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RESUMO 

Uma técnica para especificação de Sistemas Reativos são os State-
charts, que são uma extensão dos Diagramas de Transição de Estados 
(DTEs), incorporando aspectos de hierarquia, paralelismo e comu-
nicação entre processos. O aspecto visual da técnica baseia-se no 
conceito de Higraphs. 

Nesta dissertação apresenta-se um tutorial da técnica Statechart, 
mostrando-se com detalhes as suas principais características visuais, 
bem como o seu aspecto semântico. Apresenta-se, também, uma re-
visão bibliográfica'de várias técnicas desenvolvidas com a mesma fina-
lidade dos statecharts, isto é, representar o aspecto comportamental 
de Sistemas Reativos. Complementa-se a revisão bibliográfica com 
uma avaliação de algumas ferramentas de apoio ao uso dessas técnicas, 
com ênfase no aspecto gráfico e formal. 

Apresentam-se os requisitos para um Editor Gráfico de Statecharts 
(EGS) e discutem-se aspectos da implementação realizada. Ilustra-se 
o uso da ferramenta, destacando-se a sua interface gráfica com mani-
pulação direta de objetos na tela, através de um exemplo abrangente. 
Discute-se, também, o que deveria ser feito para generalizar esse edi-
tor, tornando-o um editor de Higraphs, permitindo o apoio à edição 
de outros tipos de diagramas. 



ABSTRACT 

The Statechart are a technique for specifying Reactive Systems. 
They are an extension of the State Transition Diagrams and embody 
the concepts of hierarchy, parâelism and process communication. The 
visual aspects of this technique is based on the Higraphs. 

In this dissertation a Statechart tutorial is shown, focusing in its 
main visual caracteristics. It is also shown a bibliographic revision of 
several techniques developed for reactive systems specification. This 
revision is completed with an evaluation of some tools available to 
support these techniqués. The graphical and formal aspects are em-
phasized. 

The requirements for a Statechart Graphical Editor are' presented 
and the implementation done is discussed. The tool's use is demon-
strated through an example, emphasizing the graphical interface with 
direct object manipulation. The necessary steps to generalize the ed-
itor is also discussed. This would allow the editor to support the 
creation of other diagrams. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Situação do Problema e Motivação 

Um Sistema Reativo, em contraste com um Sistema Transformacional, é caracte-
rizado por ser orientado a eventos, ou seja, ele está continuamente respondendo 
a estímulos do meio externo e interno. Redes de Comunicação, Sistemas de 
Telefonia, Sistema Operacionais, Sistemas para Aviação e Interfaces Homem-
Máquina são alguns exemplos de Sistemas Reativos. 

No caso de Sistemas Transformacionais (Sistemas de Processamento de 
Dados, em geral), existem várias técnicas, métodos e ferramentas voltadas para 
a descrição e especificação desses sistemas que, na prática, funcionam satisfato-
riamente. A disponibilidade de técnicas, métodos e ferramentas para Sistemas 
Reativos é bem menor, devido à complexidade do tratamento do fator tempo e 
porque essas aplicações geralmente são restritas a áreas de acesso limitado, como 
por exemplo os sistemas militares. 

De um modo geral, existe um consenso na Engenharia de Software de que 
há um problema central a ser considerado na especificação e projeto de Sistemas 
Reativos grandes e complexos: a dificuldade em se descrever o comportamento 
reativo de maneira clara e realística e ao mesmo tempo, formal e rigorosa [Dav 88, 
Har 88]. 

Acredita-se, como pode ser visto em [Jac 83], [Sun 82], [Tan 81], que a 
maneira mais natural para representar o comportamento reativo de um sistema 
complexo seja através da utilizaçao de estados e eventos, que são os elementos 
básicos das Máquinas de Estados Finitos (MEFs) [Bra 77]. Essa afirmação pode 
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ser reforçada, verificando-se que alguns métodos incorporam as MEFs, para pos-
sibilitar a especificação do comportamento reativo de Sistemas em Tempo Real, 
como pode ser visto em [War 86]. Nesse artigo, Ward apresenta uma extensão 
dos Diagramas de Fluxo de Dados capaz de representar controles e aspectos tem- 
porais. 

