧ oa.nav = nenhuma

[Mapeia as operações]

∃op : uc.ops | op.estereotipo = invariant∧
oc.esquema.pred = mapPredicado(op)

∃op : uc.ops | op.estereotipo = init∧
oc.init.pred = mapPredicado(op)

(∀uo : uc.ops • ∃oo : oc.ops |
[Define os predicados]

oo.nome = uo.nome∧ oo.vis = uo.vis∧
op.estereotipo ≠ invariant ∧ op.estereotipo ≠ init∧

oo = mapPredicado(uo))∧
[Converte os tipos dos parâmetros]

∀up : ran uo.params • ∃op : ranoo.params•
op.nome = up.nome∧ op.tipo = mapTipo(up.tipo)}

Mapeamento de Relação

A formalização da regra de definição da relação entre classes pode ocorrer de três

formas distintas: no caso de associação, o mapeamento é convertido para um tipo de

relação referencia; no caso de agregação, é convertido para objRelacionado; e no caso de

composição, é convertido para objNRelacionado.

mapRelacao : (TipoAgregacao × TipoAgregacao)�→ TipoRelacao

∀a1,a2 : TipoAgregacao; oa : TipoRelacao•
mapRelacao(a1,a2) = oa a

[Mapeia o tipo de relação entre as classes]

a1 = a2 = nenhum ⇒ oa = referencia∧
a1 = agregacao ⇒ oa = objRelacioando∧
a1 = composicao ⇒ oa = objNRelacioando

No exemplo da especificação do elevador, como a relação é uma associação, o tipo de

relação é referencia.

Mapeamento de Navegabilidade

A formalização da regra de mapeamento do direcionamento da relação entre as clas-

ses consiste em: se a classe definida em UML-RT apresentar a propriedade de navegabili-

dade ativada (verdadeiro), é mapeada para o TipoNavegabilidade bi; caso não apresente a

propriedade ativada (falso), é mapeada para um.

No exemplo, a navegabilidade existe na classe Controlador para a classe Andar.

mapNavegabilidade : B→→ TipoNavegabilidade

mapNavegabilidade(true) = bi ∧mapNavegabilidade(false) = um
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Mapeamento de Associação

Uma associação representa o relacionamento entre duas classes. Dessa forma, o ma-

peamento deve ocorrer primeiramente para a conversão das classes envolvidas na associa-

ção, caso o direcionamento (propriedade de navegabilidade) esteja para uma determinada

classe, a outra recebe a referência através de um atributo com o nome da associação, com

o tipo dessa associação, com o direcionamento da relação, com a multiplicidade e com o

tipo da relação.

mapUMLAssocToCSPOZ : UMLRTAssociacao →
P(CSPOZClasse× CSPOZClasse)

∀a : UMLRTAssociacao •mapUMLAssocToCSOZ(a) =
{soc, toc : CSPOZClasse |

soc ∈ mapClasseUMLRTtoCSPOZ(a.efa.cls)∧
toc ∈ mapClasseUMLRTtoCSPOZ(a.efb.cls)∧

[Navegabilidade de um lado da associação]

a.efb.nav = true ⇒
∃ sa : soc.atribs • sa.nome = a.efb.nome∧

sa.tipo = mapTipo(toc)∧ sa.mult = a.efb.mult∧
sa.nav = mapNavegabilidade(a.efa.nav)∧
sa.rel = mapRelacao(a.efa.agreg,a.efb.agreg)

[Navegabilidade do outro lado da associação]

a.efa.nav = true ⇒
∃ ta : toc.atribs • ta.nome = a.efa.nome∧

ta.tipo = mapTipo(soc)∧ ta.mult = a.efa.mult∧
ta.nav = mapNavegabilidade(a.efb.nav)∧
ta.rel = mapRelacao(a.efb.agreg,a.efa.agreg)}

Um exemplo é a relação entre a classe Andar e a cápsula Controlador : a associação é

declarada como uma referência na cápsula.

Mapeamento de Classe Associada

A formalização é dada por uma função que relaciona as três classes envolvidas. A

classe da associação e as classes relacionadas são mapeadas para classes em Object-Z.

A classe da associação recebe dois atributos, um com a referência da primeira classe

e outro com referência da segunda classe. Os nomes desses atributos são os da primeira

e da segunda relação com as classes envolvidas.

O atributo da referência na classe da associação recebe o direcionamento da relação

da classe que o tiver, além da multiplicidade e do tipo da relação dessa classe.
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mapUMLAssocClasseToCSPOZ : UMLRTAssociacaoClasse →
P(CSPOZClasse× (CSPOZClasse× CSPOZClasse))

∀ac : UMLRTAssociacao•
mapUMLAssocClasseToCSPOZ(ac) =

{oc, soc, toc : CSPOZClasse |
oc ∈ mapClasseUMLRTtoCSPOZ(ac)∧
soc ∈ mapClasseUMLRTtoCSPOZ(ac.efa.cls)∧
toc ∈ mapClasseUMLRTtoCSPOZ(ac.efb.cls)∧

[Mapeamento das três classes]

∃as : oc.atribs • as.nome = a.efb.nome∧
as.tipo = toc ∧ sa.nav = mapNavegabilidade(ac.efa.nav)∧
as.rel = mapRelacao(ac.efa.agreg,ac.efb.agreg)

∃at : toc.atribs • at.nome = ac.efa.nome∧
at.tipo = soc ∧ ta.nav = mapNavegabilidade(a.efb.nav)∧
at.rel = mapRelacao(ac.efb.agreg,ac.efa.agreg)}

a.efb.nav = true ⇒
∃ sa : soc.atribs • sa.nome = ac.efb.nome∧

sa.tipo = mapTipo(oc)∧ sa.mult = ac.efb.mult∧
sa.nav = mapNavegabilidade(ac.efa.nav)∧
sa.rel = mapRelacao(ac.efa.agreg,ac.efb.agreg)

ac.efa.nav = true ⇒
∃ ta : toc.atribs • ta.nome = ac.efa.nome∧

ta.tipo = mapTipo(soc)∧ ta.mult = ac.efa.mult∧
ta.nav = mapNavegabilidade(ac.efb.nav)∧
ta.rel = mapRelacao(ac.efb.agreg,ac.efa.agreg)}
•(oc, (soc, toc))}

Mapeamento de Generalização

A formalização da regra de generalização baseia-se na conversão de todas as subclas-

ses e superclasses de que uma determinada classe dispõe.

mapUMLGenToCSPOZ : UMLRTGeneralizacao →
P(CSPOZClasse× CSPOZClasse)

∀g : UMLRTGeneralizacao •mapUMLGenToCSPOZ(g) = {
superoc, suboc : CSPOZClasse |
superoc ∈ mapClasseUMLRTtoCSPOZ(g.super)∧
suboc ∈ mapClasseUMLRTtoCSPOZ(g.sub)∧
superoc ∈ suboc.super}

Mapeamento de Predicados das Operações

Para a formalização do mapeamento do predicado, desenvolve-se uma função que

retorna a condição em CSP-OZ, por meio de uma operação e do tipo de condição que se

deseja retornar. Há a necessidade de uma função DeltaList para conversão das variáveis

declaradas na operação com estereótipo «Change». Essa variável retorna o ∆-list na forma

de predicado em Z para ser concatenado com o predicado de cada uma das operações com

estereótipo «Effect».
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mapPredicadoOP :

(UMLRTOperacao)�→ CSPOZCondicao

op : UMLRTOperacao•
mapPredicadoOP(op) = {

(∃op.semantica.pre |
op.estereotipo = «Enable»)∨

[Mapeia a operação com as variáveis do ∆− list]

(∃DeltaList(op)a op.semantica.pos |
op.estereotipo = «Effect»)∨

(∃op.semantica.sem |
op.estereotipo ∈ {{}, «Init», «Invariant»})}

Mapeamento de Cápsula

Para o mapeamento da cápsula, são estendidas as regras apresentadas por Möller et

al. (2004). Como uma cápsula é uma extensão da classe com propriedades ativas, para

cada uma das cápsulas definidas em UML-RT, aplica-se o mapeamento para classe.

A principal parte envolvida no mapeamento refere-se à especificação dos sinais e seu

mapeamento para os canais e para as operações em CSP-OZ. A geração de classes CSP-OZ

a partir de cápsulas consiste principalmente dos rótulos sinalizados nos elementos do

modelo. Cada sinal de um protocolo é uma declaração do tipo canal em CSP-OZ.

Mapeia-se uma operação de entrada no protocolo (incoming signal-base) como um

canal do tipo method, da mesma forma que se mapeiam: uma operação de saída no pro-

tocolo para a declaração chan (outcoming signal-conjugated); uma operação de saída no

protocolo (outcoming signal-base) como um canal do tipo chan; e uma operação de en-

trada no protocolo para a declaração method (incoming signal-conjugated).

Os parâmetros dos sinais são convertidos para parâmetros nos canais em CSP-OZ,

na formalização do mapeamento todos os parâmetros são mapeados, apesar de que o

modelo de sinais da UML-RT permite apenas a designação de um parâmetro para cada um

dos sinais.

Para cada uma das operações definidas na classe relacionada aos sinais declarados

no protocolo, cria-se uma operação em CSP-OZ, com tipo enable ou effect, cada uma

recebendo o predicado declarado na especificação semântica da operação em UML-RT, de

pré e pós-condições, respectivamente.
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mapUMLCapsToCSPOZ : UMLRTCapsula → P CSPOZClasse

∀uc : UMLRTCapsula •mapUMLCapsToCSPOZ(uc) =
{oc : CSPOZClasse | uc.nome = oc.nome∧

[Mapeia os atributos]

∀ua : uc.atribs • ∃oa : oc.esquema.atribs |
oa.nome = ua.nome∧ oa.tipo = mapTipo(ua.tipo)∧
oa.vis = ua.vis ∧ oa.mult = ua.mult∧
oa.relacao = nenhum∧ oa.nav = nenhuma

[Invariância no esquema geral da classe]

∃op : uc.ops | op.estereotipo = «Invariant»∧
oc.esquema.pred = mapPredicadoOP(op)

[Predicado no esquema Init]
∃op : uc.ops | op.estereotipo = «Init»∧

oc.esquema.pred = mapPredicadoOP(op)
[Mapeamento dos canais]

∀usn : uc.aps.prot.sinais • ∃ocn : oc.canais |
ocn.nome = usn.nome∧
((ocn.tipo = method ⇒

uc.aps.prt.tipo = base∧ uc.aps.prot.tipo = in)∨
(ocn.tipo = chan ⇒

uc.aps.prt.tipo = conjugated ∧ uc.aps.prot.tipo = in)
(ocn.tipo = chan ⇒

uc.aps.prt.tipo = base∧ uc.aps.prot.tipo = out)∨
(ocn.tipo = method ⇒

uc.aps.prt.tipo = conjugated ∧ uc.aps.prot.tipo = out))
(ocn.tipo = local chan ⇒
∃op : uc.ops | op.estereotipo = ∅∧

∀up : usn.params • ∃op : oc.params•
((uc.aps.prot.tipo = in∧ op.tipo param =?)∨
(uc.aps.prot.tipo = out ∧ op.tipo param =!))

op.nome = up.nome∧ op.tipo = mapTipo(up.tipo)
[Mapeamento das operações]

∀uop : uc.ops • ∃oo : oc.ops; ocn : oc.canais

oo.nome = uop.nome∧
uop.estereotipo = «Enable» ⇒ oo.tipo = enable

oo.pred = mapPredicadoOP(uop)∨
uop.estereotipo = «Effect» ⇒ oo.tipo = effect

oo.pred = mapPredicadoOP(uop)∨
ocn.nome = usn.nome∧

uop.estereotipo = ∅⇒ ocn.tipo = local channel

∀up : uop.params • ∃op : oo.params•
op.nome = up.nome∧ op.tipo = mapTipo(up.tipo)}

O mapeamento de cápsula pode ser exemplificado através das cápsulas Controlador

e Elevador :

Utiliza-se a função mapUMLCapsToCSPOZ, inicia-se com o mapeamento dos atributos

∀ua : uc.atribs • ∃oa : oc.esquema.atribs | oa.nome = ua.nome∧
oa.tipo = mapTipo(ua.tipo).

Os atributos pos e req, declarados como atributos da cápsula são mapeados como

atributos de uma classe CSP-OZ com o mesmo nome. Os tipos dos atributos são converti-

dos para os respectivos tipos em CSP-OZ, no caso de um tipo Andar , faz-se o mapeamento
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da relação através da função mapUMLAssocClasseToCSPOZ.

Os canais são mapeados através dos sinais dos protocolos relacionados com a cáp-

sula. No caso da cápsula Controlador, os sinais declarados no protocolo ProtocoloAC são

mapeados como canais do tipo chan com um parâmetro do tipo Andar, pois a porta da

cápsula que se relaciona com esse protocolo é do tipo conjugated. Os sinais são do tipo

in.

Mapeia-se a operação com estereótipo init (Init) para o esquema de inicialização, cada

uma das operações com estereótipo «Enable» e «Effect» são mapeadas para esquemas de

operações enable e effect.

uop.estereotipo = «Enable» ⇒ oo1.tipo = enable

oo1.pred = mapPredicadoOP(uop)∧

uop.estereotipo = «Effect» ⇒ oo1.tipo = effect

oo1.pred = mapPredicadoOP(uop)

As operações que não têm estereótipos definidos são mapeadas para operações em

Object-Z. No caso do exemplo, a operação local abrirPorta da cápsula Elevador é declarado

como uma operação relacionada ao canal local.

As operações com o estereótipo «Change» são convertidas em um tipo de predicado

para expressar o ∆-list. Assim, a operação referenciada por esse estereótipo se relaci-

ona com sua respectiva operação declarada com estereótipo «Effect», para composição do

predicado da pós-condição, como demonstrado na operação reqAndar da cápsula Contro-

lador.

Dessa forma, a variável da operação reqAndar com o estereótipo «Change» é concate-

nada com o predicado declarado na respectiva operação com o estereótipo «Effect», para

definir a operação em CSP-OZ effect reqAndar .

Mapeamento de Transições

A formalização da regra de mapeamento da transição de um diagrama de estados

consiste em mapear cada um dos eventos para uma declaração de transição em CSP e

cada um dos estados mapeados para processos.

O mapeamento da transição consiste em mapear cada uma das transições, verificando

o evento associado a um canal. O evento recebe o nome do canal e o tipo da transição

recebe o primeiro parâmetro do canal, ressaltando que, em UML-RT, permite-se apenas

um parâmetro por sinal, gerando assim canais com um único parâmetro.

mapUMLTransToCSPTrans : UMLRTTransicao �→ CSPTransicao

trd : UMLRTTransicao; •
mapUMLTransToCSPTrans(trd) =

[Mapeia o evento e o processo associado a transição]

{∃ trc : CSPTransicao |
trc.ev = trd.ev ∧ trc.proc = trd.estado}

Mapeamento de Processo
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A formalização da regra de mapeamento de estados consiste em mapear cada um des-

ses estados para processos em CSP, e cada uma das transições envolvidas em transições

da especificação CSP.

mapUMLEstadoToCSPProcesso : UMLRTEstado �→ CSPProcesso

st : UMLRTEstado •mapUMLEstadoToCSPProcesso(st) =
[Mapeia-se o estado]

∃pr : CSPProcesso | pr.nome = st.nome∧
[Para cada uma das transições de um estado, mapeia-se as transições]

{∀ tr : st.trans • ∃ptr : pr.trans |
pr = mapUMLTransToCSPTrans(tr)}

Mapeamento de Diagrama de Estados

De uma maneira geral, a formalização do diagrama de estados é definida como uma

função que, dado um diagrama de estados UML-RT, retorna uma especificação CSP.

O estado inicial (Main) em UML-RT é mapeado para o processo MAIN em CSP. Cada

um dos estados é mapeado para processos e cada uma das transições, mapeada para as

transições em CSP. A composição através do operador de escolha externa é gerada através

das diversas transições originadas por um determinado processo.

mapUMLDEToCSP : UMLRTDiagramaEstados �→ CSPEspecificacao

de : UMLRTDiagramaEstados •mapUMLDEToCSP(de) =
{∃ csp : CSPEspecificacao |

de.estInicial.nome = Main ⇒ csp.main.nome = MAIN∧
∀ st : de.estados • ∃pr : csp.procs |

pr.nome = st.nome∧ pr = mapUMLEstadoToCSPProcesso(st)}

Para o diagrama de estados apresentado no exemplo do Capítulo 2 (Figura 2.6), o

mapeamento ocorre da seguinte forma:

Mapeia-se o estado inicial Main para o processo MAIN da especificação CSP da classe

CSP-OZ, csp : CSPEspecificacao | de.estInicial.nome = Main ⇒ csp.main.nome = MAIN .

Todos os estados, inclusive o estado Main, têm suas transições convertidas. As tran-

sições existentes que se originam neste estado são convertidas para as transições em CSP.

A transição com evento reqAndar , que direciona o estado FechandoPorta, é convertida

para uma transição em CSP, com evento reqAndar e o processo FechandoPorta. O mesmo

ocorre para transição com o evento reqElevador e o processo FechandoPorta.

Como a especificação de um processo em CSP é determinada pela composição atra-

vés de uma escolha externa de todas as suas transições, essas duas especificações são

mapeadas como escolha externa entre as transições.

Como o estado FechandoPorta direciona para o estado PortaFechada através do evento

fecharPorta, essa única transição é mapeada para uma transição em CSP. Realiza-se o

mesmo procedimento para a transição com evento irPara. O canal associado a essa tran-

sição tem um parâmetro de saída do tipo Andar . O evento é mapeado para um evento

CSP, associado a uma variável de comunicação de tipo ’!’.
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Realiza-se o mapeamento do estado IndoParaAndarDesejado para a transição chegou

da mesma forma: com a conversão do processo, da transição e do parâmetro associado

ao evento, com tipo de variável ’?’.

MAIN =̂ (reqAndar?posicao 2 reqElevador?posicao)→ FechandoPorta

FechandoPorta =̂ fecharPorta → PortaFechada

PortaFechada =̂ irPara!posicao → IndoParaAndarDesejado

IndoParaAndarDesejado =̂ chegou?posicao → MAIN

Mapeamento de Diagrama de Estrutura para CSP

O mapeamento do diagrama de estrutura consiste na parte mais complexa do ma-

peamento de UML para CSP-OZ, pois envolve a descrição dos relacionamentos entre as

cápsulas. Cada uma das cápsulas é considerada como um processo, referenciada através

de composição paralela (RASCH, 2003).

Se uma classe tem várias subclasses, cada uma delas deve ser mapeada como proces-

sos em CSP, na parte CSP da classe CSP-OZ (RASCH; WEHRHEIM, 2003).

De uma maneira geral, cada cápsula do diagrama é um processo CSP, as portas são

os canais, e as subcápsulas dentro de uma cápsula são definidas como composição para-

lela, com suas propriedades de sincronização garantidas através da interconexão entre as

cápsulas pelos conectores.

mapUMLDEstrToCSP :

UMLRTDiagramaEstrutura �→ CSPOZEspecificacao

de : UMLRTDiagramaEstrutura •mapUMLDEstrToCSP(de) =
[Composição paralela entre as cápsulas é obtida pela definição]

[de CSPOZEspecificacao]

{∃ cz : CSPOZEspecificacao

∀ cs : de.caps |
cz.clss = mapUMLCapsToCSPOZ(cs)}

4.5 Conclusão

Neste capítulo foi possível formalizar os metamodelos de UML-RT e CSP-OZ, bem

como as regras para o mapeamento entre ambas as linguagens. Esse mapeamento serviu

para fornecer à UML-RT uma formalização na linguagem CSP-OZ. Foi necessário expandir

a abordagem utilizada por Möller et al. (2004) para o mapeamento para permitir que

características de orientação a objetos possam ser utilizadas.

Foi necessário ainda estender o método para cobrir os pontos não evidenciados pelo

trabalho citado acima. Também se fez necessário o desenvolvimento de uma integração

maior em relação às operações, fornecendo uma maneira de expressar o predicado de pré

e pós-condições dentro das operações através de definições em Z.

O trabalho de Ramos, Sampaio e Mota (2005) forneceu a diretriz para a formalização

de UML-RT , através das definições de suas regras para a formalização de UML-RT com

a linguagem Circus. A diferenciação desse trabalho com este capítulo ocorre por meio

da especificação de regras de forma direta sobre os modelos, e não através de definições
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sobre o metamodelo.

O trabalho de Kim e Carrington (2000a, 2000b, 2001), Kim, Carrington e Duke (2001)

serviu como base para a formalização do mapeamento por estabelecer diretamente as

transformações entre os modelos, utilizando-se de metamodelos. Este capítulo estendeu

a formalização de UML e Object-Z para UML-RT e CSP-OZ, a utilização de metamodelos

proporcionou as definições de regras para a transformação entre os modelos das duas

linguagens. O intuito da utilização de metamodelos foi fornecer um conjunto de regras

que defina como um modelo em UML-RT deve ser especificado para possibilitar a sua

transformação para um modelo em CSP-OZ.

No capítulo seguinte (Capítulo 5), apresenta-se o método de refinamento para especi-

ficações em UML-RT. A formalização aqui apresentada é utilizada para a definição desse

método.
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5 Um método de refinamento para
modelos UML-RT

Neste capítulo desenvolve-se um método para refinamento de modelos UML-RT, ma-

peados para CSP-OZ, baseado na semântica operacional de CSP e no refinamento de dados

da linguagem Z.

Primeiramente, na Seção 5.1, apresenta-se uma introdução da necessidade do de-

senvolvimento de um método de refinamento na semântica operacional. Na Seção 5.2,

apresenta-se a descrição do método de refinamento nessa semântica.

Na Seção 5.3, mostra-se a equivalência entre o refinamento da semântica operacio-

nal e da semântica denotacional através da associação da semântica de falhas estáveis a

sistemas de transições rotulados, evidenciando que o método de bi-simulação é capaz de

fornecer o mesmo resultado que o refinamento por falhas estáveis para o diagrama de

estados da UML-RT.

Na Seção 5.4, estabelece-se a relação entre refinamento de dados através da simulação

com o método de equivalência de especificações para a parte Object-Z de CSP-OZ. Na Seção

5.5, apresenta-se toda a formalização do método de equivalência através do metamodelo

de CSP-OZ.

Na Seção 5.6, desenvolve-se um método de obtenção do refinamento de uma especi-

ficação através da análise de classes passivas e ativas, bem como apresenta-se um modo

de realizar o refinamento em especificações de classes que tenham a generalização como

característica. Por fim, na Seção 5.7, apresenta-se a conclusão deste capítulo.

