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Resumo 

Sistemas Reativos podem ser definidos como sistemas que interagem direta ou 
indiretamente com o ambiente, recebendo e emitindo estímulos do mesmo, e que devem 
produzir os resultados corretos dentro de intervalos de tempo previamente especificados. 
Várias técnicas gráficas existem para modelar sistemas reativos, podendo-se citar 
Máquinas de Estados Finitos, Redes de Petri e Statecharts. Esta última tem se mostrado 
eficaz na especificação de sistemas reativos, pois além de possuir uma notação visual 
concisa e intuitiva, ainda possui sintaxe e semântica definidas formalmente. 

Este trabalho trata de uma técnica de validação de modelos, denominada 
"Execução Programada" e de sua integração ao ambiente Statechart Simulator (StatSim), 
que é um ambiente composto de ferramentas para edição e simulação de statecharts. Na 
Execução Programada, o modelo comportamental do sistema sob desenvolvimento é 
simulado a partir de eventos gerados através de distribuições probabilísticas e é controlado 
por um programa que indica o que deve ser feito em cada passo. Como resultado final, 
além da simulação dinâmica visual, dois relatórios são fornecidos ao usuário: um contendo 
análises estatísticas da execução e outro contendo o registro de todas as configurações 
atingidas, passo a passo. 

Uma revisão de ambientes e ferramentas para especificação de sistemas reativos 
é apresentada, enfatizando-se a sua capacidade para simulação dos modelos criados. Como 
aspecto central do trabalho, uma linguagem para controle da execução programada , 
denominada Linguagem de Controle de Execução (LCE), é proposta. A LCE é, 
inicialmente, discutida informalmente, para depois ser discutida formalmente. Em 
seguida, mostra-se a implementação da LCE e sua integração ao ambiente StatSim, dentro 
do Módulo de Execução Programada (MEP). Para ilustrar o funcionamento da LCE alguns 
exemplos são apresentados e discutidos. 



Abstract 

Reactive Systems can be defined as systems that interact directly or undirectly with 
the environment, receiving and emiting stimuli from/to it, and must to produce correct 
results within specified time intervals. Many graphical techniques exit to model reactive 
systems, such as Finite States Machines, Petri Nets and Statecharts. Statecharts proved a 
very efficient tool for reactive systems specification, having a concise and intuitive visual 
notation and a formaly defined sintax and semantics. 

The two main concerns of this work are: a technique for model validation called 
"Programmed Execution" and its integration to the Statechart Simulator (StatSim) 
environment, which is an integrated set of tools for edition and simulation of statecharts. 
In the "Progranuned Execution", a system control model of a system under developement 
is simulated from events generated according to probabilistic distributions and is 
controlled by a program that states what is to be done at each step. As results, besides the 
dynamic visual simulation, two reports are available: a statistical analysis about the 
simulation and a log file of ali configurations reached during the simulation, step by step. 

A survey of environments and tools for reactive systems specification able to 
simulate the models created is presented. A language to control the execution of a model, 
called Execution Control Language (ECL), is also presented. The ECL syntax and 
semantics are discussed and formaly defined. Its implementation and integration into the 
StatSim environment, within the Programmed Execution Module (PEM), is shown. Some 
examples are presented and discussed to illustrate the use of ECL. 
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A implementação do MEP foi baseada na arquitetura que havia sido proposta para 
o mesmo, e na especificação da sintaxe e da semântica da LCE feitas no capítulo anterior. 
A arquitetura permitiu uma visualização de como o MEP deveria ser integrado ao 
ambiente StatSim, o que facilitou bastante essa tarefa. A definição formal da sintaxe e da 
semântica da LCE foram de grande importância para a fase de implementação, pois o fato 
da especificação estar completa e sem ambigüidades diminuiu bastante o tempo gasto na 
implementação e foram poucos os erros encontrados na fase de implementação. 

O protótipo apresentado neste capítulo teve o objetivo de mostrar a aplicabilidade 
do que foi proposto no Capítulo 3 deste trabalho, ou seja, mostrar que a técnica de 
"Execução Programada" pode ser implementada e que pode ser utilizada para a validação 
e verificação de modelos, como no caso do sistema de fila única (Figura 4.10) apresentado. 
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Capítulo 5 
Conclusão 

5.1 - Considerações Iniciais 

Segundo Harel, ferramentas de desenvolvimento de software que não possuam 
capacidade de execução de modelos e de geração de código deverão desaparecer 
[HARE92]. Seguindo essa filosofia, neste trabalho, uma Linguagem de Controle de 
Execução (LCE) foi desenvolvida, baseada em técnicas e conceitos de linguagens como 
GPSS/H e Esterel. A Linguagem de Controle de Execução controla modelos especificados 
através de statecharts dentro do ambiente StatSim. Neste trabalho, também foram 
apresentadas e discutidas a sintaxe e a semântica da LCE, bem como sua integração ao 
ambiente StatSim, complementando as técnicas de execução interativa, não interativa e 
exaustiva. O fato da LCE complementar a execução interativa e não interativa pode ser 
facilmente deduzido analisando-se as características da LCE. Quanto ao fato da LCE 
complementar a execução exaustiva, isto se deve ao fato de que em muitos casos ela não 
pode ser aplicada, devido a restrições de tempo e de memória, podendo-se então executar 
o modelo através de um programa escrito em LCE e analisar os resultados obtidos. Deve-se 
considerar que a "Execução Programada" possui características que não são encontradas 
nas outras técnicas de execução de modelos, como por exemplo: a aleatoriedade com que 
os eventos podem ser gerados faz com que o modelo fique sujeito a situações que seriam 
difíceis de serem previstas, o que auxilia a verificação e validação do modelo. 