Porém, o uso das MEFs convencionais na representação de Sistemas 
Reativos realmente complexos, muitas vezes se torna inviável por diversas razões: 

a) As Matrizes de Transição de Estados(MTEs) e os Diagramas de Tran-
sição de Estados(DTEs), que são formas de representação gráfica das MEFs, são 
planos ("flats" ). Não permitem uma visão da profundidade, hierarquia e modula-
ridade, bem como não suportam desenvolvimento do tipo ascendente (bottom-up) 
ou descendente (top-down). 

b) Os DTEs são muito dispendiosos com relação à representação de es-
tados e transições: um evento que cause sempre a mesma transição a partir de 
um certo número de estados, deve ser conectado a cada um desses estados se-
paradamente, resultando em um número muito grande de arcos. Dessa forma, 
na medida que a complexidade do sistema descrito cresce linearmente, o número 
de estados e transições cresce exponencialmente. Isso pode levar à geração de 
diagramas muito grandes e confusos. 

c) Os DTEs são seqüenciais por natureza, inviabilizando a representação 
de processos concorrentes de uma maneira natural. 

Um outro fator a ser considerado é a crescente utilização de linguagens, 
técnicas e metodologias visuais que exploram de forma racional as vantagens da 
interação gráfica homem-máquina como pode ser visto nas interfaces gráficas 
existente em muitas ferramentas CASE, como por exemplo: Promod, TAGS, 
Excelerator, Statemate, etc., todas elas ilustradas no decorrer desta dissertação. 

É nesse contexto que se apresentam os STATECHARTS 1  [Har 87,Har 87b, 
Har 88], constituindo-se numa maneira vantajosa para a representação de Sis-
temas Reativos, uma vez que faz uso do formalismo clássico das Máquinas de Es-
tados Finitos e tenta adequar essas características para uso em aplicações grandes 
e complexas. Deve-se considerar, ainda, que a representação gráfica adotada pe-
los statecharts baseia-se em um formalismo visual denominado Higraphs, o qual 
será definido no decorrer desta dissertação. 

1Do inglês STATE = Estado e CHARTS = Diagramas. Uma possível tradução para esse 
termo é ESTADOGRAMA, encontrada em alguns trabalhos sobre statecharts publicados no 
Brasil. Nesta dissertação, será utilizado o nome original. 







Capítulo 2 

Conceitos Básicos 

2.1 Considerações Iniciais 

Os Statecharts podem ser caracterizados como uma linguagem de especificação, 
como um formalismo e como uma tecnologia [Bru 86]. 

Como linguagem, os Statecharts podem ser descritos como uma abor-
dagem visual, baseada em estados e voltada para a especificação de Sistemas 
Reativos. Uma especificação baseada em estados descreve o comportamento de 
um sistema em função dos estados que ele possui e dos eventos que causam a 
mudança entre estados. É uma abordagem visual porque os estados são repre-
sentados visualmente como bolhas, conectadas por linhas que representam os 
eventos. 

Como formalismo, os Statecharts são uma extensão das Máquinas de 
Estados Finitos, incluindo decomposição AND/OR, noção de história, variáveis 
de estados e lógica temporal. 

Como tecnologia, .os Statecharts são suportados por uma ferramenta 
chamada Statemate, que possibilita a criação/modificação, análise e execução 
dos diagramas de Statecharts. 

• O objetivo deste capitulo é mostrar os principais conceitos nos quais os 
Statecharts se baseiam e por que eles podem ser definidos como uma linguagem 
de especificação visual e ao mesmo tempo formal. A ferramenta Statemate 
apresentada no capitulo seguinte. 
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. Figura 2.1: 

2.2 Teoria dos Conjuntos - Diagramas de Venn- 
Euler 

Conjunto é um conceito fundamental em diversos ramos da matemática. Intuiti-
vamente, um conjunto é uma lista, coleção ou classe de objetos bem definidos. 
Os objetos em um conjunto podem representar qualquer coisa: números, pessoas, 
letras, etc. Esses objetos são chamados de elementos ou membros do conjunto 
[Lip 64]. 