5.1 Introdução

O refinamento é a relação existente entre uma especificação, seus projetos e imple-

mentações corretas. Conforme colocado por Cavalcanti (2003), existem duas formas de

refinar uma especificação: a primeira é a introdução e a transformação de estruturas de

programação e controle, tais como atribuições, condições e laços, chamada de refinamento

algorítmico; e a segunda é relacionada às estruturas de dados usadas no programa.

Sistemas são especificados em termos de tipos de dados apropriados para descrever

propriedades do domínio de aplicação, não fazendo considerações relacionadas à eficiên-

cia.

O refinamento trabalha no âmbito da especificação. Por exemplo, para se afirmar que

um programa é correto, é necessário que este implemente sua especificação. A melhor
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maneira é confrontá-los e verificar se o programa refina a especificação. Para isso, é

necessária a utilização de uma especificação formal.

Muitos trabalhos relacionados à utilização de refinamento são encontrados na litera-

tura, trabalhos como os de Derrick e Smith (2003, 2000), que estabelecem o refinamento

para especificações em Object-Z/CSP, segundo o qual o refinamento de dados é aplicado

em cada uma das classes em Object-Z e a relação entre essas classes é refinada através da

semântica de falhas estáveis.

Woodcock e Davies (1996) abordam o refinamento de dados para esquemas da lingua-

gem Z como uma forma de refinamento de especificações nessa linguagem. Bolton (2002)

também aborda o refinamento de dados e o refinamento na semântica denotacional para

o refinamento de especificações envolvendo modelos em Z e CSP.

Wehrheim (2006, 2000), Olderog e Wehrheim (2003), Fischer (1997c) abordam a noção

de refinamento na linguagem CSP-OZ. Esse refinamento baseia-se na separação das partes

dessa linguagem, colocando o refinamento das partes Object-Z e CSP de forma separada e

utilizando a semântica denotacional para ambas partes. O mesmo ocorre com a linguagem

CSP-Z, nos trabalhos de Fischer (1997a), Mota e Sampaio (1998, 2001).

A ferramenta FDR2 é capaz de realizar o refinamento entre especificações baseadas

em CSP. As linguagens que têm integração com esta, no caso, CSP-OZ, CSP-Z e Object-

Z/CSP podem ser convertidas para a linguagem CSPM , permitindo assim a realização de

refinamento nos modelos definidos nessas linguagens.

Por ser informal, a linguagem UML não permite a utilização de métodos de refina-

mento em suas especificações. Sua formalização, como visto no Capítulo 4, permite que

esse refinamento seja desenvolvido através dos metamodelos formalmente definidos.

O trabalho de Liu et al. (2004) estabelece a abordagem da conversão para métodos

formais. A partir de modelos formalizados através da linguagem OOL, é possível a uti-

lização de refinamento, permitindo a identificação de subtipos entre uma classe e a sua

superclasse. Neste trabalho, utiliza-se da declaração da classe, seus atributos e operações,

não levando em conta o comportamento geral da especificação.

Sampaio, Mota e Ramos (2004) propõem o refinamento de classes e cápsulas da lin-

guagem UML-RT através do formalismo da linguagem Circus. Estabelecem o refinamento

de dados através do método de simulação como forma de se obter o refinamento de cáp-

sulas entre modelos mapeados de UML-RT para a linguagem Circus. Os autores definem o

refinamento entre classes, não abordando a especificação como um todo.

A maioria dos trabalhos utilizam o refinamento na semântica denotacional. Entre-

tanto, existem limitações na utilização dessa semântica, no que tange à verificação de

modelos com uma quantidade elevada de variáveis de estados, bem como aos possíveis

valores que estas possam assumir.

Segundo Möller (2002), a utilização da semântica denotacional para a verificações

de especificações CSP-OZ é adequada para modelos simples. A semântica denotacional

da linguagem CSP-OZ permite a utilização de refinamento por traços, por falhas estáveis

e por falhas e divergências, mas com o inconveniente de apresentar uma complexidade

elevada para certos modelos.
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Um exemplo dessa complexidade é a utilização da ferramenta FDR2 para modelos em

CSP-OZ. A conversão desses modelos para CSPM não é capaz de mapear todas as necessi-

dades do modelo. Isto porque CSP-OZ é uma linguagem orientada a objetos, gerando uma

complexidade elevada na tradução para CSPM , principalmente em relação a associação de

classe e herança.

Um outro fator que envolve CSPM e a tradução de linguagens orientadas a objetos é

a possibilidade de descaracterização da especificação por não conseguir mapear todas as

características existentes nos modelos especificados em CSP-OZ.

É possível refinar especificações em UML-RT seguindo a estratégia de mapeamento

para modelos CSP-OZ e aplicando o refinamento nesses modelos convertidos. Isso acar-

reta o mesmo problema de complexidade de refinamento da semântica denotacional.

A solução para refinamento de modelos em UML-RT está na utilização da semântica

operacional como meio de determinação de refinamento entre esses modelos. Esse refi-

namento ocorre através de métodos de simulação. Trabalhos como os de Bolton (2002),

Woodcock (2006), Bolton, Davies e Woodcock (1999) estabelecem o refinamento de dados

através dessa abordagem.

Neste capítulo, apresenta-se um novo método de refinamento de modelos UML-RT

mapeados para CSP-OZ. Utilizando métodos de simulação da semântica operacional, é

possível desenvolver uma ferramenta que confronte esses modelos. Essa ferramenta é

capaz de validar uma especificação UML-RT (especificação abstrata) mediante sua imple-

mentação (especificação concreta) (Figura 5.1).

Figura 5.1: Método de refinamento entre especificações concreta e abstrata.

Para uma melhor contextualização desta tese, a tabela a seguir apresenta os trabalhos

relacionados a métodos de refinamento (Tabela 5.1).
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Tabela 5.1: Trabalhos relacionados a refinamento de especificações.

CSP-OZ/CSP-Z CSP Object-Z Circus OOL Z

SD 3,4 1

SO 8

RD 2

UML/SD 5

UML-RT/SD 3,4

UML-RT/SO 8 6

onde: SD: Semântica Denotacional; SO: Semântica Operacional e RD: Refinamento de Dados

1 - Derrick e Smith (2003, 2000)

2 - Woodcock e Davies (1996)

3 - Wehrheim (2006, 2000), Olderog e Wehrheim (2003), Fischer (1997c)

4 - Fischer (1997a), Mota e Sampaio (1998, 2001)

5 - Liu et al. (2004)

6 - Sampaio, Mota e Ramos (2004)

7 - Bolton (2002), Woodcock (2006), Bolton, Davies e Woodcock (1999)

8 - Este capítulo

Para a exemplificação do método desenvolvido neste capítulo, utiliza-se o exemplo

da aplicação de controle de um elevador, descrito no Capítulo 2. O modelo abstrato é

definido pela especificação em UML-RT, conforme apresentado nas seções 2.2 e 2.4. A es-

pecificação abstrata do modelo é definida através da especificação do exemplo em CSP-OZ,

apresentado na Seção 2.3. Para facilitar a exemplificação o modelo abstrato é denominado

ASistemaElevador , enquanto que o modelo concreto é denominado SistemaElevador .

5.2 Refinamento através da semântica operacional

O objetivo deste método é desenvolver uma estratégia de refinamento de modelos

baseada em métodos de simulação da semântica operacional. Modelos especificados em

CSP-OZ, gerados através de modelos UML-RT, têm como característica o determinismo.

Estes modelos não têm deadlock, livelock, falhas e divergências, na parte CSP é devido as

limitações de ocorrência de eventos internos e paralelismo dentro da cápsula. Na parte

Object-Z, limita-se a não ocorrência de duas ou mais operações de pré ou pós condições

para o mesmo canal.

Segundo Roscoe (1997), a semântica operacional interpreta programas como um dia-

grama de transição, com ações visíveis e invisíveis para indicar a mudança entre os diver-

sos estados de um programa, descrevendo informalmente o comportamento do sistema.

Desta forma, é possível desenvolver o refinamento utilizando a semântica operacional

através da análise da ordem em que as operações são executadas e os possíveis estados

que estas possam vir a ter.

O método baseia-se na definição semântica da linguagem CSP-OZ, onde:

Definição 4 Refinamento na Semântica Operacional de CSP-OZ
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Dadas duas especificações Sa e Sb, onde:

Sa = Pa{I}‖{I}Oza,

Sb = Pb{I}‖{I}Ozb

onde Pa e Pb representam a parte CSP e Oza e Ozb representam a parte Object-Z de

CSP-OZ, respectivamente.

Sendo ρ um determinado modelo semântico, o refinamento nesse modelo semântico

(vρ) é expresso por:

Sa vρ Sb = (Pa{I}‖{I}Oza) vρ (Pb{I}‖{I}Ozb)

Sa vρ Sb = (Pa vρ Pb){I}‖{I}(Oza vρ Ozb)

Segundo Hoenicke e Olderog (2002) e Olderog e Wehrheim (2005), como a composição

paralela, {I}‖{I} é a conjunção dos refinamentos das especificações, tem-se que:

Sa vρ Sb = (Pa vρ Pb)∧ (Oza vρ Ozb)

Conforme apontado por Roscoe (1997), Olderog e Wehrheim (2005) e Wehrheim (2000),

o refinamento de uma composição paralela é equivalente ao refinamento das partes.

Como a linguagem CSP-OZ é definida na semântica denotacional de CSP, para a utili-

zação da semântica operacional, é necessário demonstrar que o refinamento na semântica

operacional da parte CSP de CSP-OZ apresenta o mesmo resultado do refinamento na se-

mântica denotacional.

Em relação à parte Object-Z não há necessidade de se provar que o refinamento de

dados equivale ao refinamento na semântica denotacional, uma vez que no Capítulo 3

definiu-se que CSP-OZ suporta refinamento de dados. Somente é necessário estabelecer a

relação entre refinamento de dados e o método de equivalência de especificações.

Utilizando-se de simulação para refinamento de processos e dados nas partes CSP e

Object-Z de CSP-OZ, respectivamente, é possível construir um método capaz de refinar

duas especificações em UML-RT (Figura 5.2).
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Figura 5.2: Semântica do refinamento para CSP-OZ.

Para a definição desse método, as duas formas de refinamento aqui utilizadas são

tratadas de formas distintas: primeiramente trata-se o refinamento de processos na parte

CSP de CSP-OZ, em seguida, define-se o refinamento de dados na parte Object-Z.

Como um modelo especificado em UML-RT tem um diagrama de estados associado a

cada especificação de classe, não há a necessidade de realizar o mapeamento inverso da

parte CSP de CSP-OZ, uma vez que já existe um diagrama que representa essa construção

CSP.

5.3 Refinamento de processos em CSP-OZ

Para o refinamento de processos da parte CSP, utiliza-se o método de bi-simulação

para a determinação de equivalências entre sistemas de transição rotulados (LTS). Esse

método consiste na identificação de partes comuns de um determinado diagrama em rela-

ção a outros, garantindo a reciprocidade da identificação, isto é, a parte comum de outros

diagramas também é equivalente às partes do diagrama inicial (ROSCOE, 1997), (GLABBEEK,

2000), (JIFENG; HOARE, 2003).

Existem outros métodos de equivalência para LTS, mas o método de bi-simulação foi

escolhido devido à sua utilização em trabalhos relacionados com a semântica operacional

de CSP, como por exemplo, em Roscoe (1997), Jifeng e Hoare (2003), Eshuis e Fokkinga

(2002), Schneider e Schneider (1999).

Um outro ponto que reforça a utilização de bi-simulação para a determinação de equi-

valência na semântica operacional é a relação direta com refinamento de falhas estáveis

(JIFENG; HOARE, 2003), (ESHUIS; FOKKINGA, 2002). É através desta linha que se demonstra a

relação de equivalência entre as semânticas operacional e denotacional.

Para isso, é necessário definir a compatibilidade entre diagrama de estados e LTS,

conforme mostrado por Sampaio, Mota e Ramos (2004). Diagrama de estados é uma

extensão orientada a objetos de statechart (HAREL, 1987), segundo a qual a semântica é
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definida através de um sistema hierárquico de transições, apresentando um LTS modular,

necessitando, portanto, da conversão para LTS simples, devido à complexidade da análise

dessas hierarquias.

Diferentemente do que foi apresentado por Sampaio, Mota e Ramos (2004), a com-

patibilidade para LTS simples foi limitada ao metamodelo do diagrama de estados, que

permite estados simples, sem concorrência, hierarquia, guardas ou ações. Desta forma, o

diagrama de estados é considerado um LTS simples.

Com a utilização de algoritmos para bi-simulação, é possível obter um esforço compu-

tacional da ordem O(m logn), onde m é o número de transições e n o número de estados

de um LTS, ao passo que o processo de refinamento por falhas estáveis é da ordem de

O(m× n) (BARRETT; LAFORTUNE, 1998).

Para a definição de bi-simulação é necessário definir um sistema de transição rotu-

lado:

Definição 5 Sistema de Transição Rotulado

Sejam A e P os conjunto de ações e predicados, respectivamente. Um sistema de

transição rotulado (LTS) em relação a A e P é uma relação ternária (S,→,î), onde:

• S é uma classe de estados;

• → é uma coleção de relações binárias de todos os possíveis estados
a−→⊆ S × S, um

para cada a ∈ A, tal que, para todo s ∈ S, a classe {t ∈ S | s
a−→ t};

• e î⊆ p × P , s î p significa que o predicado p ∈ P leva para o estado s ∈ S.

Com isso, a bi-simulação é:

Definição 6 Bi-simulação

Seja (S,→,î) um LTS em relação a A e P , e s e t dois estados com transições que

levam a s′ e t′, respectivamente. A bi-simulação é uma relação binária R ⊆ S × S, que

satisfaz:

• se sRt, então s î p a t î p para todo p ∈ P ;

• se sRt e s
a−→ s′ com a ∈ A, então existe a t′ com t

a−→ t′ e s′Rt′;

• se sRt e t
a−→ t′ com a ∈ A, então existe a s′ com s

a−→ s′ e s′Rt′.

Dois estados s, t ∈ S são bi-similares, s↔t, se existe uma bi-simulação R com sRt.

Neste trabalho são adotados vbis, =bis e ≠bis para denotar o refinamento utilizando o

método de bi-simulação. A vbis B indica que A simula B ou B refina A através do método

de bi-simulação (LTS(A) ⊆ LTS(B)); A =bis B, se LTS(A) = LTS(B), e A ≠bis B, não existe a

bi-simulação entre A e B, isto é, ¬(A =bis B)∧¬(A vbis B).

Um outro ponto a ser analisado é a composição paralela do diagrama de estados.

Isto se faz necessário devido ao paralelismo existente entre as cápsulas, conforme pode

ser verificado no diagrama de estrutura de cápsulas ou na especificação como um todo,
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visto que uma especificação em UML-RT representa um conjunto de cápsulas em execução

simultânea (execução paralela).

Como o diagrama de estrutura e a especificação geram composições paralelas na es-

pecificação, representando o paralelismo entre os diagramas de estados das cápsulas, há

a necessidade de definir a composição paralela de LTS. Assim (CHAKI et al., 2003):

Definição 7 P1‖P2

Sejam P1 e P2 dois LTS, onde init representa o estado inicial, tem-se:

P1 = {S1, init1,a1,−→1} e

P2 = {S2, init2,a2,−→2}
P1‖P2 = {S1 × S2, (init1; init2),a1 ∪ a2,−→1 ‖ −→2}

5.3.1 Bi-simulação e semântica de falhas estáveis

Como o mapeamento gerado através da conversão de modelos UML-RT para CSP-OZ

gera especificações determinísticas, pois não há paralelismo dentro de cada uma das cáp-

sulas da especificação e não há a ocorrência de eventos internos dentro dessas cápsulas,

os diagramas de estados de cada cápsula são LTS simples. Assim sendo, é possível afirmar

que:

Sendo C uma classe CSP-OZ mapeada através de UML-RT, essa classe é considerada

determinística, pois:

D(C) = {} ∧ s a 〈a〉 ∈ T (C)⇒ (s, 〈a〉) 6∈ F(C).

Não há divergências, isto é todos os eventos levam para um determinado estado está-

vel, e não existe um traço dentro da especificação do diagrama de estados (LTS) que refute

e aceite um mesmo evento ao mesmo tempo.

Desta forma, utiliza-se o refinamento por falhas estáveis (BOLTON, 2002), (BOLTON;

DAVIES; WOODCOCK, 1999). O refinamento por falhas estáveis captura as informações na

seqüência de traços e no conjunto de rejeições.

A relação de equivalência entre refinamento de falhas estáveis e o método de bi-

simulação é realizada através da transformação de um sistema representado por falhas

estáveis em um sistema de transição rotulado (LTS).

Utilizando-se a abordagem da semântica denotacional, considere P um sistema de

falhas estáveis definido por P = (î,Tr,Ref ), onde î é o conjunto de ações; Tr , o conjunto

de traços; e Ref , o conjunto de rejeição. O processo P pode ser convertido para um sistema

LTS, lts(P) = (S, i,→,î), se:

• Os estados de lts(P) são pares (t,R), onde t é um traço de P e R pertence ao conjunto

de rejeição Ref (t);

• Para um estado (t,R), existe uma transição a para (ta,R′), se e somente se a 6∈ R; e

• (ta,R′) é novamente um estado de lts(P),

assim (ESHUIS; FOKKINGA, 2002):
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Proposição 1 S = {(t,R) | t ∈ Tr ∧ R ∈ Ref (t)}

(t,R) a−→ (t′,R′)a (t,R) ∈ S ∧ a 6∈ R∧ ta = t′ ∧ (t′,R′) ∈ S

i = {(e,R) | R ∈ Ref (e)}, onde e representa o traço inicial.

Com isso, P vF Q ⇒ lts(P) vbis lts(Q).

5.3.2 Formalização do refinamento de processos em UML-RT

Com base na formalização apresentada no Capítulo 4 para o mapeamento entre UML-

RT e CSP-OZ, define-se a formalização da bi-simulação em relação às definições do meta-

modelo.

Para a definição de bi-simulação no metamodelo de UML-RT, utiliza-se a relação vbis

para a equivalência entre os diagramas de estados de UML-RT quando um está contido

dentro do outro. Utilizando a função σ para denotar a equivalência dos nomes dos even-

tos entre os diagramas, tem-se:

vbis :

(UMLRTDiagramaEstados × UMLRTDiagramaEstados)→ B

de1,de2 : UMLRTDiagramaEstados • de1 vbis de2 a
[Para cada estado verifica-se se este leva através do]

[mesmo evento para outro estado]

{ ∀ e1 : de1.estados • ∃ e2 : de2.estados |
e1

e1.trans.ev−→ e1.trans.estado∧
e2

σ(e2.trans.ev)−→ e2.trans.estado}

Para a igualdade entre os diagramas de estados, define-se a função =bis , para

determinar a reciprocidade de equivalência entre os LTS.

=bis :

(UMLRTDiagramaEstados × UMLRTDiagramaEstados)→ B

de1,de2 : UMLRTDiagramaEstados • de1 =bis de2 a
[Verifica-se se o primeiro simula o segundo e vice-versa]

{de1 vbis de2 ∧ de2 vbis de1}

Para o refinamento do diagrama de estrutura, a composição paralela baseia-se na

definição de LTS paralelos, apresentado acima (Figura 5.3) e na definição 7.
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Figura 5.3: Refinamento de diagrama de estados das classes de um diagrama de

estrutura.

As funções de equivalência por bi-simulação para a composição de cápsulas são assim

definidas:

No caso de uma equivalência de um dos LTS, tem-se:

vbis :

(UMLRTDiagramaEstrutura× UMLRTDiagramaEstrutura)→ B

deA,deC : UMLRTDiagramaEstrutura • deA vbis deC a
[Conjunção do primeiro diagrama]

{(∀ cA : deA.caps • ∃ eA : cA.de |
∧

eA)
vbis [Conjunção do segundo diagrama]

(∀ cC : deC .caps • ∃ eC : cC .de |
∧

eC)}

Para a igualdade entre os LTSs:

=bis :

(UMLRTDiagramaEstrutura× UMLRTDiagramaEstrutura)→ B

deA,deC : UMLRTDiagramaEstrutura • deA =bis deC a
[Conjunção do primeiro diagrama]

{deA vbis deC ∧ deC vbis deA}

Analisando o exemplo do sistema de controle do elevador, o diagrama de estados da

especificação concreta refina o diagrama da especificação abstrata. A estratégia é verificar

(simular) se todos os eventos especificados no diagrama de estados da especificação abs-

trata são gerados por processos correspondentes na conjunção dos diagramas de estados
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da especificação concreta, ltsA vbis (ltsC1 ∧ ltsC2) (Figura 5.4).

Figura 5.4: Refinamento dos diagramas de estados das classes de um diagrama de

estrutura.

Analisando cada um dos processos e verificando os eventos que estes geram, vê-

se a equivalência entre os processos e seus respectivos eventos, reqAndar, reqElevador,

fecharPorta e chegou. Todos os processos que geram esses eventos na especificação abs-

trata têm correspondentes na conjunção dos dois diagramas de estados.

O comportamento da especificação concreta é bi-simulada pela especificação abs-

trata (ASistemaElevador vbis SistemaElevador). Assim, afirma-se que o diagrama de es-

tados da especificação SistemaElevador refina o diagrama de estados da especificação

ASistemaElevador .

5.4 Refinamento de dados em CSP-OZ

Como apontado por Woodcock e Davies (1996), o refinamento de dados é a forma

mais simples de se obter as características de refinamento, considerando os valores pro-

duzidos por cada passo da execução de um programa.

Por exemplo, se dois tipos de dados A e C compartilham um mesmo conjunto in-

dexado de variáveis de estados, então os programas P(A) e P(C) seguem os mesmos

números de passos para cada uma das operações envolvidas. Desta forma, comparando

esses passos, é possível realizar o refinamento nas estruturas dos programas através de

seus dados.

A simulação é uma forma de comparação que define a relação entre dois conjuntos

de variáveis de estados com seus possíveis estados, bem como os seus respectivos tipos

de dados.

O intuito desta seção é estabelecer a simulação como uma forma de refinamento,

associando-a ao método comparativo de equivalência de especificações utilizado para

identificação de relacionamento entre especificações de componentes (ZAREMSKI, 1996) (ZA-
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REMSKI; WING, 1997) (FEIKS; HEMER, 2003) (HERMER, 2003).