A LCE foi inspirada em uma linguagem encontrada no ambiente Statemate, 
denominada SCL (Simulation Control Language). Tal linguagem é citada em [HARE88b], 
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Relatório Estatístico 

STAT'ECHART: PHILOSOFY_DINNER NUMBER OF STEPS: 300 

STATE 	PERCENTAGE OF STEPS IN 	FINAL 	AVERAGE NUMBER OF 
WHICH WAS ACTIVE 	 SITUATION CONSECUTIVE STEPS IN 

THIS STATE 

P1 	 4133 	 on 	0.9714 
Cl 	 58.67 	 off 	4.0286 
P2 	 86.00 	 off 	27.6667 
P5 	 89.33 	 on 	36.5714 
P3 	 61.00 	 on 	3.0870 
C2 	 14.00 	 on 	4.1250 
P4 	 60.33 	 off 	63417 
C3 	 39.00 	 off 	4.0870 
C4 	 39.67 	 on 	4.0000 
C5 	 10.67 	 off 	3.5714 

EVENT S 	NUMBER OF STEPS IN WHICH 	PERECENTAGE OF STEPS IN WHICH 
THIS EVENT HAPPENED 	THIS EVENT WAS AVAILABLE 

tcl 	 226 	 100.00 
vpl 	 35 	 100.00 
tc2 	 68 	 100.00 
vP 2 	 8 	 100.00 
tc3 	 187 	 100.00 
vP3 	 23 	 100.00 
tc4 	 119 	 100.00 
vP4 	 23 	 100.00 
tc5 	 70 	 100.00 
vP5 	 7 	 100.00 

TRANSITIONS 	NUMBER OF STEPS IN 
WHICH THIS TRANSITION 
WAS FIRED 

vP5 	 7 
tc5[cr(in(P1) and in(... 	7 
vP4 	 23 
tc4[cr(in(P3) and in(... 	24 
vP3 	 23 
tc3[cr(in(P2) and in(... 	23 
vp2 	 8 
tc2[cr(in(P1) and in(... 	9 
vpl 	 35 
tcl[cr(in(P2) and in(... 	35 

NUMBER OF STEPS IN 
WHICH THIS TRANSITION 
WAS EVALUATED 

RATE OF 
FIRING 
SUCESS 

7 100.00 
63 11.11 
23 100.00 
81 29.63 
23 100.00 
82 28.05 
8 100.00 
60 15.00 
35 100.00 
67 52.24 
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Events triggered : tcl,tc3 
Internai Transitions : 
States Turned On : C1,C3 
States Turned Off : P1,P3 

Variable 	Current Value 	Average Value 
fdl 	 1 	0.5000 
fd2 	 O 	0.0000 
fd3 	 1 	0.5000 
fd4 	 O 	0.0000 
fd5 	 O 	0.0000 

Messages : 

Step 3 

Configuration of Active States: 

Jantar_dos_Filosofos 
Filosofol 

Cl 
Filosofo2 

P2 
Filosofo3 

C3 
Filosofo4 

P4 
Filosofo5 

P5 

Events triggered : te4,tcl 
Internai Transitions : 
States Turned On : 
States Turned Off : 

Variable 	Current Value 	Average Value 
fdl 	 O 	0.3333 
fd2 	 O 	0.0000 
fd3 	 O 	0.3333 
fd4 	 O 	0.0000 
fd5 	 O 	0.0000 

Messages : 
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Step 297 

Configuration of Active States: 

Jantar_dos_Filosofos 
Filosofol 

P1 
Filosofo2 

P2 
Filosofo3 

P3 
Filosofo4 

C4 
Filosofo5 

P5 

Events triggered : 
Internai Transitions : 
States Turned On : 
States Turned Off : 

Variable 	Current Value 	Average Value 
fd1 	 O 	0.1178 
fd2 	 O 	0.0269 
fd3 	 O 	0.0774 
fd4 	 O 	0.0808 
fd5 	 O 	0.0236 

Messages : 

Step 298 

Configuration of Active States: 

Jantar_dos_Filosofos 
Filosofol 

P1 
Filosofo2 

P2 
Filosofo3 

P3 
Filosofo4 

C4 
Filosofo5 

P5 

Events triggered : tc4 
Internal Transitions : 
States Turned On : 
States Turned Off : 
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Variable 	Current Value 	Average Value 
fdl 	 O 	0.1174 
fd2 	 O 	0.0268 
fd3 	 O 	0.0772 
fd4 	 O 	0.0805 
fd5 	 O 	0.0235 

Messages : 

Step 299 

Configuration of Active States: 

Jantar_dos_Filosofos 
Filosofol 

P1 
Filosofo2 

C2 
Filosofo3 

P3 
Filosofo4 

C4 
Filosofo5 

P5 

Events triggered : tc2 
Internai Transitions 
States Turned On : C2 
States Turned Off : P2 

Variable 	Current Value 	Average Value 
fdl 	 O 	0.1171 
fd2 	 1 	0.0301 
fd3 	 O 	0.0769 
fd4 	 O 	0.0803 
fd5 	 O 	0.0234 

Messages : 

Step 300 

Configuration of Active States: 

Jantar_dos_Filosofos 
Filosofol 

P1 
Filosofo2 

C2 
Filosofo3 

P3 
Filosofo4 