5.4.1 Equivalência de especificações

Equivalência de especificações é um processo baseado na comparação de especifica-

ções visando a determinar se dois componentes estão relacionados.

Segundo Zaremski e Wing (1997) e posteriormente confirmado por Couto (2001), a

equivalência de especificações não se aplica exclusivamente à verificação do relaciona-

mento entre componentes, é possível utilizar este processo para a seleção de componen-

tes dentro de uma biblioteca, mensurar o esforço necessário para a reutilização, determi-

nar quando é possível substituir um componente por outro, ou determinar quando um

objeto de um determinado tipo é um subtipo de outro.

Da mesma forma como é utilizado o método de bi-simulação para refinar a espe-

cificação CSP de CSP-OZ, a técnica de equivalência de especificações é utilizada para a

determinação de equivalências entre as declarações realizadas na parte Object-Z.

Esse método consiste em analisar cada uma das partes do esquema da classe. Assim

para cada um dos sub-esquemas (esquema geral, esquema de inicialização e esquemas de

operações) da classe, há a necessidade da comparação com seu correspondente em outra

classe (FEIKS; HEMER, 2003), (HERMER, 2003), (PERIYASAMY; CHIDAMBARAM, 1996).

Periyasamy e Chidambaram (1996) especificam dois tipos de equivalência de declara-

ções:

• Equivalência Total: as especificações dos componentes se combinam exatamente,

indicando que um componente pode ser utilizado no lugar do outro;

• Equivalência Parcial: a especificação de um componente apresenta uma equivalência

com a especificação do outro componente de maneira unilateral, de modo que este

componente não pode ser utilizado no lugar do primeiro.

Neste trabalho, utilizar-se-á o símbolo=eq para indicar o refinamento por equivalência

total entre os modelos; o símbolo veq para indicar o refinamento por equivalência parcial

entre os modelos; e o símbolo ≠eq para indicar que não existe a relação de refinamento

por equivalência entre os modelos.

Sejam duas especificações E1 e E2, representa-se a equivalência total entre E1 e E2

como sendo E1 =eq E2. Neste caso, afirma-se que ambas as especificações são iguais, E1 e

E2 têm uma relação de refinamento por equivalência de especificações.

Para a não equivalência utiliza-se E1 ≠eq E2. Neste caso, não há refinamento por

equivalência de especificações. Para a equivalência parcial, onde E1 veq E2 indica que a

especificação de E1 está propriamente dentro de E2 (E1 ⊆ E2).

Para a análise de equivalência de especificações na linguagem Object-Z, devem-se ana-

lisar os três tipos de esquemas (HERMER, 2003): esquema geral da classe, esquema de ini-

cialização, e esquemas de operações.

Como neste trabalho utiliza-se CSP-OZ para a verificação de refinamento na estru-
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tura das classes, a declaração das interfaces (canais) deve ser inclusa como elemento do

esquema geral da classe. Como cada um dos canais declarados deve ter a designação

da comunicação (chan, method e local channel) e pode ter um tipo explicitando a co-

municação entre as classes, há a necessidade da equivalência entre os canais das classes

envolvidas.

Definição 8 Equivalência de Especificações

Sejam Z1 = {st1, Init1,op1} e Z2 = {st2, Init2,op2} especificações em Object-Z de classes

ativas C1 e C2, respectivamente. Onde:

st: representa o esquema geral da classe;

Init: as condições de inicialização das variáveis de estados e

op: os esquemas de operações da classe.

Como os canais em CSP-OZ possuem tipos e a comunicação pode ter um tipo de dado

associado a ela, há a necessidade de analisarmos os canais como declarações da classe.

Sendo I1 e I2 interfaces de C1 e C2, respectivamente,

Z1 =eq Z2, se e somente se I1 a I2 ∧ st1 a st2 ∧ Init1 a Init2 ∧ (∀o1 : op1 • ∃o2 :

op2 • o1 a o2), e

Z2 veq Z1, se e somente se (I1 ⇒ I2 ∧ st1 a st2 ∧ Init1 a Init2 ∧ (∀o : op1 • ∃o2 :

op2 • o1 a o2)) ∨ (I1 a I2 ∧ st1 ⇒ st2 ∧ Init1 a Init2 ∧ (∀o : op1 • ∃o2 : op2 • o1 a

o2)) ∨ (I1 a I2 ∧ st1 a st2 ∧ Init1 ⇒ Init2 ∧ (∀o1 : op1 • ∃o2 : op2 • o1 a o2)) ∨ (I1 a
I2 ∧ st1 a st2 ∧ Init1 a Init2 ∧ (∃o1 : op1 • ∃o2 : op2 | o1 ⇒ o2))

∀ i : 1..#op1; j : 1..#op2, onde i e j representam uma determinada operação dentro de

Z1 e Z2, respectivamente.

• Interface (I1 ⇒ I2 e I1 a I2)

Para a equivalência das interfaces, cada um dos canais deve existir um respectivo na

outra classe com o mesmo tipo e com os tipos de comunicação relacionados, bem

como se esta comunicação é de entrada e saída.

∀ i1 : I1 • ∃ i2 : I2•
tipo canal(i1) = tipo canal(f (i2))∧
tipo com(i1) = tipo com(f (i2))∧
tipo ES(i1) = tipo ES(f (i2))

∀ i1 : I1 • ∃ i2 : I2•
tipo canal(i1) = tipo canal(f (i2))∧
tipo com(i1) ⊆ tipo com(f (i2))∧
tipo ES(i1) = tipo ES(f (i2))

onde: f é a função que relaciona os canais entre as classes; tipo canal, retorna o

tipo do canal (method , chan , local channel ), tipo com, retorna o tipo de dado

utilizado para a comunicação no canal, e tipo ES se o tipo de comunicação é de

entrada (?) ou saída (!).

• Esquema Geral da Classe (st1 ⇒ st2 e st1 a st2)
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Para a equivalência no esquema geral da classe, todas as variáveis de estados devem

ser renomeadas para combinar com um respectivo estado na outra classe, devendo

ter um mesmo tipo ou subtipo.

Supondo que st1 seja o esquema geral da classe de uma classe C1, define-se um

conjunto de variáveis de estados stvar1 e uma condição de invariância stinv1 . Simi-

larmente, definem-se também stvar2 e stinv2 relacionados aos estados st2 da classe

C2.

Hermer (2003) define a função de inicialização π dos parâmetros de entrada da

classe. Esta função somente é utilizada para a equivalência de especificações quando

se estiver analisando classes com característica passiva, como por exemplo, uma

cápsula ter uma associação com uma classe.

No contexto, o esquema geral equivale através de uma função que relaciona os no-

mes α para as variáveis stvar2 e uma função de inicialização π de parâmetros de C1,

se e somente-se, ∃ f : stvar1 � stvar2 | ∀v ∈ dom f .

Isto é, para cada uma das variáveis existentes no esquema geral da classe C1 existe

uma respectiva no esquema geral da classe C2.

1. Os nomes das variáveis de estados correspondentes são os mesmos em rela-

ção a α, isto é, nome(v) = nome(f (v)[α]), onde nome(v) retorna o nome da

variável e f (v)[α] representa a sua contrapartida no esquema geral da outra

classe.

2. O tipo para cada variável de estado em C1 é um subtipo da variável de estado

correspondente em C2, isto é, tipo(v) ⊆ tipo(f (v)(π)), onde tipo(v) retorna o

tipo de uma variável. O símbolo [α] denota a operação de substituição para

terem os nomes relacionados entre as duas especificações.

3. Os predicados de invariância declarados nos esquemas gerais das classes

InvPred1 e InvPred2 se equivalem, se e somente se, existe a função α que re-

nomeia as variáveis de estados na classe C1, tal que as condições de InvPred1

de C1, adaptadas em relação a α e π de um certo predicado InvPred1 implica ou

equivale as condições InvPred2 de C2:

∀ stvar1 • stinv1 ⇒ ∃ stvar2(π) • stinv2[α](π)

∀ stvar1 • stinv1 a ∃ stvar2(π) • stinv2[α](π)

• Esquema de Inicialização (Init1 ⇒ Init2) e (Init1 a Init2)

Da mesma forma que ocorre com o esquema geral da classe, o esquema Init equi-

vale a outro se, em todos os predicados, existe pelo menos um que implica um

outro predicado no esquema Init da classe C2, depois de ter as variáveis de estados

renomeadas para combinarem com as variáveis do outro esquema.

Os esquemas de inicialização Init1 e Init2 se equivalem, se e somente se, existe uma

função α que renomeia as variáveis de estados na classe C1 e, através de uma função

de inicialização π dos parâmetros de stvar1 , tal que as condições de inicialização
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Init1 de C1, adaptadas em relação a α e π de um certo predicado (IPred), implicam

ou equivalem as condições Init2 de C2:

Init1[α](π)⇒ Init2

∀ IPred1 • IPred1 ⇒ ∃ IPred2(π) • IPred2(π)

Init1[α](π)a Init2

∀ IPred1 • IPred1 a ∃ IPred2(π) • IPred2(π)

• Esquemas de Operações (op1(i)⇒ op2(j)) e (op1(i)a op2(j))

Como visto no Capítulo 2, declaram-se as operações em CSP-OZ com prefixos, enable

e effect, para expressar pré e pós-condições.

Dados dois conjuntos de operações:

op1(i) = {enable1(i),effect1(i)} ∈ Z1,

op2(j) = {enable2(j),effect2(j)} ∈ Z2.

Existem duas funções injetoras,

f : enable1(i)� enable2(j),

g : effect1(i)� effect2(j),

que mapeiam as operações da classe C1 para as operações da classe C2, e, para cada

esquema de operações, existir outro na classe C2 que, após a troca de nomes δ, tem

um respectivo conjunto de variáveis de estados, parâmetros de entrada e saída e

predicado na função α.

1. O nome de op1(i) é renomeado para op2(j) através da função δ:

nome(op) = nome(f (op)[δ]),

nome(op) = nome(g(op)[δ]).

2. Existe uma função α que renomeia as variáveis de estados e os parâmetros

varop ∈ op1(i), e mapeia:

f ,g : op1(i)� op2(j),

tal que, para cada variável varop ∈ op2(i):

nome(varop) = nome(f (varop)[α]),

nome(varop) = nome(g(varop)[α]).

3. O tipo de cada variável e dos parâmetros das operações varop ∈ op1(i) é um

tipo ou subtipo de sua correspondente em op2(i) em relação às funções α e π :

tipo(varop) ⊆ tipo(f (varop)[α][π]),
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tipo(varop) ⊆ tipo(g(varop)[α][π]),

4. Os predicados das operações declarados nos esquemas gerais das classes

opPred1 e opPred2 se equivalem, se e somente se, existe a função α que reno-

meia as variáveis de estados e os parâmetros (varop) na classe C1, tal que as

condições de opPred1 de C1, adaptadas em relação a α e π de um certo predi-

cado opPred1 , implicam ou equivalem nas condições correspondentes de opPred2

de C2:

opPred1 ⇒ opPred2(α)[π], e

opPred1 a opPred2(α)[π].

5.4.2 Relacionando equivalência de especificação e refinamento de dados

O relacionamento entre equivalência de especificações e refinamento de dados é sim-

ples. Uma vez que CSP-OZ dispõe de uma semântica de bloqueio e limitando as especifica-

ções a possuírem o mesmo espaço de estados, o próprio refinamento estrutural descrito

por Derrick e Smith (2003) induz à relação com equivalência de especificações.

Há a necessidade de limitação no mesmo espaço de variáveis, pois conforme Bolton

(2002), o refinamento de falhas estáveis não apresenta o mesmo resultado que o refina-

mento de dados, devido a relação que deve ser especificada para mapear as diferentes

variáveis de estados entre as especificações para se obter a simulação. Assim limitando

no mesmo espaço de estados a simulação apresenta o mesmo resultado que o refinamento

de falhas estáveis.

Trabalhos, como os de Fidge (2002), Fidge, Robinson e Dunne (2005), utilizam equi-

valência de especificações como refinamento de dados para determinar a identificação de

sub-rotinas em bibliotecas de software. O trabalho de Polido, Date e Maruyama (2006)

estabelece a equivalência de especificações como um método de verificações de especifi-

cações e modelos definidos em UML-RT.

Da mesma forma que uma especificação UML-RT mapeada para CSP-OZ apresenta uma

semântica bloqueante e as especificações com o mesmo espaço de estados, não existe a

necessidade de definição de forward e backward simulation, conforme descrito por Bolton

(2002), define-se uma simulação entre os dois tipos de dados.

Utilizando dois tipos abstratos de dados A e C, a definição de simulação para uma

semântica de bloqueio com o mesmo espaço de estados pode ser dada como (BOLTON,

2002):

Definição 9 Simulação

• initC ⊆ initA

• ∀n : dom opA • dom(opAn) = dom(opCn)

• ∀n : dom opA • opCn ⊆ opAn
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• finalC ⊆ finalA

Baseado na definição abaixo,

Definição 10 A ⊆ B

Sejam A e B dois conjuntos de proposições lógicas, tem-se que:

A ⊆ B, se e somente se, ∀ xA ∈ A • ∃ xB ∈ B | xA ⇒ xB ∨ xA a xB.

Estabelece-se que:

Proposição 2 Relacionamento entre equivalência de especificações e simulação

initC ⊆ initA a ((InitC ⇒ InitA)∨ (InitC a InitA))

∀n : dom opA • dom(opAn)∧∀n : dom opA • opCn ⊆ opAn a ((opC ⇒ opA)∨ (opC a

opA))

finalC ⊆ finalA a (stC′ ⇒ stA′ ∨ stC′a stA′)

Existe uma complexidade em relação à realização de refinamento de dados não atô-

micos, em que por exemplo, operações podem ser combinadas para formar uma outra,

capaz de refinar um terceira operação (WEHRHEIM, 2006).

Supondo uma classe C, com operações OpC1 e OpC2, e uma outra classe A, com uma

operação OpA1, há uma complexidade para analisar que OpC1
o
9 OpC2 apresenta o mesmo

comportamento que OpA1 (DERRICK; WEHRHEIM, 2006; WEHRHEIM, 2006). Neste trabalho, o

refinamento de dados é limitado para utilização em dados atômicos.

A composição de classes concorrentes na parte Object-Z de CSP-OZ, originadas do

mapeamento de cápsula de modelos UML-RT, deve ser expressa através da conjunção de

esquemas da linguagem Z, para os esquemas geral e de inicialização e através da união

das operações especificadas em cada uma das classes (SAMPAIO; MOTA; RAMOS, 2004). Assim:

Definição 11 Z1‖Z2

Sendo Z1 e Z2, duas especificação Object-Z de CSP-OZ, onde:

Z1 = {I1, st1, Init1,op1} e Z2 = {sI2, t2, Init2,op2},

Z1‖Z2 = Z1
∧

Z2 = {I1
∧

I2, st1
∧

st2, Init1
∧

Init2,op1 ∪ op2}

5.5 Equivalência de especificação para CSP-OZ

Para uma especificação detalhada do método de equivalência de especificações, é ne-

cessário desenvolver toda a especificação da equivalência através do metamodelo de CSP-

OZ, detalhando cada um dos componentes de uma especificação.

A equivalência de declarações consiste em analisar os tipos dos dados envolvidos e o

predicado relacionado dentro de cada esquema de uma classe. Utiliza-se a função α para

mapear o conjunto de nomes entre as especificações.
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A noção de refinamento está relacionada aos tipos dos dados envolvidos na compa-

ração das especificações e nos predicados de cada um dos esquemas.

Para cada uma das definições de refinamento por equivalência de especificações,

desenvolvem-se três funções para denotar a equivalência total, parcial e a não existên-

cia de refinamento entre as especificações.

A não existência de refinamento é definida como sendo a não ocorrência de refina-

mento total ou parcial, assim: ( ≠eq = ¬( =eq )∧¬( veq )).

=eq : (CSPOZParametro × CSPOZParametro)�→ B

p1,p2 : CSPOZParametro•
[O nome é igual através da função α e os tipos são idênticos]

p1 =eq p2 a {p1.nome = α(p2.nome)∧ p1.tipo = p2.tipo}

A equivalência parcial parte do mesmo princípio, determina a equivalência analisando

se o tipo do parâmetro é um subtipo do outro.

veq : (CSPOZParametro × CSPOZParametro)�→ B

p1,p2 : CSPOZParametro•
[O nome é igual através da função α e]

[o tipo p1 é um subconjunto de p2]

p1 veq p2 a {p1.nome = α(p2.nome)∧
p2.tipo ⊆ p1.tipo}

Para a determinação de equivalência entre canais, é necessário comparar seus tipos,

bem como analisar cada um dos parâmetros utilizados na comunicação. Para a equiva-

lência total, deve-se obter a igualdade dos tipos, ter a mesma quantidade de parâmetros e

que os tipos de cada um desses parâmetros combinem com um respectivo na outra espe-

cificação em relação as funções α e σ , sendo esta responsável por relacionar um canal e

o seu respectivo na outra classe.

=eq : (CSPOZCanais × CSPOZCanais)�→ B

ch1, ch2 : CSPOZCanais•
[Existe um canal correspondente com a mesma definição de tipo]

ch1 =eq ch2 a {∃ ch1 = π(ch2)∧ ch1.tipo = ch2.tipo∧
[Existe a mesma quantidade de parâmetros]

#ch1.params = #ch2.params∧
[Cada parâmetro refina um correspondente na outra especificação]

∀p1 : ch1.params • ∃p2 : ch2.params•
p1 =eq p2}

O mesmo ocorre com a definição da equivalência parcial: devem ser do mesmo tipo, e

cada um dos tipos dos parâmetros dos canais da primeira classe deve ser pelo menos um

subtipo do tipo declarado no respectivo parâmetro (α) do respectivo canal (σ ). Também,

a quantidade de parâmetros deve ser a mesma (zero ou um).
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veq : (CSPOZCanais × CSPOZCanais)�→ B

ch1, ch2 : CSPOZCanais•
ch1 =eq ch2 a {ch1.nome = σ(ch2.nome)∧
[Mesmo tipo de canal, com a mesma quantidade de parâmetros]

ch1.tipo = ch2.tipo ∧ #ch1.params = #ch2.params∧
∀p1 : ch1.params • ∃p2 : ch2.params•

[Para o parâmetro refina-se parcialmente]

p1 veq p2}

Analisando os canais da especificação abstrata e concreta do controlador do elevador,

verifica-se que:

Especificação Abstrata

method chegou : [posicao!: Andar]

chan reqElevador : [posicao?: Andar]

chan reqAndar : [posicao?: Andar]

method fecharPorta

local channel abrirPorta

Especificação Concreta Controlador

method irPara : [posicao! : Andar]

chan chegou : [posicao? : Andar]

chan fecharPorta

chan reqAndar : [posicao? : Andar]

chan reqElevador : [posicao? : Andar]

Especificação Concreta Elevador

chan irPara : [posicao! : Andar]

method chegou : [posicao! : Andar]

method fecharPorta

local channel passou : [posicao? :

Andar]

local channel abrirPorta

Cada um dos canais definidos na especificação abstrata do controlador do ele-

vador tem um correspondente através de σ . Na especificação concreta, na exem-

plificação acima, cada canal correspondente é identificado por uma determinada

cor.

O canal chegou tem um correspondente tanto na classe Controlador quanto

na classe Elevador da especificação concreta. Este canal é refinado pelo que se

encontra na classe Elevador , que tem a mesma quantidade de parâmetros, no caso,

um único. Esse parâmetro tem o tipo Andar , que é igual ao parâmetro passado

pelo canal chegou da especificação concreta. Desta forma, ambos os canais são

equivalentes através de α.

O mesmo ocorre para os demais canais: os canais sem parâmetros são equiva-

lentes se tiverem um respectivo através de σ com o mesmo tipo do canal. No caso,

fecharPorta do tipo method e abrirPorta do tipo local channel são equivalentes

aos respectivos canais fecharPorta e abrirPorta da especificação concreta Elevador .

Em relação aos atributos, o refinamento por equivalência total ocorre quando
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existe um respectivo atributo na outra especificação, relacionado através da função

α, tendo tipos de dados idênticos.

=eq : (CSPOZAtributo × CSPOZAtributo)�→ B

a1,a2 : CSPOZAtributo•
a1 =eq a2 a {a1.nome = α(a2.nome)∧ a1.tipo = a2.tipo}

A noção de refinamento por equivalência parcial é obtida também com a re-

lação dos atributos na função α, mas a relação entre os tipos dos atributos da

primeira classe é um subtipo da outra classe.

veq : (CSPOZAtributo × CSPOZAtributo)�→ B

a1,a2 : CSPOZAtributo•
a1 veq a2 a

{a1.nome = α(a2.nome)∧ a2.tipo ⊆ a1.tipo}

Como já mencionado no Capítulo 4, o predicado é definido através de constru-

ções da linguagem Z. Desta forma, a comparação deste predicado pode ocorrer de

forma direta, relacionando as variáveis de estados envolvidas no predicado através

da função α.

A equivalência total do predicado ocorre se a relação entre os dois predicados

for totalmente equivalentes.

=eq : (Predicado × Predicado)�→ B

p1,p2 : Predicado • p1 =eq p2 a {p1 a α(p2)}

A equivalência parcial ocorre quando o predicado da primeira classe implica o

outro predicado.

veq : (Predicado × Predicado)�→ B

p1,p2 : Predicado • p1 veq p2 a {p2 ⇒ α(p1)}

A equivalência de especificações entre esquemas de estados (esquema geral da

classe) consiste em analisar cada um dos atributos declarados dentro de cada um

dos esquemas, de tal forma que exista uma função α para cada um dos atributos

que os relacionam, e o predicado de invariância deste esquema.

Para a equivalência total, cada um dos atributos na classe tem um respectivo

na outra classe (α), em que seus tipos são iguais, e o predicado da invariância é

equivalente entre as duas classes.
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=eq : (CSPOZEsquemaGeral × CSPOZEsquemaGeral)�→ B

e1, e2 : CSPOZEsquemaGeral•
e1 =eq e2 | {

{∀atr1 ∈ e1.atr • ∃atr2 ∈ e2.atr |
[Para cada atributo existe um que seja refinado]

atr1.nome = α(atr2)∧ atr1 =eq atr2}∧
[Os predicados são equivalentes]

e1.inv =eq e2.inv}

Para a equivalência parcial, pelo menos a equivalência dos atributos ou a equi-

valência do predicado da invariância deve ter um refinamento por equivalência

parcial.

veq : (CSPOZEsquemaGeral × CSPOZEsquemaGeral)�→ B

e1, e2 : CSPOZEsquemaGeral•
e1 veq e2 | {

(∀atr1 ∈ e1.atr • ∃atr2 ∈ e2.atr |
atr1.nome = α(atr2.nome)∧

[Elimina a possibilidade de não haver equivalências]
¬(atr1 ≠eq atr2)∧¬(e1.inv ≠eq e2.inv))∧

[Existe pelo menos um atributo parcial e o predicado também é parcial]
((∃atr1 veq atr2 ∧ e1.inv veq e2.inv)∨

[Os atributos são todos equivalentes e o predicado é parcial]
((∀atr1 ∈ e1.atr | atr1 =eq atr2)∧
e1.inv veq e2.inv)∨

[Os atributos são equivalentes parciais e o predicado é total]
(∃atr1 veq atr2 ∧ e1.inv =eq e2.inv))}

Analisando o esquema geral das duas especificações do sistema do Elevador

(Seção 2.3 - especificação abstrata e Seção 2.4 - especificação concreta), tem-se que:

Classe Abstrata ASistemaElevador

req : P Andar

pos : Andar

destino : Andar

Classe Concreta Controlador

req : P Andar©

pos : Andar©

Classe Concreta Elevador

destino : Andar©

pos : Andar©

Conjunção - Classes Controlador e

Elevador

Controlador.req : P Andar©

Controlador.pos : Andar©

Elevador.destino : Andar©

Elevador.pos : Andar©

As variáveis de estados declaradas na classe abstrata têm equivalência com as

variáveis de estados req, pos e destino, declaradas na conjunção do esquema geral

das classes Controlador e Elevador .
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Para simbolizar cada um dos estados de cada classe durante o processo de

conjunção, adiciona-se o nome da classe para indicar a qual classe ele pertence.

Os dois atributos da classe Elevador , destino e pos, são equivalentes com o

atributo pos, declarado na classe abstrata. O tipo do atributo, no caso a classe

Andar , da especificação concreta é mais restritivo do que a especificação abstrata.

O tipo Andar é uma classe que define a informação do andar físico do prédio

de atuação do elevador. Essa classe define um atributo do tipo inteiro para indicar

o andar e é convertida utilizando o mapeamento para o metamodelo como uma

classe Object-Z, pois apresenta comportamento passivo.

Para essa classe, aplica-se o refinamento através da equivalência de declara-

ções. Assim, realizando as equivalências da especificação da classe, tem-se:

Classe Abstrata Andar

Andar : Z

Classe Concreta Andar

nAndar : Z

nAndar ≤ 5

O atributo andar do tipo inteiro da classe abstrata Andar é equivalente ao

atributo α(nAndar) da classe concreta, pois ambos têm o mesmo tipo de dado, Z.

A equivalência do predicado declarado no esquema geral das classes mostra que

o predicado definido na classe concreta é mais restrito que a não especificação do

predicado na classe abstrata. Neste caso, andar assume qualquer valor possível

do conjunto Z. Assim, α(nAndar) ≤ 5 ⊂ andar ∈ Z corresponde em andar veq

α(nAndar).

Com isso, α(Controlador.req) ⇒ req, bem como α(Controlador.pos) ⇒ pos.

Assim, a conjunção dos esquemas geral das classes da especificação concreta (SC),

refina o da classe abstrata (SA), SA veq SC .

No esquema Init, analisam-se as condições de inicialização dos atributos de-

clarados no esquema geral da classe.

Para o refinamento por equivalência total desse esquema, analisa-se os predi-

cados equivalentes em relação a função α, tem-se:

=eq : (CSPOZEsquemaINIT × CSPOZEsquemaINIT)�→ B

i1, i2 : CSPOZEsquemaGeral•
i1 =eq i2 a {i1.pred =eq α(i2.pred)}

Caso os predicados tenham uma relação de equivalência parcial, o esquema

Init, também o terá.
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veq : (CSPOZEsquemaGeral × CSPOZEsquemaGeral)�→ B

i1, i2 : CSPOZEsquemaGeral•
i1 veq i2 a {i1.pred veq α(i2.pred)}

Analisando o esquema Init das especificações, tem-se:

Init ASistemaElevador

Init

req = ∅
pos.nAndar = 0

destino.nAndar = −1

Conjunção Init - Controlador e Elevador

InitC ∧ InitE

Controlador.req = ∅
Controlador.pos.nAndar = 0

Elevador.destino = −1

Elevador.pos.nAndar = 0

O predicado definido no esquema de inicialização da classe abstrata é equiva-

lente ao predicado da conjunção dos atributos dos esquemas de inicialização das

classes concretas. A declaração de vários predicados em um esquema é equiva-

lente à declaração da conjunção dos predicados. Assim: req = ∅ ∧ pos.andar =
0 a α(Controlador.req) = ∅ ∧ α(Controlador.pos.nAndar) = 0, assim InitA veq

(InitC ∧ InitE).

Para a equivalência de declarações nas operações, deve-se utilizar uma função

δ capaz de relacionar cada uma das operações através das funções f ,g.

Para a equivalência total, deve-se analisar se o tipo das operações é igual e se

os parâmetros e o predicado são totalmente equivalentes.

=eq : (CSPOZOperacao × CSPOZOperacao)�→ B

op1,op2 : CSPOZOperacao • op1 =eq op2 a {
[Mesmo tipo de operação]

op1.nome =eq δ(op2.nome)∧ op1.tipo = α(op2.tipo)∧
[A quantidade de parâmetros iguais]

#op1.params = #op2.params∧
[Verifica a equivalência para cada parâmetro]

{∀p1 ∈ op1.params;
∃p2 ∈ op2.params | p1 =eq p2}∧

[Os predicados são equivalentes]
op1.pred =eq op2.pred}

Para a equivalência parcial, deve-se analisar se o tipo das operações e a visibili-

dade são iguais e se, ou os parâmetros ou o predicado são parcialmente equivalen-

tes, desde que pelo menos um deles seja totalmente equivalente, ou ambos sejam

parcialmente equivalentes.



5.5 Equivalência de especificação para CSP-OZ 121

veq : (CSPOZOperacao × CSPOZOperacao)�→ B

op1,op2 : CSPOZOperacao • op1 veq op2 a {
op1.nome =eq δ(op2.nome)∧ op1.tipo =eq op2.tipo∧

[Elimina a possibilidade de não equivalência]
((∀p1 ∈ op1.params;
∃p2 ∈ op2.params | ¬(p1 ≠eq α(p2)))∧

[Pelo menos um parâmetro é parcial]
((∃p1 ∈ op1.params;
∃p2 ∈ op2.params | p1 veq α(p2)∧ op1.pred =eq op2.pred)∨

[Todos os parâmetros possuem equivalência total e o predicado parcial]
(∀p1 ∈ op1.params;
∃p2 ∈ op2.params | p1 =eq α(p2)∧ op1.pred veq op2.pred)∨

[Pelo menos um parâmetro é parcial e o predicado é parcial]
(∃p1 ∈ op1.params;
∃p2 ∈ op2.params | p1 veq α(p2)∧ op1.pred veq op2.pred))}

Para o refinamento de equivalência de declarações para as operações da classe

abstrata em relação às classes concretas do exemplo do sistema do elevador, relaci-

onando as classes através das funções f e g para mapear cada operação declarada

na especificação abstrata ASistemaElevador com cada uma da conjunção das ope-

rações das classes Controlador e Elevador , tem-se:

f (enable fecharPorta) = Controlador.enable fecharPorta
g(effect fecharPorta) = Controlador.effect fecharPorta∧

Elevador.effect fecharPorta
f (enable chegou) = Elevador.enable chegou
g(effect chegou) = Controlador.effect chegou∧ Elevador.effect chegou
g(effect reqElevador) = Controlador.effect reqElevador
g(effect reqAndar) = Controlador.effect reqAndar

Com isso, é possível, aplicando a função δ para trocar o nome das operações a

serem combinadas, determinar o refinamento de cada uma das operações da classe

abstrata em relação às mapeadas pelas funções f e g.

A operação enable fecharPorta é refinada pela operação

δ(Controlador.enable fecharPorta). Analisando os esquemas, tem-se:

ASistemaElevador

enable fecharPorta

req ≠ ∅

Controlador ∧ Elevador

∧enable fecharPorta

req ≠ ∅

A operação enable fecharPorta da especificação abstrata é equivalente à sua

respectiva operação na especificação concreta, pois os predicados das duas opera-

ções são equivalentes (req ≠ ∅a α(req) ≠ ∅).



5.5 Equivalência de especificação para CSP-OZ 122

effect fecharPorta

∆(pos)

pos′.nAndar = −1

∧effect fecharPorta

∆(pos)

pos′.Andar = −1

A operação effect fecharPorta é equivalente à operação

δ(effect fecharPorta), pois os predicados são equivalentes entre si e têm a mesma

declaração no ∆− list em relação a função α(∆− list(pos))a ∆− list(α(pos)).

enable chegou

destino = pos

enable chegou

destino = pos

A operação enable chegou da especificação abstrata é equivalente à sua respec-

tiva operação na especificação concreta, pois os predicados das duas operações são

equivalentes (destino = pos).

effect chegou

∆(req,pos)
posicao! : Andar

{pos′} ∈ req

posicao! = destino

req′ = req\{pos′}

∧effect chegou

∆(req,pos)
Controlador.posicao! : Andar

Elevador.posicao? : Andar

Elevador.posicao! = destino

pos′ = Controlador.posicao?

{pos′} ∈ req

req′ = req\{Controlador.posicao?}

A análise de equivalência da operação effect chegou da especificação abstrata

com sua respectiva operação na parte concreta (δ(effect chegou)) é um pouco mais

complexa, devido à conjunção dos esquemas da operação na especificação con-

creta. A análise do predicado mostra que a operação existente na especificação

concreta é mais detalhada que sua contra-parte na especificação abstrata.

Um ponto para se destacar é em relação à parte do predicado

pos′ = Controlador.posicao? ∧ req′ = req\{Controlador.posicao?} equivalente à

req′ = req\{pos′}. Como o valor de pos′ é baseado no valor de Controlador.posicao?,

então Controlador.posicao? = pos′. Assim, substituindo o atributo pos′, a expres-

são req′ = req\{α(pos′)} é equivalente à especificação abstrata req′ = req\{pos′}.

Os atributos do ∆− list, pos e req são equivalentes aos seus respectivos atribu-

tos na especificação concreta (∆−list(pos, req)a ∆−list(α(pos),α(req))). Quanto

às variáveis locais, há a equivalência entre a variável posicao! da especificação abs-

trata e a variável posicao! da especificação concreta da classe Controlador .

Desta forma, é possível concluir que effect chegou veq δ(effect chegou), pois

os dois atributos, req e pos, e a variável posicao são especificados em relação ao

tipo Andar , que tem uma relação de refinamento, Andar veq α(Andar), entre as

classes concreta e abstrata.
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effect reqElevador

∆(req)
posicao? : Andar

posicao? = pos ⇒ req′ = req

posicao? ≠ pos ⇒
req′ = req∪ {posicao?}

∧effect reqElevador

∆(req)
andares? : Andar

(andares? = pos)⇒ req′ = req

(andares? ≠ pos)⇒
req′ = req∪ {andares?}

As operações effect reqElevador da especificação abstrata e effect reqElevador

da especificação concreta têm uma relação de refinamento (effect reqElevador

veq δ(effect reqElevador)) pois, ∆(req) veq ∆(α(req))∧α(posicao) veq α(andares),

restrito pelo refinamento da classe Andar nas duas especificações. Os predicados

das duas especificações são equivalentes.

Assim: effect reqElevador veq δ(effect reqElevador).

effect reqAndar

∆(req)
posicao? : Andar

({posicao?} ∈ req)⇒ req′ = req

({posicao?} 6∈ req)⇒
req′ = req∪ {posicao?}

∧effect reqAndar

∆(req)
andares? : Andar

({andares?} ∈ req)⇒ req′ = req

({andares?} 6∈ req)⇒
req′ = req∪ {andares?}

Da mesma forma que a análise é feita para as especificações concreta e abstrata

da classe effect reqElevador , realiza-se o refinamento para as classes

effect reqAndar entre as especificações concreta e abstrata, pois, effect reqElevador

=̂ effect reqAndar e effect reqElevador =̂ effect reqAndar das classes abstrata e

concreta, respectivamente. Assim, effect reqAndar veq δ(effect reqAndar).

Desta forma, conclui-se que: OpsASistemaElevador veq OpsSistemaElevador .

5.6 Refinamento das especificações

Uma situação comum com a utilização em orientação a objetos é a generaliza-

ção. Este recurso é comum durante o processo de desenvolvimento para especiali-

zar uma classe ou redefinir outra a partir de uma já existente.

A generalização é um mecanismo que permite que características comuns a

diversas classes sejam fatoradas em uma classe base, ou superclasse. A partir

desta, outras classes podem ser especificadas. Cada subclasse apresenta as carac-

terísticas (estrutura e operações) da superclasse, acrescentando assim toda a sua

definição (OLDEROG; WEHRHEIM, 2003, 2005).
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5.6.1 Generalização de classes

A definição de generalização de classe em CSP-OZ foi vista no Capítulo 3. Em

suma, trata-se a generalização como a conjunção de todos os esquemas. Neste

trabalho, é mantida a restrição de subtipos fortes (strong subtyping), conforme

colocado por Olderog e Wehrheim (2003, 2005), Sampaio, Mota e Ramos (2004),

segundo a qual o predicado do esquema geral da superclasse é preservado pela

subclasse.

Desta forma, cada operação dentro da subclasse deve respeitar a definição axi-

omática definida no esquema geral da classe. A especificação do comportamento

na parte CSP deve assegurar que o comportamento da superclasse está presente

dentro da classe, garantindo o refinamento entre esta e a sua superclasse.

Modelos definidos em UML-RT permitem a alteração do comportamento re-

presentado pelo diagrama de estados. Como o objetivo é manter a restrição da

superclasse através de tipos fortes, não é permitida a alteração do comportamento

da superclasse, seguindo a definição de generalização de comportamento adotada

em CSP-OZ, a qual estabelece uma composição paralela entre as classes e as suas

respectivas superclasses (FISCHER, 1997a).

Para o refinamento de dados, há a conjunção entre os esquemas da classe com

os da superclasse. Assim, considerando as classes C e C1, onde C1 é a superclasse

de C, a representação CG mostra a conjunção dos esquemas. As definições m,n,k ∈
N com m ≤ n.

C
C1

CSP
S
Init
Op1.
.
.
Opn

C1

CSP
SC1

InitC1

Opn−k+1.
.
.
Opk

CG

CSPC‖CSPC1

SC ∧ SC1

InitC ∧ InitC1

Op1.
.
.
OpnOpn−k+1.
.
.
Opk
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5.6.2 Refinamento de especificações por equivalência de declarações

Para o refinamento das especificações como um todo, definem-se também três

funções de refinamento para expressar a equivalência parcial, total e a não existên-

cia de equivalência entre as especificações.

Como visto, o refinamento por equivalência total da especificação de uma

classe é obtido através da equivalência total de cada um dos componentes desta

classe, bem como da existência da relação de bi-simulação entre as especificações

do diagrama de estados das cápsulas. Para as classes com características passivas,

o diagrama de estados não é analisado.

=eq : (UMLRTCapsula× UMLRTCapsula)�→ B

umlc1,umlc2 : UMLRTCapsula • ∃ c1, c2 : CSPOZClasse |
c1 = mapUMLCapsToCSPOZ(umlc1)∧
c2 = mapUMLCapsToCSPOZ(umlc2) • c1 =eq c2 a {
[Superclasses]∧

c1.super =eq
∧

c2.super
[Canais]

∀ ch1 ∈ c1.canais; ∃ ch2 ∈ c2.canais | ch1 =eq ch2∧
[Esquema geral da classe]

c1.esquema =eq c2.esquema∧
[Esquema Init]

c1.init =eq c2.init∧
[Operações]

∀op1 ∈ c1.ops; ∃op2 ∈ c2.ops | op1 =eq op2

[Diagrama de estados]
umlc1.ds =bis umlc2.ds}

Para classes passivas, tem-se:

=eq : (UMLRTClasse× UMLRTClasse)�→ B

umlc1,umlc2 : UMLRTClasse • ∃ c1, c2 : CSPOZClasse |
c1 = mapClasseUMLRTtoCSPOZ(umlc1)∧
c2 = mapClasseUMLRTtoCSPOZ(umlc2) • c1 =eq c2 a {
[Superclasses]∧

c1.super =eq
∧

c2.super
[Esquema geral da classe]

c1.esquema =eq c2.esquema∧
[Esquema Init]

c1.init =eq c2.init∧
[Operações]

∀op1 ∈ c1.ops; ∃op2 ∈ c2.ops | op1 =eq op2

Para a equivalência parcial, pelo menos uma das equivalências dos demais com-

ponentes deve ter uma equivalência parcial, desde que as demais tenham equiva-

lência total e a relação de bi-simulação entre as especificações CSP exista.
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veq : (UMLRTCapsula× UMLRTCapsula)�→ B

umlc1,umlc2 : UMLRTCapsula • ∃ c1, c2 : CSPOZClasse |
c1 = mapUMLCapsToCSPOZ(umlc1)∧
c2 = mapUMLCapsToCSPOZ(umlc2) • c1, c2 : CSPOZClasse•
c1 veq c2 a {
[Elimina a possibilidade de não haver equivalência]

(¬(
∧

c1.super ≠eq
∧

c2.super)∧
¬(∀ ch1 ∈ c1.canais; ∃ ch2 ∈ c2.canais | ch1 ≠eq ch2)∧
¬(c1.esquema ≠eq c2.esquema)∧
¬(c1.init ≠eq c2.init)∧
¬(∀op1 ∈ c1.ops; ∃op2 ∈ c2.ops | op1 ≠eq op2)∧
¬(umlc1.de ≠bis umlc2.de))∧ (

[Superclasses]
(
∧

c1.super veq
∧

c2.super)∨
[Canais]

(∃ ch1 ∈ c1.canais; ∃ ch2 ∈ c2.canais | ch1 veq ch2)∨
[Esquema geral da classe]

(c1.esquema veq c2.esquema)∨
[Esquema Init]

(c1.init veq c2.init)∨
[Operações]

(∃op1 ∈ c1.ops; ∃op2 ∈ c2.ops | op1 veq op2)∨
[Diagrama de estados]

(umlc1.de vbis umlc2.de)}

Para classes passivas, tem-se:

veq : (UMLRTClasse× UMLRTClasse)�→ B

umlc1,umlc2 : UMLRTClasse • ∃ c1, c2 : CSPOZClasse |
c1 = mapClasseUMLRTtoCSPOZ(umlc1)∧
c2 = mapClasseUMLRTtoCSPOZ(umlc2) • c1 =eq c2 a {
[Elimina a possibilidade de não haver equivalência]

(¬(
∧

c1.super ≠eq
∧

c2.super)∧
¬(c1.esquema ≠eq c2.esquema)∧
¬(c1.init ≠eq c2.init)∧
¬(∀op1 ∈ c1.ops; ∃op2 ∈ c2.ops | op1 ≠eq op2))∧ (

[Superclasses]
(
∧

c1.super veq
∧

c2.super)∨
[Esquema geral da classe]

(c1.esquema veq c2.esquema)∨
[Esquema Init]

(c1.init veq c2.init)∨
[Operações]

(∃op1 ∈ c1.ops; ∃op2 ∈ c2.ops | op1 veq op2))}

Analisando o refinamento entre a especificação das classes abstrata e concreta,

sendo que a especificação concreta, SistemaElevador , é descrita como a composição

paralela das classes Controlador e Elevador , tem-se que:
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SistemaElevador = Controlador‖Elevador

ASistemaElevador veq SistemaElevador = SASistemaElevador veq SSistemaElevador ∧
IASistemaElevador veq ISistemaElevador ∧OpsASistemaElevador veq OpsSistemaElevador .

Todas as cápsulas de uma especificação estão em composição paralela. As-

sim, para a definição de refinamento para a especificação, é necessário definir uma

função que realiza a conjunção de todas as cápsulas de uma especificação.

compCapsulasDC : (UMLRTDiagramaClasse)�→ PUMLRTCapsula

e1 : UMLRTDiagramaClasse • ∃ cps : UMLRTCapsula;
compCapsulaDC = {
[Para todas as cápsulas realiza a conjunção das mesmas]
{∀ c ∈ e1.clss | c.estereotipo = «capsule»∧

cps =
∧

c} • cps}

Para o refinamento de especificações em UML-RT, deve-se, através da função

compCapsulasDC, realizar a conjunção de todas as cápsulas. Para as classes pas-

sivas, deve-se analisar cada uma, verificando se há uma correspondente na outra

especificação. Assim, tem-se que:

=eq : (UMLRTDiagramaClasse× UMLRTDiagramaClasse)�→ B

e1, e2 : UMLRTDiagramaClasse•
e1 =eq e2 a {
[Para todas as classes passivas verifica-se se existe uma correspondente]
{∀ c1 : e1.clss; ∃ c2 : e1.clss ∧ c1.nome = α(c2.nome)∧

c1.estereotipo ≠ «capsule»∧ c2.estereotipo ≠ «capsule»∧
c1 =eq c2}

[Para a conjunção de todas as cápsulas verifica-se o refinamento]
∧compCapsulasDC(e1) =eq compCapsulasDC(e2)}

Para a equivalência parcial, também analisa-se cada uma das classes, verifi-

cando se pelo menos alguma apresenta um refinamento por equivalência parcial.

veq : (UMLRTDiagramaClasse× UMLRTDiagramaClasse)�→ B

e1, e2 : UMLRTDiagramaClasse•
e1 veq e2 a {
{∀ c1 : e1.clss; ∃ c2 : e1.clss ∧ c1.nome = α(c2.nome)∧

c1.estereotipo ≠ «capsule»∧ c2.estereotipo ≠ «capsule»∧
c1 veq c2}∧

[Para a conjunção de todas as cápsulas verifica-se o refinamento]
compCapsulasDC(e1) veq compCapsulasDC(e2)}

5.7 Conclusão

Neste capítulo, desenvolveu-se um método de refinamento para modelos es-

pecificados em UML-RT, mapeados para CSP-OZ, através da semântica operacional.
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Isto foi possível devido às restrições impostas pelo mapeamento, deixando a espe-

cificação determinística.

Utilizaram-se os métodos de bi-simulação, para a análise dos aspectos dinâmi-

cos; e o de equivalência de especificações, para a análise dos aspectos estáticos das

especificações. Com a utilização desses dois métodos, foi possível estabelecer esse

novo método de refinamento.

Foi necessário utilizar o resultado de que o método de bi-simulação é equiva-

lente ao modelo de falhas estáveis da semântica denotacional. E estabelecer que o

método de equivalência de especificações é equivalente ao refinamento de dados

da linguagem CSP-OZ.

Esse método é capaz de suprir as restrições existentes na ferramenta FDR2 e

em sua linguagem de especificação, fornecendo uma ferramenta de análise capaz

de refinar especificações com características de orientação a objetos.

O método aqui apresentado segue a linha dos trabalhos de Wehrheim (2006,

2000), Olderog e Wehrheim (2003), Fischer (1997c), esses apresentam o refina-

mento através da semântica denotacional para modelos CSP-OZ, enquanto este

método utiliza-se da semântica operacional e do refinamento de dados para a ob-

tenção da noção de refinamento, da mesma forma como apresentado por Sampaio,

Mota e Ramos (2004) e Bolton (2002), mas estabelecendo o método de equivalên-

cias de especificações como um forma de refinamento de dados conforme definido

por Fidge (2002), Fidge, Robinson e Dunne (2005).

No capítulo seguinte (Capítulo 6), apresenta-se um estudo de caso utilizando

esse método com o objetivo de ilustrar a utilização das regras de mapeamento,

bem como a utilização do método aqui proposto.
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6 Estudo de caso - sistema de ar
condicionado

Neste capítulo apresenta-se um estudo de caso, demonstrando o método de

refinamento desenvolvido neste trabalho através de duas especificações de um sis-

tema de ar condicionado: a primeira é uma especificação abstrata, definindo as

principais funcionalidades do sistema; a segunda é uma especificação concreta, de-

talhando cada uma das funcionalidades em entidades separadas, bem próxima da

implementação final.

Na Seção 6.1, apresenta-se uma introdução descrevendo as características e

funcionalidades do sistema de ar condicionado. Na Seção 6.2, apresentam-se as

especificações abstrata e concreta em UML-RT.

Nas Seção 6.3, apresenta-se o mapeamento das especificações concreta e abs-

trata para CSP-OZ. Na seção seguinte, 6.4, desenvolve-se o refinamento entre as

duas especificações. Por fim, na Seção 6.5, apresenta-se uma breve conclusão deste

estudo de caso.

6.1 Introdução

Neste estudo de caso, apresenta-se um exemplo de um sistema de ar condi-

cionado predial. O sistema dispõe de um ventilador que impõe um fluxo de ar

contínuo entre ele e o ambiente condicionado, sendo todo o ar que atravessa o

sistema de ar condicionado proveniente do exterior. Esse ar é enviado a uma ser-

pentina de resfriamento, onde ocorre a troca de calor, sendo então repassado ao

ambiente (VILLANI, 2004).

O ajuste da temperatura no ambiente é realizado através da variação do fluxo

de água que atravessa a serpentina, variando, assim, a temperatura do ar insuflado,

bem como o volume deste ar gerado através do ventilador. A variação da tempe-

ratura no ambiente depende também da carga térmica introduzida por pessoas e

equipamentos (Figura 6.1).
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Figura 6.1: Sistema de ar condicionado.

O sistema inicia com o ventilador e o fluxo de água parados. A temperatura

registrada no seletor é lida, e a temperatura externa é obtida através da leitura do

sensor externo. Através de um temporizador, a temperatura do ambiente é lida em

intervalos regulares, e verificada com a temperatura desejada no seletor.

Se a variação da temperatura analisada pelo sensor chegar a uma variação de

um grau centígrado para mais ou para menos, a velocidade do ventilador é alterada

para realizar a correção da temperatura mediante a perda ou ganho causado pelas

pessoas e equipamentos. Para a alteração de temperatura pelo seletor, altera-se

o fluxo da água que passa pela serpentina. Assim, para cada nível do seletor,

seleciona-se um fluxo de água para a serpentina. Este fluxo é alterado na mesma

proporção da temperatura desejada.

A temperatura da água na serpentina é constante. Desta forma, a capacidade

de resfriamento é relacionada diretamente ao fluxo da água que passa por ela.

A faixa de operação do seletor varia entre 15 °C e 24°C. O fluxo de água opera em

dez níveis diferentes, um para cada grau de temperatura selecionado. O ventilador

opera em três velocidades distintas: V0, o ventilador está parado, utilizado como

estado inicial do ventilador e para correção quando a temperatura está mais fria

que o desejado; V1, velocidade fraca, para manter estabilizada a temperatura; e V2,

velocidade forte, para correção quando a temperatura estiver abaixo da desejada.

6.2 Modelagem do sistema de ar condicionado

Modela-se o sistema utilizando a abordagem de aprimoramento de especi-

ficações. Desenvolve-se uma especificação inicial para evidenciar as principais

funcionalidades e posteriormente aprimora-se até a sua implementação. Assim,

desenvolve-se essa primeira especificação (especificação abstrata) até resultar em

uma especificação que esteja relacionada diretamente à implementação (especifi-
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cação concreta).

A seguir, desenvolvem-se as especificações abstrata e concreta do sistema.

6.2.1 Especificação abstrata do sistema de ar condicionado

A especificação abstrata do sistema é composta por uma única cápsula, cuja

finalidade é executar todas as funcionalidades de controle do sistema de ar condi-

cionado (ArCondicionado).

A cápsula ArCondicionado tem um protocolo com todos os sinais utilizados

para comunicação com os dispositivos externos, o seletor, o sensor de temperatura,

o ventilador e a serpentina. Além disso, tem uma classe que define um tipo de dado

para designar a temperatura (Figura 6.2).

Figura 6.2: Diagrama de estrutura da especificação abstrata do sistema de ar

condicionado.

Analisando o comportamento do sistema, tem-se:

• Inicialização do sistema.

Quando o sistema é iniciado, o ventilador e a serpentina estão em seus es-

tados iniciais. A cápsula ArCondicionado lê o valor registrado no Seletor e

ajusta o fluxo de água na serpentina no nível da respectiva temperatura, ana-

lisa a temperatura do ambiente e aciona o fluxo de ar do ventilador até que

este atinja a temperatura desejada. Tão logo essa temperatura é obtida, o

fluxo de ar é colocado para a velocidade fraca, de modo a manter a tempera-

tura do ambiente.

• Temperatura do Seletor é alterada.

Quando se aciona uma nova solicitação do Seletor , a cápsula ArCondicionado

lê o valor registrado no Seletor , ajusta o fluxo de água na serpentina no nível

da respectiva temperatura e ajusta o fluxo de ar do ventilador para o máximo,

caso a temperatura esteja abaixo da atual, ou para o ventilador até que a

temperatura suba para a desejada.

• Alteração de temperatura na sala.
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Devido à alteração de temperatura em relação às pessoas e aos equipamentos

da sala, se a temperatura registrada pelo Sensor for menor que a estipulada

pelo Seletor , o ventilador é desligado até que a temperatura chegue à indicada

pelo Sensor . Caso a temperatura registrada pelo Sensor seja maior que a

indicada pelo Seletor , o fluxo de ar no ventilador é aumentado até que se

atinja a temperatura desejada.

Com isso, o diagrama de classes da especificação abstrata é (Figura 6.3):

Figura 6.3: Diagrama de classes da especificação abstrata do ar condicionado.

O diagrama de classes mostra que a cápsula ArConcicionado interage direta-

mente no controle do sistema. Tem três atributos: temp, para registrar a tempe-

ratura da sala, obtida através do sensor de temperatura; v vent, para controle da

velocidade do ventilador; temp seletor , para registrar a temperatura de operação

do ar condicionado e fluxoagua para representar o controle do fluxo de água que

passará pela serpentina.

A inicialização coloca o ventilador no estado inicial, representado através da

operação com estereótipo «Init». A especificação do predicado na propriedade se-

mântica da operação é v vent = 0.

Define-se o predicado da operação de leitura da temperatura do sensor, defi-

nida na operação lerTemp com estereótipo «Effect», como temp seletor′ = t?, in-

dicando a atualização do valor do atributo com o valor passado pelo sensor de

temperatura.
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Para a operação tempSensor com estereótipo «Effect», o predicado é definido

como temp′ = t?, indicando que o valor passado pelo sensor é atribuído ao atributo

temp.

As operações incrementaVelocidade e decrementaVelocidade, com estereótipos

«Effect», apresentam os predicados v vent′ = v vent+1 e v vent′ = v vent−1, res-

pectivamente. As operações com estereótipos «Enable» dessas mesmas operações

têm o mesmo predicado, temp seletor < temp.

A operação ajustaFluxo, com estereótipo «Effect», tem o predicado definido

como f = temp seletor′−15, atribuindo o valor necessário para se atingir a tempe-

ratura desejada. A operação com estereótipo «Enable» tem o predicado

temp seletor ≠ temp seletor′, para verificar se realmente houve mudança da tem-

peratura.

O diagrama de estados é (Figura 6.4):

Figura 6.4: Diagrama de estados da especificação abstrata do ar condicionado.

A cápsula permanece em estado de espera até que o evento de lerSensor ou

lerTemp ocorra, levando a um estado de análise da temperatura e, posteriormente,

acionando a operação conforme essa análise. Representa-se a execução das ope-

rações pelos eventos ajustaFluxo, para o controle de fluxo da água da serpentina,

incrementaVelocidade, para aumentar a velocidade do ventilador, e

decrementaVelocidade, para diminuir a velocidade do ventilador. Após isso, cada

uma das operações sinaliza a sua execução, voltando ao estado de espera inicial

até uma nova solicitação ou uma nova leitura do sensor do ambiente.

6.2.2 Especificação concreta do sistema de ar condicionado

Para aprimorar a especificação abstrata, é necessário decompô-la em unida-

des menores, isolando suas funcionalidades e, conseqüentemente, diminuindo sua
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complexidade. Essa melhora na especificação abstrata direciona para uma especi-

ficação mais próxima da fase de implementação (especificação concreta) (SAMPAIO;

MOTA; RAMOS, 2004).

Pode-se visualizar uma possível especificação concreta através da Figura 6.5.

Figura 6.5: Diagrama de estrutura da especificação concreta do sistema de ar

condicionado.

No diagrama de classes, a cápsula ArCondicionado foi decomposta em outras

quatro cápsulas. A cápsula ArCondicionado permanece com a função de controle

do sistema como um todo, mas sem gerenciar as atividade dos componentes Sele-

tor, Sensor de Temperatura, Ventilador e Serpentina (Figura 6.6).
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Figura 6.6: Diagrama de classes da especificação concreta do ventilador.

Cada uma das cápsulas tem a seguinte funcionalidade:

Cápsula Seletor : Controla o dispositivo externo que seleciona a temperatura

desejada para operação, quando esta temperatura é selecionada, aciona um sinal

lerSensor por uma porta do tipo «conjugate» (portSeletor~), informando a nova

temperatura para operação. É possível visualizar o comportamento dessa cápsula

através do diagrama de estados mostrado na Figura 6.7.
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Figura 6.7: Diagrama de estados da cápsula Seletor da especificação concreta.

Cápsula SensorTemp: Controla o dispositivo externo que monitora a tem-

peratura em um determinado ambiente, em períodos regulares gerados pelo tem-

porizador do sistema, RTTimer 1, lê a temperatura e a envia para a cápsula Ar-

Condicionado através do protocolo lerSensor por uma porta do tipo «conjugate»

(portSensor~). É possível visualizar o comportamento dessa cápsula através do

diagrama de estados mostrado na Figura 6.8.

Figura 6.8: Diagrama de estados da cápsula SensorTemp da especificação

concreta.

Cápsula Ventilador : Controla o dispositivo externo do ventilador. Essa cáp-

sula recebe o comando para aumentar ou diminuir a velocidade através dos sinais

incVelocidade e decVelocidade do protocolo ProtVentilador , respectivamente. Para

isso, utiliza uma porta do tipo «conjugate» para receber esses sinais. Em seguida,

solicita-se a execução de uma operação alteraVelocidade para se comunicar com

o dispositivo externo e lhe enviar o comando para modificar a velocidade do ven-

tilador. Após essa execução, sinaliza a finalização através do sinal velocidade ok

por essa mesma porta (portVent~). É possível visualizar o comportamento dessa

cápsula através do diagrama de estados mostrado na Figura 6.9.

1A cápsula Temporizador é pré-definida no Rational Rose RT.



6.2 Modelagem do sistema de ar condicionado 137

Figura 6.9: Diagrama de estados da cápsula Ventilador da especificação concreta.

Cápsula Serpentina: Controla o dispositivo externo do fluxo da água na

serpentina de resfriamento. Essa cápsula recebe o comando para ajustar o fluxo de

água ajustaFluxo do protocolo ProtSerpentina através da porta do tipo «conjugate»

portSerp~. Em seguida, solicita-se a execução da operação alteraFluxo que altera o

fluxo da água na serpentina. Após essa operação, sinaliza a finalização através do

sinal fluxo ok por essa mesma porta. É possível visualizar o comportamento dessa

cápsula através do diagrama de estados mostrado na Figura 6.10.

Figura 6.10: Diagrama de estados da cápsula Serpentina da especificação concreta.

A cápsula ArCondicionado tem quatro protocolos para comunicação com as

outras cápsulas. O protocolo ProtSensorTemp através da porta portSensor~ do

tipo «conjugated», tem o sinal lerSensor com a finalidade de sinalizar para a cáp-

sula ArCondicionado a leitura da temperatura no ambiente. A cápsula recebe essa

temperatura e a encaminha para verificação da ação a ser tomada: aumentar ou

diminuir a velocidade do ventilador.

A cápsula ArCondicionado comunica-se com a cápsula Seletor utilizando o pro-

tocolo ProtSeletor , através da porta do tipo «conjugated», portSeletor~, recebendo

a solicitação da temperatura que se deseja estabelecer para o ambiente. Após o

recebimento dessa temperatura, esta é encaminhada para a verificação da ação a

ser tomada.

O protocolo ProtVentilador através da porta portSeletor do tipo «base», os si-
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nais incVelocidade e decVelocidade são gerados para sinalizar à cápsula Ventilador

para incrementar ou diminuir a velocidade do ventilador. Aguarda a execução atra-

vés da espera do sinal velocidade ok através desta mesma porta, para indicar a

execução da operação.

Em relação à cápsula Serpentina, a cápsula ArCondicionado comunica-se atra-

vés do protocolo ProtSerpentina na porta do tipo «base» portSerp através do sinal

ajustaFluxo, e permanece no aguardo até a chegada do sinal de retorno (fluxo ok)

da cápsula Serpentina por essa mesma porta.

Existe na cápsula ArCondicionado a operação inalterada, para representar que

não há necessidade de alteração do comportamento do ventilador, uma vez que a

temperatura do ambiente se manteve igual à selecionada no seletor.

O diagrama de estados da cápsula ArCondicionado mostra o comportamento

descrito anteriormente (Figura 6.11).

Figura 6.11: Diagrama de estados da cápsula ArCondicionado da especificação

concreta.

6.3 Mapeando os modelos para CSP-OZ

Com a definição das especificações em UML-RT, abstrata e concreta, realiza-se

o mapeamento dessas especificações para CSP-OZ.

6.3.1 Mapeamento da especificação abstrata do sistema de ar condicio-
nado

Utilizando as funções especificadas no Capítulo 4, mapeia-se a especificação

abstrata do sistema do ar condicionado da seguinte maneira:

Mapeia-se a classe Temperatura como:
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Temperatura
� getTemp [3]

t : R [1]

−100 ≤ t ≤ 100

getTemp
tmp : R [2]

tmp! = t

Init
t = 0 [2]

Utiliza-se a função mapClasseUMLRTtoCSPOZ para mapear a classe no modelo

UML-RT para CSP-OZ. Essa função requisita a função mapTipo para converter o tipo

Real para R. Declara-se o nome do atributo, no caso t, no esquema geral da classe

como uma variável de estado utilizando o mesmo nome t. O predicado da função

com estereótipo «Invariant» é mapeado para a condição de invariância no esquema

geral da classe [1]. A função com estereótipo «Init» é mapeado para o esquema

Init [2].

Mapeia-se a operação getTemp(tmp) com estereótipo «Effect» para uma opera-

ção com tipo effect. A operação tem o mesmo nome da operação em UML-RT.

Mapeia-se o predicado da operação através da função mapPredicado [2]. A multi-

plicidade, o relacionamento e a navegabilidade são nulos, não foram definidos no

modelo em UML-RT, a visibilidade é atribuída para public [3]. Mapeia-se o nome da

classe para o mesmo nome utilizado no modelo UML-RT.

Como a classe Temperatura tem comportamento passivo, a definição é pura-

mente Object-Z, isto é, não tem diagramas de estados.

Mapeia-se a classe ArCondicionado para:



6.3 Mapeando os modelos para CSP-OZ 140

ArCondicionado
chanlerTemp : [t? : Temperatura] [1,3]
chantempSensor : [t? : Temperatura]
chanfluxo ok
chanvelocidade ok
methodajustaFluxo : [f ! : N] [2,3]
methodincrementaVelocidade
methoddecrementaVelocidade

MAIN =̂ (lerTemp?t 2 lerSensor?t)→ AnalisandoTemperatura [8]
AnalisandoTemperatura =̂ (inalterada → MAIN) 2

(ajustaFluxo → AjustandoFluxo) 2

(incrementaVelocidade → AumentandoVelocidade) 2

(decrementaVelocidade → DiminuindoVelocidade)
AumentandoVelocidade =̂ velocidade ok → MAIN
DiminuindoVelocidade =̂ velocidade ok → MAIN
AjustandoFluxo =̂ fluxo ok → MAIN

[4]
temp seletor : Temperatura
temp :: Temperatura
v vent : N
fluxo agua : N

15 ≤ temp seletor.getTemp < 25

effect lerTemp
[6]

∆(temp seletor)
t? : Temperatura

temp seletor′ = t?

effect incrementaVelocidade
∆(v vent) [6]

v vent′ = v vent + 1

enable incrementaVelocidade
temp seletor < temp [7]

effect ajustaFluxo
f ! : N [6]

f ! = temp seletor′.getTemp − 15

Init
v vent = 0 [5]
fluxo agua = 0
temp seletor.init
temp.init

effect tempSensor
∆(temp) [6]
t? : Temperatura

temp′ = t?

effect decrementaVelocidade
∆(v vent) [6]

v vent′ = v vent − 1

enable decrementaVelocidade
temp seletor < temp [7]

enable ajustaFluxo
[7]

temp seletor ≠ temp seletor′

Mapeia-se a cápsula ArCondicionado através da função mapUMLCapsToCSPOZ.

Utiliza-se o nome da cápsula no modelo UML-RT como nome da classe no modelo

CSP-OZ. Mapeiam-se os atributos com os mesmos nomes e com os tipos converti-

dos através da função mapTipo. Assim, o tipo Int para Z [4].

Para o tipo Temperatura, este representa uma associação de classe. Como toda

cápsula é uma classe, utiliza-se a função mapUMLAssocToCSPOZ para mapear as

associações temp e temp seletor . Como a navegação ocorre no sentido cápsula para
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a classe, declara-se a referência para a classe Temperatura dentro da cápsula. Para

a propriedade da relação, define-se uma associação, atribui-se a navegabilidade na

classe Temperatura, e se mapeia a multiplicidade um para um [4].

Todos os sinais de todos os protocolos associados a essa cápsula devem ser

mapeados para canais em CSP-OZ. Como se utiliza apenas um protocolo, no caso o

protocolo ProtArCondicionado, comunicando através de uma porta do tipo «base»,

mapeiam-se todos os sinais de entrada para canais do tipo method, ao passo que

se mapeiam os sinais de saída para canais do tipo chan1. Definem-se todas as

operações não mapeadas através de sinais como canais do tipo local channel2.

O parâmetro do sinal é convertido para parâmetro de um canal em CSP-OZ.

Assim, todos os canais do tipo chan têm parâmetro de entrada (?), enquanto to-

dos os canais do tipo method têm parâmetro de saída (!). Para canais do tipo

local channel, que representam a execução de uma operação local, deve-se de-

finir diretamente na especificação do predicado. No caso do canal local getTemp

define-se o predicado por t′ = tmp?, utilizando-se, assim, a variável como de en-

trada (?). Para a operação inalterada, nenhum parâmetro é utilizado [3].

Mapeiam-se as operações da cápsula para operações em CSP-OZ. Dependendo

do estereótipo definido, mapeia-se a operação para seu respectivo tipo em CSP-OZ.

A operação declarada com o estereótipo «Invariant» tem o predicado definido na

propriedade da operação semântica, mapeado para o predicado do esquema geral

da classe em CSP-OZ.

O mesmo ocorre com a operação declarada como estereótipo «Init», cujo pre-

dicado é definido na propriedade da operação, semântica, e mapeado para o predi-

cado do esquema Init da classe em CSP-OZ. No caso v vent = 0 [5].

Para as demais operações, dependendo do estereótipo, mapeia-se para opera-

ções do tipo effect e enable. Utilizam-se as operações com estereótipo «Change»,

para compor o ∆− list concatenado ao predicado e à lista de parâmetros da respec-

tiva operação, com o estereótipo «Effect», para comporem o predicado da operação

em CSP-OZ [6].

Nas operações com estereótipo enable apenas a lista de parâmetros é con-

catenada ao predicado da operação, declarado na propriedade, pós-condição, da

operação [7].

Para o diagrama de estados, mapeia-se através da função mapUMLDEToCSP ,

cada um dos estados e suas respectivas transições para processos e transições

associadas a eventos em CSP [8].
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6.3.2 Mapeamento da especificação concreta do sistema de ar condicio-
nado

A classe Temperatura não foi descomposta, ou seja, é a mesma da especifica-

ção abstrata.

A cápsula ArCondicionado é mapeada para:

ArCondicionado

chanlerTemp : [t? : Temperatura] [1]
chanlerSeletor : [t? : Temperatura]
chanfluxo ok
chanvelocidade ok
methodajustaFluxo : [f ! : N] [1]
methodincrVelocidade
methoddecVelocidade

[6]
MAIN =̂ (lerTemp?t 2 lerSensor?t)→ AnalisandoTemperatura
AnalisandoTemperatura =̂ (inalterada → MAIN) 2

(ajustaFluxo → AlterandoFluxo) 2

(incVelocidade 2 decVelocidade)→ AlterandoVelocidade)
AlterandoVelocidade =̂ velocidade ok → MAIN
AlterandoFluxo =̂ fluxo ok → MAIN

[2]
temp seletor : Temperatura
temp : Temperatura

effect lerSeletor
[4]

∆(temp seletor)
t? : Temperatura

temp seletor′ = t?

enable incVelocidade
temp seletor < temp [5]

effect ajustaFluxo
[4]

f ! : N

f ! = temp seletor′.getTemp − 15

Init
temp seletor.init [3]
temp.init

effect lerSensor
∆(temp) [4]
t? : Temperatura

temp′ = t?

enable decVelocidade
temp seletor < temp [5]

enable ajustaFluxo
temp seletor ≠ temp seletor′

[5]

Mapeia-se a cápsula utilizando a função mapUMLCapsToCSPOZ. Convertem-

se os canais para os respectivos tipos, baseados no tipo do sinal e no tipo da

porta a que este está associado. Converte-se o parâmetro associado a cada um

desses canais, caso este exista. Em seguida, verifica-se se alguma operação local foi

definida para declarar o canal como um canal local [1].

Representam-se os dois atributos utilizados por uma associação com a classe
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Temperatura, convertendo-os através da função mapUMLAssocToCSPOZ [2], e cri-

ando duas variáveis de estados no diagrama de classes em CSP-OZ.

Definem-se as condições de inicialização através da função com estereótipo

«Init». Mapeia-se o seu predicado através da função mapPredicado. Declara-se

a especificação desse predicado em UML-RT, na propriedade semântica da opera-

ção [3], no caso temp.init ∧ temp seletor.init, referindo-se à inicialização da classe

Temperatura.

Mapeiam-se as operações com estereótipos «Effect» para as suas respectivas

operações com tipo effect, agrupam-se as operações definidas com «Change»

com os parâmetros definidos nas operações e com o predicado declarado na pro-

priedade pós-condição, da operação [4].

No caso da operação lerSeletor , declarada com estereótipo «Change», converte-

se seu parâmetro para a lista de variáveis do ∆−list, no caso temp seletor ; agrupam-

se os parâmetros declarados na operação com estereótipo «Effect», no caso t, com

o predicado definido na propriedade pós-condição da operação no modelo UML-RT.

Essa operação tem a seguinte condição temp seletor′ = t?. O mesmo ocorre para

todas as operações com esse estereótipo.

Para as operações com estereótipo «Enable», mapeia-se a condição expressa na

propriedade pré-condição no modelo UML-RT também através da função

mapPedicado. No caso da operação incVelocidade, o seu predicado na propriedade

pré-condição é temp seletor < temp. O mesmo ocorre para todas as operações com

estereótipo «Enable» [5].

Mapeia-se o diagrama de estados para sua respectiva construção em CSP-OZ

através da função mapUMLDEToCSP , mapeando os estados para processos e as

transições para transições e eventos em CSP [6].

Mapeia-se a cápsula Seletor para:
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Seletor

methodlerSeletor : [t! : Temperatura] [1]
local channeltemperaturaSelecionada : [t? : Temperatura]

MAIN =̂ temperaturaSelecionada?t → ObtendoTemperatura [5]
ObtendoTemperatura =̂ lerSeletor !t → MAIN

temp : Temperatura [2]

15 ≤ temp.getTemp < 25

effect lerSeletor
∆(temp) [4]
t! : Temperatura

t! = temp

Init
temp.init [3]

Mapeia-se a cápsula Seletor utilizando a função mapUMLCapsToCSPOZ, mapeia-

se o canal lerSeletor para method (porta «conjugated», sinal do tipo entrada), mapeia-

se o parâmetro para o tipo Temperatura. Define-se a operação local tempSelecionada

como um canal local [1].

Representa-se o atributo temp por uma associação com a classe Temperatura,

convertendo-o através da função mapUMLAssocToCSPOZ. Define-se a condição de

invariância através da operação com estereótipo «Invariant», existente na propri-

edade semântica da operação no modelo UML, no caso 15 ≤ temp.getTemp < 25

[2].

Definem-se as condições de inicialização através da função com estereótipo

«Init», mapeia-se o seu predicado através da função mapPredicado, declara-se a

especificação desse predicado em UML-RT na propriedade semântica da operação

[3], no caso temp.init.

Na operação lerSeletor declarada com estereótipo «Change», converte-se seu

parâmetro para a lista de variáveis do ∆− list, no caso temp, agrupa-se o parâmetro

declarado na operação com estereótipo «Effect», no caso t, com o predicado defi-

nido na propriedade pós-condição da operação no modelo UML-RT. Essa operação

tem a seguinte condição t! = temp [4].

Mapeia-se o diagrama de estados para sua respectiva construção em CSP-OZ

através da função mapUMLDEToCSP , mapeando os estados para processos e as

transições para transições e eventos em CSP [5].

Mapeia-se a cápsula SensorTemp para:
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SensorTemp
methodlerTemp : [t! : Temperatura] [1]
chantimeout

MAIN =̂ timeout?t → LendoSensor [5]
LendoSensor =̂ lerTemp!t → MAIN

temp : Temperatura [2]

−50 ≤ temp.getTemp ≤ 100

effect lerTemp
[4]

∆(temp)
t! : Temperatura

t! = temp

Init
temp.init [3]

Mapeia-se a cápsula SensorTemp utilizando a função

mapUMLCapsToCSPOZ, mapeia-se o canal lerTemp para method (porta «conjuga-

ted», sinal do tipo entrada), mapeia-se o parâmetro para o tipo Temperatura [1].

Mapeia-se o sinal do protocolo de sistema RTTimer , timeout, como um canal do

tipo chan, pois a porta de comunicação é do tipo «conjugated», e este sinal é do

tipo de entrada.

Representa-se atributo temp por uma associação com a classe Temperatura,

convertendo-o através da função mapUMLAssocToCSPOZ. Define-se a condição de

invariância através da operação com estereótipo «Invariant», existente na proprie-

dade semântica da operação no modelo UML-RT, no caso −50 ≤ temp.getTemp ≤
100 [2]. Especificou-se essa condição para detalhar a faixa de operação do sensor

de temperatura.

Define-se a operação de inicialização através da função com estereótipo «Init»,

mapeia-se o seu predicado através da função mapPredicado, declara-se a especifi-

cação desse predicado em UML-RT na propriedade semântica da operação, no caso

temp.init [3].

Na operação lerSensor declarada com estereótipo «Change», converte-se seu

parâmetro para a lista de variáveis do ∆− list, no caso temp, agrupa-se o parâmetro

declarado na operação com estereótipo «Effect», no caso t, com o predicado defi-

nido na propriedade pós-condição da operação no modelo UML-RT. Essa operação

tem a seguinte condição t! = temp [4].

Mapeia-se o diagrama de estados para sua respectiva construção em CSP atra-

vés da função mapUMLDEToCSP , mapeando os estados para processos e as transi-

ções para transições e eventos em CSP [5].
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Mapeia-se a cápsula Ventilador para:

Ventilador
chanincVelocidade [1]
chandecVelocidade
local channelalteraVelocidade : [v? : N]

[5]
MAIN =̂ (incVelocidade 2 decVelocidade)→ AlterandoVelocidade
AlterandoVelocidade =̂ alteraVelocidade?v → RetornandoOperacao
RetornandoOperacao =̂ velocidade ok?v → MAIN

velocidade : N [2]

0 ≤ velocidade ≤ 2

effect incVelocidade
∆(velocidade) [4]

velocidade′ = velocidade+ 1

Init
velocidade = 0 [3]

effect decVelocidade
∆(velocidade) [4]

velocidade′ = velocidade− 1

Mapeia-se a cápsula Ventilador utilizando a função

mapUMLCapsToCSPOZ, mapeiam-se os canais incVelocidade e decVelocidade para

chan (porta «base», sinal do tipo entrada), e não têm parâmetros. Mapeia-se a ope-

ração local alteraVelocidade para uma operação de tipo local channel, com pa-

râmetro de entrada especificado no predicado da operação alteraVelocidade com

estereótipo «Effect» [1].

Mapeia-se o atributo velocidade de tipo Int para o tipo N através da função

mapTipo, mapeia-se a condição de invariância definida na operação com estereó-

tipo «Invariant» para o predicado do esquema geral da classe, através da operação

mapPredicado, no caso 0 ≤ velocidade ≤ 2.

Define-se a operação de inicialização através da função com estereótipo «Init»,

mapeia-se o seu predicado através da função mapPredicado, declara-se a especifi-

cação desse predicado em UML-RT na propriedade semântica da operação, no caso

velocidade = 0 [3].

Na operação incVelocidade declarada com estereótipo «Change», converte-se

seu parâmetro para a lista de variáveis do ∆ − list, no caso velocidade, agrupa-se

o parâmetro declarado na operação com estereótipo «Effect», no caso v, com o

predicado definido na propriedade pós-condição da operação no modelo UML-RT.

Essa operação tem a seguinte condição velocidade′ = velocidade+ 1 [4].

O mesmo ocorre para a operação decVelocidade, declarada com estereótipo

«Change», converte-se seu parâmetro para a lista de variáveis do ∆ − list, no caso

velocidade, agrupa-se o parâmetro declarado na operação com estereótipo «Effect»,

no caso v, com o predicado definido na propriedade pós-condição da operação no
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modelo UML-RT. Essa operação tem a condição velocidade′ = velocidade− 1 [4].

Mapeia-se o diagrama de estados para sua respectiva construção em CSP atra-

vés da função mapUMLDEToCSP , mapeando os estados para processos, e as tran-

sições para transições e eventos em CSP [5].

Mapeia-se a cápsula Serpentina para:

Serpentina
chanajustaFluxo[f ? : N] [1]
local channelalteraFluxo[f ! : N]

MAIN =̂ ajustaFluxo?f → AlterandoFluxo [5]
AlterandoFluxo =̂ alteraFluxo!f → RetornandoOperacao
RetornandoOperacao =̂ fluxo ok?v → MAIN

fluxo : N [2]

0 ≤ fluxo < 10

effect ajustaFluxo
∆(fluxo) [4]

fluxo′ = t?

Init
fluxo = 0 [3]

Mapeia-se a cápsula Serpentina utilizando a função mapUMLCapsToCSPOZ,

mapeia-se o canal ajustaFluxo para chan (porta «base», sinal do tipo entrada),

mapeia-se o parâmetro f com tipo Int como parâmetro do canal com tipo N através

da função mapTipo. Mapeia-se a operação local alteraFluxo para uma operação de

tipo local channel, com parâmetro de entrada especificado na operação [1].

Mapeia-se o atributo fluxo de tipo Int para o tipo N através da função mapTipo,

mapeia-se a condição de invariância definida na operação com estereótipo «Invari-

ant» para o predicado do esquema geral da classe, através da operação

mapPredicado, no caso 0 ≤ fluxo < 10, indicando a faixa de operação do fluxo

de água em relação à variação de temperatura pelo seletor.

Define-se a operação de inicialização através da função com estereótipo «Init»,

mapeia-se o seu predicado através da função mapPredicado, declara-se a especifi-

cação desse predicado em UML-RT na propriedade semântica da operação, no caso

fluxo = 0 [3].

Na operação ajustaFluxo declarada com estereótipo «Change», converte-se seu

parâmetro para a lista de variáveis do ∆− list, no caso fluxo, agrupa-se o parâmetro

declarado na operação com estereótipo «Effect», no caso f , com o predicado defi-

nido na propriedade pós-condição da operação no modelo UML-RT. Essa operação

tem a seguinte condição fluxo′ = f ? [4].
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Mapeia-se o diagrama de estados para sua respectiva construção em CSP atra-

vés da função mapUMLDEToCSP , mapeando os estados para processos e as transi-

ções para transições e eventos em CSP [5].

Exemplificando o diagrama de estrutura através de uma especificação CSP, é

possível representar a especificação concreta do sistema do ar condicionado como:

Sendo c1, c2, c3, c4 e c5 conectores relacionados às portas portSeletor , portSerp,

portVert, portSensor e portTimer , segundo Fischer, Olderog e Wehrheim (2001), os

conectores representam a comunicação entre as cápsulas e devem ter seu nome

trocado pelas respectivas portas, representado pelo símbolo (7→), pois estas são as

que estão associadas aos protocolos para os eventos de comunicação. Deve-se es-

conder os conectores não participantes de um relacionamento desta comunicação,

representados pelo símbolo (\). Assim:

SAr =̂ ((ArCondicionado{c1,c2,c3,c4}‖{c1}Seletor)\{c2, c3, c4}‖
({c3}Ventilador‖{c2}Serpentina‖{c4}(SensorTemp‖{c5}RTTimer))\{c1, c5})
[c1 7→ portSeletor, c2 7→ portSerp, c3 7→ portVert, c4 7→ portSensor,
c5 7→ portTimer]

Todas as cápsulas estão em composição paralela umas com as outras, sincroni-

zadas através de seus conectores, assim representando a conjunção dos esquemas

e da construção CSP de cada uma dessas cápsulas.

6.4 Refinamento entre o modelo abstrato e concreto do ar
condicionado

Com as especificações abstrata e concreta devidamente convertidas para CSP-

OZ, aplica-se o método de refinamento, primeiro para a parte dinâmica das espe-

cificações, utilizando-se do algoritmo de refinamento por partições (PAIGE; TARJAN,

1987; BARRETT; LAFORTUNE, 1998; FERNANDEZ, 1989), para determinar a equivalência

através do método de bi-simulação. Logo após, utilizando equivalência de especifi-

cações, realiza-se a equivalência da parte estática de CSP-OZ.

6.4.1 Refinando o diagrama de estados

Utilizando o algoritmo de refinamento por partições (Anexo B) em sua forma

tabular para facilitar a visualização, todos os eventos têm seus nomes trocados

para letras e os processos têm sua origem indicada através do texto em subscrito,

conforme mostra a tabela abaixo (Tabela 6.1).

Em cada estado, com seu respectivo evento da transição, realiza-se a marcação,

através do algarismo romano I, para indicar a primeira marcação.
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Tabela 6.1: Primeira iteração do algoritmo.

a b c d e f g h i j k l

MainA I I

AnalisandoTemperaturaA I I I I

AjustandoFluxoA I

AumentandoVelocidadeA I

DiminuindoVelocidadeA I

MainCAr I I

AnalisandoTemperaturaCAr I I I I

AlterandoFluxoCAr I

AlterandoVelocidadeCAr I

MainCSl I

ObtendoTemperaturaCSl I

MainCSs I

LendoSensorCSs I

MainCVt I I

AlterandoVelocidadeCVt I

RetornandoOperacaoCVt I

MainCSp I

AlterandoFluxoCSp I

RetornandoOperacaoCSp I

onde: A: Especificação Abstrata; CAr: Especificação Concreta ArCondicionado; CSl: Especificação Concreta

Seletor; CSs: Especificação Concreta Sensor; CVt: Especificação Concreta Ventilador e CSp: Especificação

Concreta Serpentina

Eventos: a:lerTemp; b:lerSensor; c:inalterada; d:ajustaFluxo; e:incrementaVelocidade; f:decrementaVelocidade;

g:velocidade ok; h:fluxo ok; i:alteraVelocidade; j:alteraFluxo; k:timeout; l:temperaturaSelecionada

As linhas com resultados idênticos devem ser agrupadas, conforme mostra a

Tabela 6.2.
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Tabela 6.2: União das linhas idênticas.

a b c d e f g h i j k l

MainA I I

MainCAr I I

AnalisandoTemperaturaA I I I I

AnalisandoTemperaturaCAr I I I I

AjustandoFluxoA I

AlterandoFluxoCAr I

RetornandoOperacaoCSp I

AumentandoVelocidadeA I

DiminuindoVelocidadeA I

AlterandoVelocidadeCAr I

RetornandoOperacaoCVt I

MainCSl I

ObtendoTemperaturaCSl I

MainCSs I

LendoSensorCSs I

MainCVt I I

AlterandoVelocidadeCVt I

MainCSp I

AlterandoFluxoCSp I

onde: A: Especificação Abstrata; CAr: Especificação Concreta ArCondicionado; CSl: Especificação Concreta

Seletor; CSs: Especificação Concreta Sensor; CVt: Especificação Concreta Ventilador e CSp: Especificação

Concreta Serpentina

Eventos: a:lerTemp; b:lerSensor; c:inalterada; d:ajustaFluxo; e:incrementaVelocidade; f:decrementaVelocidade;

g:velocidade ok; h:fluxo ok; i:alteraVelocidade; j:alteraFluxo; k:timeout; l:temperaturaSelecionada

A segunda iteração analisa os eventos que direcionam para fora do agrupa-

mento, marcando os estados com o numeral romano II (Tabela 6.3).
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Tabela 6.3: Segunda iteração do algoritmo.

a b c d e f g h i j k l

MainA I I

MainCAr I I

AnalisandoTemperaturaA I I I I

AnalisandoTemperaturaCAr I I I I

AjustandoFluxoA I

AlterandoFluxoCAr I

RetornandoOperacaoCSp II

AumentandoVelocidadeA I

DiminuindoVelocidadeA I

AlterandoVelocidadeCAr I

RetornandoOperacaoCVt II

MainCSl I

ObtendoTemperaturaCSl I

MainCSs I

LendoSensorCSs I

MainCVt I I

AlterandoVelocidadeCVt I

MainCSp I

AlterandoFluxoCSp I

onde: A: Especificação Abstrata; CAr: Especificação Concreta ArCondicionado; CSl: Especificação Concreta

Seletor; CSs: Especificação Concreta Sensor; CVt: Especificação Concreta Ventilador e CSp: Especificação

Concreta Serpentina

Eventos: a:lerTemp; b:lerSensor; c:inalterada; d:ajustaFluxo; e:incrementaVelocidade; f:decrementaVelocidade;

g:velocidade ok; h:fluxo ok; i:alteraVelocidade; j:alteraFluxo; k:timeout; l:temperaturaSelecionada

Como não é mais possível agrupar os semelhantes através dos marcadores II,

o algoritmo se encerra.

Os estados similares são:

• MainA e MainCAr ;

• AnalisandoTemperaturaA e AnalisandoTemperaturaCAr ;

• AjustandoFluxoA, AlterandoFluxoCAr e RetornandoOperacaoCSp;

• AumentandoVelocidadeA, DiminuindoVelocidadeA, AlterandoVelocidadeCAr e

RetornandoOperacaoCVt .

Pode-se verificar que todos os processos da especificação abstrata têm respecti-

vos processos na conjunção dos diagramas de estados das classes na especificação
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concreta. Desta forma, a conjunção dos diagramas de estados da especificação

concreta refina por bi-simulação o diagrama de estados da especificação abstrata,

DEArCondicionadoA vbis DEArCondicionadoC .

6.4.2 Refinando a especificação em CSP-OZ

Para o refinamento da parte Object-Z entre as especificações abstrata e con-

creta do modelo do sistema de ar condicionado, analisa-se a classe Temperatura

das duas especificações. Como não há decomposição para essa classe, assume-se

que a classe Temperatura é igual em ambas as especificações (TemperaturaA =eq

TemperaturaC ).

Para a cápsula ArCondicionado da especificação abstrata, primeiramente se

analisa as variáveis de estados e os canais em relação à conjunção dos esquemas

gerais das quatro cápsulas da especificação concreta.

O esquema geral da classe ArCondicionado da especificação abstrata tem três

variáveis de estados:

temp seletor : Temperatura
temp : Temperatura
v vent : N
fluxo agua : N

Para identificar a classe origem de cada componente na especificação con-

creta (Ct), utiliza-se o texto subscrito com as letras: Ar , para representar a classe

ArCondicionado; Vt, para a classe Ventilador; Sn, para a classe SensorTemp; St,

para a classe Seletor ; e Sp, para a classe Serpentina. Para a especificação abstrata

são utilizadas as letras Ab.

Da conjunção de todos os esquemas gerais da especificação concreta, tem-se:

temp seletorAr : Temperatura
tempAr : Temperatura
tempSt : Temperatura
tempSn : Temperatura
velocidadeVt : N
fluxoSp : N

Relacionando cada uma das variáveis de estados declaradas na classe

ArCondicionadoAb, através de uma função α, para combinarem os nomes no domí-

nio da conjunção dos atributos. Assim, a variável temp seletor =eq temp seletorSt ,

pois apresenta o mesmo tipo de dado. O mesmo ocorre para as variáveis de estados

temp =eq tempSn, v vent =eq velocidadeVt e fluxo agua =eq fluxoSp.

O predicado da invariância 15 ≤ temp seletor < 25 da classe ArCondicionadoAb
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está contido dentro da conjunção do predicado das cápsulas da especificação con-

creta. Define-se a conjunção dos predicados como:

15 ≤ tempSt < 25
−50 ≤ tempSn ≤ 100
0 ≤ velocidadeVt ≤ 2
0 ≤ fluxoSp < 10

A conjunção do predicado da invariância das cápsulas da especificação con-

creta, PinvAb , implica o predicado da especificação abstrata, PinvCt . Assim,

PinvAb veq PinvCt .

A classe ArCondicionadoAb tem os seguintes canais:

chanlerTemp : [t? : Temperatura]
chantempSensor : [t? : Temperatura]
chanfluxo ok
chanvelocidade ok
methodajustaFluxo : [f ? : N]
methodincrementaVelocidade
methoddecrementaVelocidade

A conjunção dos canais é:

chanlerTempAr : [t? : Temperatura]
chanlerSeletorAr : [t? : Temperatura]
chanfluxo okAr

chanvelocidade okAr

methodajustaFluxoAr : [f ? : N]
methodincrVelocidadeAr

methoddecVelocidadeAr

methodlerSeletorSt : [t! : Temperatura]
local channeltemperaturaSelecionadaSt : [t? : Temperatura]
methodlerTempSn : [t! : Temperatura]
chantimeoutSn

chanincVelocidadeVt

chandecVelocidadeVt

local channelalteraVelocidadeVt : [v? : N]
chanajustaFluxoSp[f ? : N]
local channelalteraFluxoSp : [f ? : N]

O canal chan lerTemp : [t? : Temperatura] é equivalente ao canal chan

lerSeletorAr : [t? : Temperatura], o canal chan tempSensor : [t? : Temperatura]

é equivalente ao canal chan lerTempAr : [t? : Temperatura], o canal chan fluxo ok

é equivalente ao canal chan fluxo okAr , o canal chan velocidade ok é equivalente ao

canal chan velocidade okAr , o canal method ajustaFluxo : [f ? : N] é equivalente ao

canal method ajustaFluxoAr : [f ? : N], e os canais method incrementaVelocidade e

method decrementaVelocidade têm como equivalentes os canais method

incrVelocidadeAr e method decVelocidadeAr , respectivamente.
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No esquema de inicialização, tem-se para a classe abstrata:

v vent = 0
fluxo agua = 0
temp seletor.init
temp.init

Na conjunção das operações das classes da especificação concreta, tem-se:

temp seletorAr .init
tempAr .inittempSl .init
tempSn.init
velocidadeVt = 0
fluxoSp = 0

Utilizando a função α para mapear os nomes das variáveis entre a especificação

abstrata e a conjunção das operações de inicialização da especificação concreta,

tem-se que a v vent = 0 a α(velocidadeVt) = 0, fluxo agua = 0 a α(fluxoSp = 0),

temp seletor.init a α(temp seletorAr .init) e temp.init a α(tempSn.init). Como a

conjunção tem mais condições para a especificação concreta, a operação InitAb veq∧
InitCt .

Para as operações, utiliza-se uma função δ que relaciona o nome das operações

na especificação abstrata para uma respectiva na especificação concreta, e as fun-

ções f e g que mapeiam as respectivas operações entre as especificações. Assim:

effect tempSensor = f (effect lerSensorAr)
effect lerTemp = f (effect lerSeletorAr)
effect ajustaFluxo = f (effect ajustaFluxoAr)
effect incrementaVelocidade = f (effect incVelocidadeVt)
effect decrementaVelocidade = f (effect decVelocidadeVt)
enable incrementaVelocidade = g(enable incVelocidade)
enable decrementaVelocidade = g(enable decVelocidade)
enable ajustaFluxo = g(enable ajustaFluxo)

Analisando cada uma das operações do tipo effect, verifica-se que a operação

effect tempSensor é equivalente à operação effect lerSensorAr , pois cada uma delas

tem variável de mesmo tipo no ∆ − list. Também se declara o atributo com o

mesmo tipo e os predicados entre as operações são totalmente equivalentes. O

mesmo ocorre para as demais operações do tipo effect.

Para as três operações de tipo enable , analisa-se o predicado em relação à

respectiva operação na especificação concreta. As três operações são equivalentes

às suas respectivas operações na conjunção das operações do modelo da especi-

ficação concreta. Devido apenas a um subconjunto da especificação concreta ter

sido utilizado, não é totalmente equivalente, assim OpsAb veq OpsCt .

Desta forma, como todas as partes da especificação apresentaram refinamento,
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pode-se concluir que a especificação concreta do sistema de ar condicionado refina

por equivalência de especificações a especificação abstrata.

Como há refinamento por bi-simulação entre os diagramas de estados, e a es-

pecificação concreta em CSP-OZ refina por equivalência de especificações a espe-

cificação abstrata, pode-se concluir que a especificação concreta em UML-RT do

sistema de ar condicionado refina por bi-simulação e equivalência de declarações a

especificação abstrata.

ArCondicionadoAb vbis/eq ArCondicionadoCt , onde bis/eq representa o método

desenvolvido neste trabalho.

6.5 Conclusão

Neste capítulo foi possível aplicar o método de refinamento para as especifica-

ções concreta e abstrata do sistema de ar condicionado. O resultado demonstrou

que a especificação concreta refina a especificação abstrata.

Para a identificação de equivalência utilizando o método de bi-simulação, fez-se

uso do algoritmo de refinamento por partições, cuja utilização se adapta, princi-

palmente na conjunção de diagramas de estados, já que o algoritmo analisa todos

os possíveis estados e as transições dos eventos relacionados, sem que necessite

de alteração para permitir conjunção de diagramas de estados da especificação

concreta.

Esse exemplo foi também desenvolvido e validado no FDR2. O tipo de dado

Temperatura, foi substituído por um conjunto de valores para não utilizar tipos

inteiros diretamente. Foi necessário restringir a quantidade de valores possíveis

para cada uma das variáveis de estados de todas as classes, pois o FDR2 analisa

todos os possíveis traços da especificação, por exemplo, um tipo declarado como

interger necessita de análise para todas as possibilidades que um número inteiro

tem.

Essa adaptação e utilização no FDR2 permite verificar o refinamento do com-

portamento do componente, bem como mostrar que o método aqui apresentado é

capaz de realizar um refinamento correto. As especificações em CSPM são encon-

tradas no apêndice A.
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7 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um método de refinamento

para especificações de sistemas embarcados não críticos, utilizando a linguagem

visual UML-RT em conjunto com a linguagem formal CSP-OZ.

A motivação principal para o desenvolvimento deste método de refinamentos

baseado na semântica operacional é a redução da complexidade do tradicional mé-

todo baseado na semântica denotacional. Para isso, foi necessário partir da defini-

ção semântica de CSP-OZ, estabelecendo a equivalência da semântica denotacional

com a semântica operacional.

Neste trabalho, foram utilizados dois métodos: o de bi-simulação, para a aná-

lise dos aspectos dinâmicos; e o de equivalência de especificações, para a análise

dos aspectos estáticos de modelos em UML-RT. Com a utilização desses dois méto-

dos, foi possível estabelecer um método de refinamento com a aplicação de algo-

ritmos existentes para cada um deles.

Para a utilização do método de bi-simulação foi necessário utilizar o resultado

de que esse método é equivalente ao modelo de falhas estáveis da semântica deno-

tacional (ESHUIS; FOKKINGA, 2002). Para o método de equivalência de especificações

foi necessário estabelecer que esse método é equivalente ao refinamento de dados

da linguagem CSP-OZ.

Este trabalho apresentou as seguintes contribuições:

1. Desenvolveu-se um método de refinamento para especificações de sistemas

embarcados não críticos em UML-RT;

2. Estabeleceu-se uma semântica rigorosa para as especificações de modelos em

UML-RT através da semântica formal da linguagem CSP-OZ, para permitir uma

correta especificação dos aspectos estáticos e dinâmicos de uma classe e;

3. Estabeleceu-se a relação do método de equivalência de especificações com o

refinamento de dados em CSP-OZ.

Através desse método de refinamento, é possível a verificação de especifica-

ções orientadas a objetos de sistemas embarcados não críticos, fornecendo uma
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melhora no processo de desenvolvimento, diminuindo custos e prazos durante as

fases de implementação e testes.

No Capítulo 2, apresentaram-se as características básicas das linguagens UML-

RT e CSP-OZ, visando a abranger uma breve descrição de cada uma delas e eviden-

ciar os principais pontos que levaram ao desenvolvimento deste trabalho.

No Capítulo 3, apresentou-se a semântica da linguagem CSP-OZ, bem como

a definição de refinamento através da semântica denotacional para essa lingua-

gem. Abordou-se também a tradução de especificações dessa linguagem para a

linguagem CSPM , permitindo assim utilizar a ferramenta FDR2 para a verificação

de modelos.

No Capítulo 4, estabeleceu-se regras para o mapeamento entre modelos defini-

dos em UML-RT e CSP-OZ. Utilizaram-se os metamodelos dessas duas linguagens,

e através desses, foi possível estabelecer um conjunto de regras formalizadas para

esse mapeamento. Foi necessário fornecer uma semântica rigorosa para UML-RT,

pois o trabalho de Möller et al. (2004), não foi definido de maneira formal, deixando

pontos em aberto, principalmente relacionados a especificação de predicados e à

parametrização das operações, não estabelecendo como estes devem ser especifi-

cados em UML-RT, nem como devem ser convertidos para CSP-OZ.

No Capítulo 5, apresentou-se um método de refinamento para especificações

em UML-RT mapeadas para CSP-OZ. A separação da semântica da linguagem CSP-

OZ entre CSP e Object-Z permitiu estabelecer métodos de simulação para refinar

as especificações na semântica operacional. A utilização da semântica operacional

permite uma análise direta no diagrama de estados da UML-RT. Utilizando-se o mé-

todo de bi-simulação, é possível refinar esse diagrama e utilizando-se o método de

equivalência de especificações, é possível refinar a parte estática de CSP-OZ (Object-

Z). Na relação de equivalência entre o refinamento nas semânticas denotacional e

operacional é utilizado o resultado da associação de LTS com a semântica de falhas

estáveis, ao passo que estabeleceu-se o método de equivalência de especificações

como refinamento de dados da linguagem CSP-OZ. Assim, através do refinamento

de LTS, utilizando o método de bi-simulação, e de refinamento de dados utilizando

o método de equivalência de especificações, foi possível estabelecer um conjunto

de regras para refinar especificações em UML-RT.

No Capítulo 6, apresentou-se um estudo de caso de refinamento para duas

especificações: uma abstrata e outra concreta, de um sistema de ar condicionado

predial. Nesse exemplo, primeiro realizou-se o mapeamento entre as especificações

em UML-RT para especificações em CSP-OZ. Posteriormente, realizou-se o refina-

mento, utilizando o método aqui proposto. Para a verificação do resultado obtido

nesse exemplo, utilizou-se a ferramenta FDR2, tendo sido necessária a conversão
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do modelo em CSP-OZ para CSPM . As características de orientação a objeto foram

substituídas por funções dessa linguagem.

A Figura 7.1 mostra cada um dos tópicos abordados neste trabalho, evidenci-

ando os utilizados para definir o método aqui proposto, contextualizando-os em

relação a cada um dos capítulos.

Figura 7.1: Tópicos e capítulos relacionados.

7.1 Trabalhos futuros

Um método de refinamento abre uma vasta área de pesquisa, uma das áreas

que pode se beneficiar com esse método é a da reutilização de software. A reutili-

zação de software é o aproveitamento de recursos no processo de desenvolvimento

de um novo software. Baseia-se em três etapas: a classificação de componentes, que

é responsável por identificar os vários componentes de um sistema; a seleção, que

tem como objetivo identificar componentes semelhantes; e a adaptação, quando
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é possível determinar algumas alterações nos componentes selecionados para se

adequarem a novas situações (COUTO, 2001).

É possível utilizar o método de refinamento principalmente na etapa de seleção

de componentes, uma vez que esse processo visa a identificar, entre as diversas es-

pecificações, partes em comum. A utilização do método de refinamento permitiria

uma identificação dessas partes comuns entre as especificações dos componentes.

Outra área que se beneficiaria com a utilização desse método é a de sistemas

de software adaptativos, mais precisamente os middlewares reflexivos. Esses têm

a característica de se adaptarem e se reconfigurarem em tempo de execução, per-

mitindo assim a alteração de seus componentes (KON et al., 2002; SILVA; ENDLER; KON,

2003). Um método de refinamento poderia analisar os requisitos necessários atra-

vés das especificações desses componentes e determinar o que melhor se adapta

frente a uma nova situação.

Como continuidade deste trabalho, será aprimorado o método para a utilização

diretamente na fase de implementação, realizando a engenharia reversa e conver-

tendo a implementação em uma especificação CSP-OZ. Um exemplo é o trabalho de

Cavalcanti e Sampaio (2002), que desenvolve estratégias de tradução de especifica-

ções CSP-OZ para a linguagem Java (GOSLING; ARNOLD; HOLMES, 2000), CTJ (HILDERINK,

1997) e JCSP (WELCH; ALDOUS; FOSTER, 2002) , estabelecendo uma biblioteca chamada

COZJava. Por meio da utilização dessas estratégias, estabelece-se um conjunto de

restrições para permitir a engenharia reversa, e utilizando-se do método de refi-

namento entre a especificação em UML-RT e a implementação mapeada para um

modelo CSP-OZ, é possível verificar a especificação contra a sua real implementa-

ção.

Essa proposta de aprimoramento do método de refinamento será útil para o

projeto de pesquisa de um robô submarino, desenvolvido no Laboratório de Sis-

temas Embarcados, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas

Mecânicos. Esse projeto estabelece o desenvolvimento de aplicações utilizando lin-

guagens baseadas na álgebra de processos para a implementação do software de

controle do robô submarino (NAKASAKO, 2006). A utilização do método de refina-

mento permitirá a verificação da especificação diante da implementação concreta

do sistema. Desta forma, verificar-se-á o software sem a necessidade de colocar o

robô em funcionamento dentro de um ambiente aquático, diminuindo o número

de testes in loco e, conseqüentemente, o transporte do robô para esse ambiente.
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Anexo A -- Notação de Object-Z e CSP

A.1 Notação da linguagem Object-Z

Gerais

x : T Definição de variável x do tipo T

x1 : T1; ...; xn : Tn Lista de declarações

x1, xn : Tn Declaração de variáveis do mesmo tipo T

[X1, ...,Xn] Definição de tipos

X ::= x1 | . . . | xn Definição do tipo X como uma seqüência de elementos

true, false Constantes lógicas

B Conjunto das constantes lógicas

¬P Negação lógica

P ∧Q Conjunção lógica

P ∨Q Disjunção lógica

P ⇒ Q Implicação lógica

P a Q Equivalência lógica

∀D • P Quantificação universal

∃D • P Quantificação existencial

t1 = t2 Equalização dos termos

t1 ≠ t2 Diferenciação dos termos

∅ Conjunto vazio

t ∈ S Pertence de um conjunto

t 6∈ S Não pertence ao conjunto

S1 ⊆ S2 Subconjunto

{t1, ..., tn} Conjunto de elementos

Conjuntos

{D | P} Expressão de conjunto

{D | P • t} Abstração de conjunto
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PS Conjunto total (Power Set)

]S Tamanho do conjunto

(t1, ..., tn) Tuplas ordenadas

S1 × ...× Sn Produto cartesiano

first(t1, ..., tn) Seleção de termos

X ∪ Y União de conjuntos

X ∩ Y Intersecção de conjuntos

X \ Y Diferenciação de conjuntos

R Conjunto dos números reais

Z Conjunto dos números inteiros

N Conjunto dos números naturais

N1 Conjunto dos números estritamente positivos

div Divisão inteira

m..n Conjunto dos inteiros entre m e n inclusive

X ↔ Y Conjunto das relações entre X e Y

xRy x está relacionado a R através de y

x � y x mapeia y

dom R Domínio da relação

ran R Limite da relação

R1
o
9 R2 Composição relacional

R∼ Inversa relacional

R(| S |) Imagem do conjunto S através da relação R

S / R Restrição de domínio

R. T Restrição de limites

f (t) Imagem de t sobre a função f

X 7→ Y Função parcial

X → Y Função total

X 7� Y Função um para um parcial (injetora parcial)

X � Y Função um para um total (injetora total)

f ⊕ g g sobrescreve f

Seqüências

〈〉 Seqüência vazia

seqX Conjunto da seqüência finita com elementos do tipo T

seq1X Conjunto de seqüência, não vazia,

finita com elementos do tipo T

〈t1, ..., t2〉 Lista de elementos da seqüência

A a B Concatenação de seqüências
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head A Primeiro elemento de uma seqüência não vazia

tail A Todos os elementos de uma seqüência não vazia,

sem o primeiro elemento

last A Elemento final de uma seqüência não vazia

Esquemas

� (f1, ..., fn) Lista de visibilidade

∆(v1, ...,v2) Lista de variáveis a sofrerem mudanças de estado

∆ Indicador de variáveis a sofrerem mudanças de estado

Init Esquema de inicialização

v :↓ A Declaração de polimorfismo

v : A© Composição de objetos

B∪C União de classes

v? Variável de entrada

v! Variável de saída

v′ Valor da variável v após uma determinada operação

obEx.op Aplicação de uma operação

[v1/v2] Troca de nomes de variáveis

[op1/op2] Troca de nomes de operações

op =̂ opEx Declaração de nome de operação

opEx1 ∧ opEx2 Conjunção de operação

opEx1 ‖ opEx2 Composição paralela de operação

opEx1 ‖! opEx2 Sincronização de composição paralela de operação através de

variáveis de saída

opEx12opEx2 Escolha de operações

opEx1
o
9 opEx2 Composição seqüencial de operações

opEx1 • opEx2 Complemento na declaração de operações

∧D • opEx Conjunção de operações distribuídas

�D • opEx Escolha de operações distribuídas

o
9D • opEx Composição seqüencial de operações distribuídas

O Universo dos objetos

A.2 A notação da linguagem CSP

Conjuntos e números

a ∈ x Membro de um conjunto

x ⊆ u Subconjunto
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{} Conjunto vazio

{a1, ...,a2} Conjunto de elementos

x ∪ y,
⋃

X União

x ∩ y,
⋂

X (X ≠ {}) Intersecção

x \ y Diferença

P(x) Conjunto completo (Power Set)

x × y Produto cartesiano

x −→ y Mapeamento total de x para y

N Números naturais

Z Números inteiros

R Números reais

R+ Números reais não negativos

⊕,	 Adição e subtração no modulo em uma determinada base

x ∧ y Conjunção

x ∨ y Disjunção

¬x Negação

x ⇒ y Implicação

x a y Equivalência

∀ x.χ Quantificação universal

∃ x.χ Quantificação existencial

Comunicação

Σ Alfabeto de todas as comunicações

X Sinal de término

τ Ação invisível

ΣX Alfabeto com o sinal de término

ΣX,τ Alfabeto com o sinal de término e com a ação invisível

a.b.c Composição de eventos

c?x Canal de entrada

c!e Canal de saída

{| a,b |} Eventos associados com os canais

Seqüências e Traços

A∗ Conjunto de todas as seqüências finitas sobre A

A∗X Conjunto de todas as seqüências finitas sobre A

união com o elemento sinal de término

Aω Conjunto de todas as seqüências infinitas sobre A
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〈〉 Seqüência vazia

〈a1, ...,an〉 Seqüência contendo elementos

s a t Concatenação de duas sequências

s \ X Esconder (Hiding): Todos os elementos de X serão

eliminados de s

s � X Restrição

#s Tamanho da sequência

s ↓ a Número de eventos

s ↓ c Seqüência dos valores comunicados no canal c em s

s ≤ t Prefixo

s‖xt Composição paralela generalizada

s‖|t Intercalação (Interleaving)

S Fechamento de S

Processos

µ ρ.P Recursão

a → P Prefixação

?x : A → P Prefixação com escolha

(a → P | b → Q) Alternativa guardada

P2Q Escolha externa

P uQ , uS Escolha não determinística

P ≮ b ≯ Q Escolha condicional

P‖Q Composição paralela sincronizada

PX‖Y Q Composição paralela alfabetizada

P ‖
x Q Composição paralela generalizada

P‖|Q Intercalação

P \Q Esconder (Hiding)

f [P] Troca de nomes (renaming - funcional)

P[R] Troca de nomes (renaming - relacional)

P[a/b] Troca de nomes (renaming - relacional, por substituição)

a.P Nomeação de processo

P ; Q Composição seqüencial

P � Q Encadeamento

P//X Q Encadeamento sincronizado

P//m : Q Encadeamento sincronizado de nome de processos

P � Q Operador de time-out

P 4a Q Interrupção
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P[x/y] Substituição

P/s Operador de após (após execução)

P ↓ n Restrição para a profundidade de n

LH (P) Abstração fraca

EH (P) Abstração forte

MS
H (P) Abstração combinada

Sistema de transição

P
a−→ Q Transição de ação simples

P
s=⇒ Q Transição de ação múltipla

P
t7−→ Q Múltiplas transições de ações

τ∗(P) Expansão de P

P ref B P refuta (refuses) B

P div P diverge

Modelos Semânticos

T Modelo de traço

N Modelo de falhas/divergências

F Modelo de falhas estáveis

I Modelos de traços/divergências infinitos

U Modelo de falhas/divergências/traços infinitos

D Conjunto de processos determinísticos

T d Possíveis membros determinísticos de T

⊥N Elemento final do modelo

>F Elemento inicial do modelo

vT Refinamento por traços

vFD Refinamento por falhas/divergências

vF Refinamento por falhas

vI Refinamento sobre I

vU Refinamento sobre U

v Refinamento sobre qualquer modelo

P ≤ Q Ordem forte

tX Menor limite superior

uX Maior limite inferior

µ f Menor ponto fixo
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Anexo B -- Algoritmo de refinamento por partições

O algoritmo de refinamento por partições, proposto por Paige e Tarjan (1987)

e aprimorado por Fernandez (1989), agrupa de forma sucessiva os estados com as

mesmas transições.

Nesse anexo é mostrado a forma tabular do algoritmo, conforme apresentado

por Barrett e Lafortune (1998). Para maiores detalhes, deve-se consultar os traba-

lhos citados acima.

Uma maneira simples de ilustrar o algoritmo é através do exemplo a seguir:

Dados dois diagramas de estados, A1 e A2 (Figura B.1):

Figura B.1: Máquinas de estados diferentes a serem refinadas.

Primeiramente, deve-se colocar todos os estados e eventos de maneira tabu-

lar, conforme mostra a tabela abaixo (Tabela B.1). Feito isto, identifica-se através

de uma numeração todos os estados que tenham seus respectivos eventos, esses

devem ser marcados com o valor inicial I, os que não tenham relação devem ser

marcados como vazio (∅).

Π0 = I = {A, B, C, 1, 2, 3, 4}
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Tabela B.1: Primeira iteração de identificação por bi-simulação.

a b c

A I I ∅

B I I I

C I I ∅

1 I I ∅

2 I I I

3 I I ∅

4 I I ∅

Deve-se identificar as linhas que são semelhantes e agrupá-las, como por exem-

plo, à linha do estado B com a linha do estado 2. Feito isto, analisa-se novamente

atribuindo valores para as relações das transições que vão para fora do grupo (es-

tado 1 com transição a leva ao estado 2, que está fora do grupo), deve-se incremen-

tar o valor do marcador para II (Tabela B.2).

Π1 = I,II = {A, C, 1, 3, 4},{B,2}

Tabela B.2: Segunda iteração de identificação por bi-simulação.

a b c

A II I ∅

C I I I

1 II I ∅

3 II I ∅

4 I I ∅

B II I I

2 I II I

Da mesma forma, deve-se analisar as linhas semelhantes e agrupá-las nova-

mente.

Π2= I,II,III,IV = {A, 1, 3},{C,4},{B},{2}

Repete-se a análise, incrementa o marcador para os estados cujas transições

levam para outro grupo. Como os estados B e 2 já não mais pertencem a nenhum

agrupamento, pode-se considerar que estes não tenham nenhum correspondente

dentre os estados do outro diagrama. Não há a necessidade de processá-los nova-

mente, bastando excluí-los da tabela (Tabela B.3).
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Tabela B.3: Terceira iteração de identificação por bi-simulação.

a b c

A III I ∅

1 IV I ∅

3 IV I ∅

C II II ∅

4 II II ∅

Como o estado A também não encontrou semelhante no outro diagrama, são

retirados da tabela, os estados remanescentes estão agrupados, apenas os seme-

lhantes permanecem na tabela (Tabela B.4).

Tabela B.4: Iteração final de identificação por bi-simulação.

a b c

1 IV I ∅

3 IV I ∅

C II II ∅

4 II II ∅

Os estados 1 e 3 e C e 4 são respectivamente iguais, como o estado 1 e 3 estão

no mesmo diagrama deve-se levar em consideração apenas os estados que estão

em diagramas distintos, somente os estados C e 4 são idênticos.
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Apêndice A -- Especificações no FDR2

A.1 Especificação do sistema de controle do elevador

-- Declaracoes Axiomaticas

AndarInicial = 1

AndarFinal = 4

Andar = {AndarInicial..AndarFinal}

SemAndar = -1

-- Declaracoes Canais CSP

channel reqE, reqD, chegou, irPara, passou : Andar

channel abrirPorta, fecharPorta

AElevador = let

-- Declaracao das Operacoes

Ops = {reqE, chegou, abrirPorta, reqD, fecharPorta}

event(reqE,i,o) = reqE.i

event(reqD,i,o) = reqE.i

event(chegou,i,o) = chegou.o

event(abrirPorta,i,o) = abrirPorta

event(fecharPorta,i,o) = fecharPorta

-- Parte CSP

main = (RequisitandoElevador [] RequisitandoAndar)

RequisitandoElevador = reqE?x -> FechandoPorta

RequisitandoAndar = reqD?x -> FechandoPorta

FechandoPorta = fecharPorta->chegou?x->abrirPorta-> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {reqE, abrirPorta, reqD, fecharPorta, chegou}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(req,pos) | req<-Set(Andar), pos<-union(Andar, {SemAndar }),

not(member(pos,req)), pos <= AndarFinal}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(req,pos) | (req,pos)<-state, req == {} and pos == AndarInicial}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(reqD) = Andar

in(reqE) = in(reqD)

in(fecharPorta) = {{}}

in(abrirPorta) = {{}}

in(chegou) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(reqD) = {{}}

out(reqE) = out(reqD)

out(fecharPorta) = {{}}

out(abrirPorta) = {{}}

out(chegou) = Andar

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(fecharPorta)((req,pos)) = (req != {})

enable(reqD)((req,pos)) = true

enable(reqE)((req,pos)) = true

enable(abrirPorta)((req,pos)) = true

enable(chegou)((req,pos)) = true
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-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(fecharPorta)((req,pos), _) = {({},(req,pos)) | (req’, pos’)<-state}

--effect(fecharPorta)((req,pos), _) = {({},(req,pos)) | (req’, pos’)<-state}

effect(reqD)((req,pos), f) = {({},(req’, pos’)) | (req’, pos’)<-state,

(req’ == if (f==pos) then req else union(req,{f})), pos’ == pos}

effect(reqE)((req,pos), f) = effect(reqD)((req,pos), f)

effect(abrirPorta)((req,pos), _) = {({},(req,pos)) | (req’, pos’)<-state}

effect(chegou)((req,pos), _) = {(pos’,(req,pos)) |

(req’, pos’)<-state, member(pos’, req), req’== diff(req, {pos’})}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

CControlador = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {reqE, chegou, irPara, reqD, fecharPorta}

event(reqE,i,o) = reqE.i

event(reqD,i,o) = reqE.i

event(chegou,i,o) = chegou.o

event(irPara,i,o) = irPara.o

event(fecharPorta,i,o) = fecharPorta

-- Parte CSP

main = (RequisitandoElevador [] RequisitandoAndar)

RequisitandoElevador = reqE?x -> FechandoPorta

RequisitandoAndar = reqD?x -> FechandoPorta

FechandoPorta = fecharPorta->IndoParaAndar

IndoParaAndar = irPara?x->abrirPorta-> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {reqE, reqD, fecharPorta, irPara, chegou}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(req,pos) | req<-Set(Andar), pos<-union(Andar, {SemAndar }),

not(member(pos,req)), pos <= AndarFinal}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(req,pos) | (req,pos)<-state, req == {} and pos == AndarInicial}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(reqD) = Andar

in(reqE) = in(reqD)

in(fecharPorta) = {{}}

in(irPara) = {{}}

in(chegou) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(reqD) = {{}}

out(reqE) = out(reqD)

out(fecharPorta) = {{}}

out(irPara) = Andar

out(chegou) = Andar

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(fecharPorta)((req,pos)) = (req != {})

enable(reqD)((req,pos)) = true

enable(reqE)((req,pos)) = true

enable(irPara)((req,pos)) = (req != {})

enable(chegou)((req,pos)) = true

-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(fecharPorta)((req,pos), _) = {({},(req,pos)) |

(req’, pos’)<-state, pos’== SemAndar}

effect(reqD)((req,pos), f) = {({},(req’, pos’)) |

(req’, pos’)<-state,(req’ == if (f==pos) then req else union(req,{f})),

pos’ == pos}

effect(reqE)((req,pos), f) = effect(reqD)((req,pos), f)

effect(irPara)((req,pos), f) = {({},(req,pos)) |

(req’, pos’)<-state, pos’ == f}

effect(chegou)((req,pos), f) = {(pos’,(req,pos)) |

(req’, pos’)<-state, member(pos’, req), pos’==f and req’== diff(req, {pos’})}
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within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

CElevador = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {irPara, chegou, abrirPorta, fecharPorta, passou}

event(irPara,i,o) = irPara.i

event(chegou,i,o) = chegou.o

event(abrirPorta,i,o) = abrirPorta

event(fecharPorta,i,o) = fecharPorta

event(passou,i,o) = passou.i

-- Parte CSP

main = irPara?x -> fecharPorta->(Movimentando [] AndarDesejado)

Movimentando = passou?x->Movimentando

AndarDesejado = chegou?x->abrirPorta-> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {irPara, chegou, abrirPorta, fecharPorta, passou}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(dest,pos) | dest<-union(Andar, {SemAndar }),

pos<-union(Andar, {SemAndar }), dest <= AndarFinal, pos <= AndarFinal}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(dest,pos) | (dest,pos)<-state, dest == AndarInicial and

pos == AndarInicial}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(irPara) = Andar

in(passou) = Andar

in(fecharPorta) = {{}}

in(abrirPorta) = {{}}

in(chegou) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(irPara) = {{}}

out(passou) = {{}}

out(fecharPorta) = {{}}

out(abrirPorta) = {{}}

out(chegou) = Andar

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(fecharPorta)((dest,pos)) = true

enable(irPara)((dest,pos)) = true

enable(passou)((dest,pos)) = true --{pos != dest}

enable(abrirPorta)((dest,pos)) = true

enable(chegou)((dest,pos)) = (dest==pos)

-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(fecharPorta)((dest,pos), _) = {({},(dest,pos)) |

(dest’, pos’)<-state}

effect(irPara)((dest,pos), f) = {({},(dest’, pos’)) |

(dest’, pos’)<-state,(dest’ == f), pos’ == pos}

effect(passou)((dest,pos), f) = {({},(dest’, pos’)) |

(dest’, pos’)<-state,(dest’ == f), pos’ == if (pos != dest) then

if (pos > dest) then pos-1 else pos+1 else pos}

effect(abrirPorta)((dest,pos), _) = {({},(dest,pos)) |

(dest’, pos’)<-state}

effect(chegou)((dest,pos), f) = {(pos’,(dest,pos)) |

(dest’, pos’)<-state, f==dest}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event) =

let

DIV = DIV

-- Abordagem utilizada por Fischer

OZ_PART(s) = [] op: Ops @ enable(op)(s) & [] i: in(op) @

(

if empty(effect(op)(s,i)) then

(|~| o: out(op) @ event(op,i,o)->DIV)

else
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(|~| (o, s’): effect(op)(s,i) @ event(op,i,o)->OZ_PART(s’))

)

OZ_MAIN = |~| s: init @ OZ_PART(s)

within OZ_MAIN [| {| op | op <- CSPOps |} |] main

channelCControlador = {| irPara, chegou, fecharPorta |}

channelCElevador = {| irPara, chegou, fecharPorta |}

Elevador_SPEC = AElevador

Elevador_IMPL = CControlador [ channelCControlador || channelCElevador ] CElevador

A.2 Especificação do sistema de ar condicionado

-- Declaracoes Axiomaticas

TEMP = {15..25}

FLUXO = {0..9}

VENT = {0..2}

-- Declaracoes Canais CSP

channel lerTemp, tempSensor : TEMP

channel fluxo_ok, velocidade_ok, incrementaVelocidade

channel decrementaVelocidade, inalterada

channel ajustaFluxo : FLUXO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

--

-- Especificacao Abstrata

--

--

AArCondicionado = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {lerTemp, tempSensor, fluxo_ok, velocidade_ok, ajustaFluxo,

incrementaVelocidade, decrementaVelocidade}

event(lerTemp,i,o) = lerTemp.i

event(tempSensor,i,o) = tempSensor.i

event(fluxo_ok,i,o) = fluxo_ok

event(velocidade_ok,i,o) = velocidade_ok

event(ajustaFluxo,i,o) = ajustaFluxo.o

event(incrementaVelocidade,i,o) = incrementaVelocidade

event(decrementaVelocidade,i,o) = decrementaVelocidade

-- Parte CSP

main = (LendoTemp [] LendoSensor)

LendoTemp = lerTemp?t -> AnalisandoTemperatura

LendoSensor = tempSensor?t -> AnalisandoTemperatura

AnalisandoTemperatura = (SemAlteracao [] AjustaFluxo []

IncrementaVelocidade [] DecrementaVelocidade)

SemAlteracao = inalterada -> main

AjustaFluxo = ajustaFluxo?f -> AjustandoFluxo

IncrementaVelocidade = incrementaVelocidade -> AumentandoVelocidade

DecrementaVelocidade = decrementaVelocidade -> DiminuindoVelocidade

AumentandoVelocidade = velocidade_ok -> main

DiminuindoVelocidade = velocidade_ok -> main

AjustandoFluxo = fluxo_ok -> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {lerTemp, tempSensor, inalterada, fluxo_ok, velocidade_ok, ajustaFluxo,

incrementaVelocidade, decrementaVelocidade}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua) | temp_seletor<-TEMP,
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temp<-TEMP, v_vent<-VENT, fluxo_agua<-FLUXO,

temp_seletor >=15 and temp_seletor <= 25}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua) |

(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)<-state, v_vent==0, fluxo_agua==0}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(lerTemp) = TEMP

in(tempSensor) = TEMP

in(fluxo_ok) = {{}}

in(velocidade_ok) = {{}}

in(incrementaVelocidade) = {{}}

in(ajustaFluxo) = {{}}

in(incrementaVelocidade) = {{}}

in(decrementaVelocidade) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(lerTemp) = {{}}

out(tempSensor) = {{}}

out(fluxo_ok) = {{}}

out(velocidade_ok) = {{}}

out(ajustaFluxo) = FLUXO

out(incrementaVelocidade) = VENT

out(decrementaVelocidade) = VENT

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(lerTemp)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) = true

enable(tempSensor)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) = true

enable(fluxo_ok)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) = true

enable(velocidade_ok)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) = true

enable(ajustaFluxo)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) = (fluxo_agua == temp_seletor - 15)

enable(incrementaVelocidade)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) = (temp_seletor < temp)

enable(decrementaVelocidade)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) = (temp_seletor < temp)

-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(lerTemp)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua), t) =

{(temp_seletor’,(temp_seletor’, temp, v_vent, fluxo_agua)) |

(temp_seletor’, temp, v_vent, fluxo_agua)<-state, temp_seletor’ == t}

effect(tempSensor)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua), t) =

{(temp’,(temp_seletor, temp’, v_vent, fluxo_agua)) |

(temp_seletor, temp’, v_vent, fluxo_agua)<-state, temp’ == t}

effect(fluxo_ok)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua), _) =

{({},(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) |

(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)<-state}

effect(velocidade_ok)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua), _) =

{({},(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)) |

(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua)<-state}

effect(ajustaFluxo)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua), f) =

{(f,(temp_seletor’, temp’, v_vent’, fluxo_agua’)) |

(temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua’)<-state,

fluxo_agua’ == temp_seletor - 0 and f == fluxo_agua’}

effect(incrementaVelocidade)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua), _) =

{(v_vent’,(temp_seletor, temp, v_vent’, fluxo_agua)) |

(temp_seletor, temp, v_vent’, fluxo_agua)<-state, v_vent’ == v_vent + 1}

effect(decrementaVelocidade)((temp_seletor, temp, v_vent, fluxo_agua), _) =

{(v_vent’,(temp_seletor, temp, v_vent’, fluxo_agua)) |

(temp_seletor, temp, v_vent’, fluxo_agua)<-state, v_vent’ == v_vent - 1}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

-- Especificacao Concreta

--

--

---- ArCondicionado
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CArCondicionado = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {lerTemp, tempSensor, ajustaFluxo, incrementaVelocidade, decrementaVelocidade}

event(lerTemp,i,o) = lerTemp.i

event(tempSensor,i,o) = tempSensor.i

event(fluxo_ok,i,o) = fluxo_ok

event(velocidade_ok,i,o) = velocidade_ok

event(ajustaFluxo,i,o) = ajustaFluxo.o

event(incrementaVelocidade,i,o) = incrementaVelocidade

event(decrementaVelocidade,i,o) = decrementaVelocidade

-- Parte CSP

main = (LendoTemp [] LendoSensor)

LendoTemp = lerTemp?t -> AnalisandoTemperatura

LendoSensor = tempSensor?t -> AnalisandoTemperatura

AnalisandoTemperatura = (SemAlteracao [] AjustaFluxo []

IncrementaVelocidade [] DecrementaVelocidade)

SemAlteracao = inalterada -> main

AjustaFluxo = ajustaFluxo?t -> AjustandoFluxo

IncrementaVelocidade = incrementaVelocidade -> AlterandoVelocidade

DecrementaVelocidade = decrementaVelocidade -> AlterandoVelocidade

AlterandoVelocidade = velocidade_ok -> main

AjustandoFluxo = fluxo_ok -> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {lerTemp, tempSensor, inalterada, fluxo_ok, velocidade_ok,

ajustaFluxo, incrementaVelocidade, decrementaVelocidade}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(temp_seletor, temp) | temp_seletor<-TEMP, temp<-TEMP,

temp_seletor >=15 and temp_seletor <= 25}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(temp_seletor, temp) | (temp_seletor, temp)<-state, temp_seletor==0, temp==0}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(lerTemp) = TEMP

in(tempSensor) = TEMP

in(fluxo_ok) = {{}}

in(velocidade_ok) = {{}}

in(incrementaVelocidade) = {{}}

in(ajustaFluxo) = {{}}

in(incrementaVelocidade) = {{}}

in(decrementaVelocidade) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(lerTemp) = {{}}

out(tempSensor) = {{}}

out(fluxo_ok) = {{}}

out(velocidade_ok) = {{}}

out(ajustaFluxo) = TEMP

out(incrementaVelocidade) = {{}}

out(decrementaVelocidade) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(lerTemp)((temp_seletor, temp)) = true

enable(tempSensor)((temp_seletor, temp)) = true

enable(fluxo_ok)((temp_seletor, temp)) = true

enable(velocidade_ok)((temp_seletor, temp)) = true

enable(ajustaFluxo)((temp_seletor, temp)) = (temp_seletor != temp)

enable(incrementaVelocidade)((temp_seletor, temp)) = (temp_seletor < temp)

enable(decrementaVelocidade)((temp_seletor, temp)) = (temp_seletor < temp)

-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(lerTemp)((temp_seletor, temp), t) = {(temp_seletor’,(temp_seletor’, temp)) |

(temp_seletor’, temp)<-state, temp_seletor’ == t}
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effect(tempSensor)((temp_seletor, temp), t) = {(temp’,(temp_seletor, temp’ )) |

(temp_seletor, temp’)<-state, temp’ == t}

effect(fluxo_ok)((temp_seletor, temp), _) = {({},(temp_seletor, temp )) |

(temp_seletor, temp)<-state}

effect(velocidade_ok)((temp_seletor), _) = {({},(temp_seletor, temp)) |

(temp_seletor, temp)<-state}

effect(ajustaFluxo)((temp_seletor, temp), f) = {(f,(temp_seletor, temp)) |

(temp_seletor, temp)<-state, f == temp_seletor - 0}

effect(incrementaVelocidade)((temp_seletor, temp), _) = {({},(temp_seletor, temp )) |

(temp_seletor, temp)<-state}

effect(decrementaVelocidade)((temp_seletor, temp), _) = {({},(temp_seletor, temp )) |

(temp_seletor, temp)<-state}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

---- CSeletor

channel temperaturaSelecionada : TEMP

CSeletor = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {lerTemp}

event(lerTemp,i,o) = lerTemp.o

event(temperaturaSelecionada,i,o) = temperaturaSelecionada.i

-- Parte CSP

main = temperaturaSelecionada?t -> lerTemp?t -> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {lerTemp, temperaturaSelecionada}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(temp) | temp<-TEMP, temp >=0 and temp <= 1}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(temp) | (temp)<-state, temp==0}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(lerTemp) = {{}}

in(temperaturaSelecionada) = TEMP

-- Declaracao das Operacoes - out

out(lerTemp) = TEMP

out(temperaturaSelecionada) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(lerTemp)((temp)) = true

enable(temperaturaSelecionada)((temp)) = true

-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(lerTemp)((temp), t) = {(temp’,(temp’)) | (temp’)<-state, t == temp}

effect(temperaturaSelecionada)((temp), t) = {({},(temp)) | (temp)<-state}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

---- CSensorTemp

channel timeout

CSensorTemp = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {lerTemp}

event(lerTemp,i,o) = lerTemp.o

event(timeout,i,o) = timeout
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-- Parte CSP

main = timeout -> lerTemp?t -> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {lerTemp, timeout}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(temp) | temp<-TEMP, temp >=0 and temp <= 1}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(temp) | (temp)<-state, temp==0}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(lerTemp) = {{}}

in(timeout) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(lerTemp) = TEMP

out(timeout) = {{}}

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(lerTemp)((temp)) = true

enable(timeout)((temp)) = true

-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(lerTemp)((temp), t) = {(temp’,(temp’)) | (temp’)<-state, t == temp}

effect(timeout)((temp), t) = {({},(temp)) | (temp)<-state}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

---- CVentilador

channel alteraVelocidade : VENT

CVentilador = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {incrementaVelocidade, decrementaVelocidade}

event(incrementaVelocidade,i,o) = incrementaVelocidade

event(decrementaVelocidade,i,o) = decrementaVelocidade

-- Parte CSP

main = (IncrementaVelocidade [] DecrementaVelocidade)

IncrementaVelocidade = incrementaVelocidade -> alteraVelocidade?v -> main

DecrementaVelocidade = decrementaVelocidade -> alteraVelocidade?v -> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {incrementaVelocidade, decrementaVelocidade, alteraVelocidade}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(velocidade) | velocidade<-VENT, velocidade >=0 and velocidade<=1}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(velocidade) | (velocidade)<-state, velocidade==0}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(incrementaVelocidade) = {{}}

in(decrementaVelocidade) = {{}}

in(alteraVelocidade)={{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(incrementaVelocidade) = {{}}

out(decrementaVelocidade) = {{}}

out(alteraVelocidade) = VENT

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(incrementaVelocidade)((velocidade)) = true

enable(decrementaVelocidade)((velocidade)) = true

enable(alteraVelocidade)((velocidade)) = true
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-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(incrementaVelocidade)((velocidade), _) = {(velocidade’,(velocidade)) |

(velocidade’)<-state, velocidade’ == velocidade + 1}

effect(decrementaVelocidade)((velocidade), _) = {(velocidade’,(velocidade)) |

(velocidade’)<-state, velocidade’ == velocidade - 1}

effect(alteraVelocidade)((velocidade), v) = {({},(velocidade)) |

(velocidade)<-state, v == velocidade}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

---- CSerpentina

channel alteraFluxo : FLUXO

CSerpentina = let

-- Declarao das Operacoes

Ops = {ajustaFluxo}

event(ajustaFluxo,i,o) = ajustaFluxo.o

-- Parte CSP

main = ajustaFluxo?f -> alteraFluxo?v -> main

-- Declaracao das Operacoes CSP

CSPOps = {ajustaFluxo, alteraFluxo}

-- Declaracao do Esquema geral da classe

state = {(fluxo) | fluxo<-VENT, fluxo >=0 and fluxo<=10}

-- Declaracao do Esquema Init

init = {(fluxo) | (fluxo)<-state, fluxo==0}

-- Declaracao das Operacoes - in

in(ajustaFluxo) = FLUXO

in(alteraFluxo)={{}}

-- Declaracao das Operacoes - out

out(ajustaFluxo) = {{}}

out(alteraFluxo) = FLUXO

-- Declaracao das Operacoes - enable

enable(ajustaFluxo)((fluxo)) = true

enable(alteraFluxo)((fluxo)) = true

-- Declaracao das Operacoes - effect

effect(ajustaFluxo)((fluxo), t) = {(fluxo’,(fluxo)) |

(fluxo’)<-state, fluxo’ == t}

effect(alteraFluxo)((fluxo), f) = {({},(fluxo)) |

(fluxo)<-state, f == fluxo}

within Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

--

-- Semantica

--

--

Semantics(Ops, in, out, enable, effect, init, CSPOps, main, event) =

let

DIV = DIV

-- Abordagem utilizada por Fischer

OZ_PART(s) = [] op: Ops @ enable(op)(s) & [] i: in(op) @

(

if empty(effect(op)(s,i)) then

(|~| o: out(op) @ event(op,i,o)->DIV)

else

(|~| (o, s’): effect(op)(s,i) @ event(op,i,o)->OZ_PART(s’))

)

OZ_MAIN = |~| s: init @ OZ_PART(s)
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within OZ_MAIN [| {| op | op <- CSPOps |} |] main

ParCARSeletor = CArCondicionado [ {} || {|lerTemp|} ] CSeletor

ParCARSensor = CArCondicionado [ {} || {|lerTemp|} ] CSensorTemp

ParCARVentilador = CArCondicionado

[ {|incrementaVelocidade, decrementaVelocidade|} || {|velocidade_ok|} ]

CVentilador

ParCARSerpentina = CArCondicionado [ {|ajustaFluxo|} || {|fluxo_ok|} ] CSerpentina

PAR1 = ParCARSeletor [ {} || {} ] ParCARSensor

PAR2 = ParCARVentilador [ {} || {} ] ParCARSerpentina

---------------------------------------------------------------------

ARCondicionado_SPEC = AArCondicionado

ARCondicionado_IMPL = PAR1 [ {} || {} ] PAR2