Pode-se representar os conjuntos de forma textual, onde os conjuntos 
em si são designados por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas. 
Exemplo: A = {a, b, c, d, e, f} 

Uma outra forma simples e instrutiva de representar as relações exis-
tentes entre conjuntos é por meio dos chamados diagramas de Venn-Euler ou 
simplesmente, diagramas de Venn. O conjunto será representado por uma área 
plana limitada geralmente por círculos. Como exemplo, sejam os conjuntos 
A = {a, b, c, c/} e B = {c, d, e, f}. Pode-se representá-los utilizando os diagra-
mas de Venn, como mostra a figura 2.1. 

2.3 Grafos 

Um grafo é uma das formas mais conhecidas de representação topo-visual formal 
e foi proposto pelo matemático suiço Leonhard Euler. 

Segundo Beineke e Wilson, em [Bei 83], um grafo G é um par (V(G),E(G)) 
onde V(G) é um conjunto finito não vazio de elementos chamados vértices e . 
E(G), um conjunto finito de pares não ordenados de elementos distintos de 
V(G), chamados de arestas (edges). Veja a figura 2.2, onde V = {A, B, C, D} e 
E = {{A, B}, {B ,C} , {A,C}, {C, D}} 



Figura 2.2: 

Tomando-se a definição acima, pode-se ainda considerar grafos direciona-
dos nos quais, ao invés de arestas (pares não ordenados), existem arcos (pares 
ordenados). Nesse caso, tem-se um dígrafo ou grafo dirigido. Ao se retirar a 
restrição de que as arestas devam ser distintas, tem-se os multigrafos, onde duas 
ou mais arestas conectam o mesmo par de vértices. 

Segundo Berge, em [Ber 73], um grafo é formado por um conjunto de 
pontos e um conjunto de setas, com cada uma dessas setas unindo um ponto a 
outro.Os pontos são chamados de vértices e as setas, de arcos. Formalmente, um 
grafo G é definido como sendo um par(X,U), onde: 

1 -- X é um conjunto {x1, x2, , x„,} de elementos chamados vértices. 

2 - U é uma família (u1, u2, , um ) de elementos do Produto Carte-
siano X x X, chamada arcos. Normalmente, esta família será representada pelo 
conjunto U = {1, 2, ..., m} de seus índices. Em um grafo G.(X,U), cada arco 
ui = (x, y) determina uma linha contínua unindo x a y. Tal linha, se não houver 
nenhuma indicação de sua direção, é chamada de aresta (edge) e é denotada por 
ei  = [x, y]. 

Neste trabalho, será utilizada a definição proposta por Berge, que ao 
contrário de Beineke e Wilson, não diferencia grafos direcionados dos não dire-
cionados. 

Os grafos e os multigrafos aparecem, com freqüência, ocultos sob outros 
nomes. Quando se fala em sociograma (Psicologia), simplex (Topologia), redes 
elétricas, redes de comunicação e árvores, está-se falando também de grafos e/ou 
multigrafos. Todas estas disciplinas utilizam-se, no fundo, dos mesmos teoremas. 

2.4 Hipergrafos 

Segundo Beineke e Wilson, em [Bei 83], um hipergrafo G é um par (V(G),E(G)) 
onde V(G) é um conjunto finito e não vazio de vértices e E(G), um conjunto 



Figura 2.3: 

finito de conjuntos não ordenados de elementos distintos de V(G), chamados 
de arestas (edges). Na figura 2.3 tem-se: V 	{A, B,C, D , E , F, G, H} e E = 
{{A, B, 	{B, E , F}, {D, G, H} , {G, H, F}}. 

Um hipergrafo, é um grafo no qual as relações a serem especificadas não 
são necessariamente binárias, ou seja, um arco não conecta um par de vértices e 
sim um subconjunto deles. Isso faz com que os hipergrafos possam assumir uma 
configuração difícil de ser representada visualmente. 

2.5 Higraphs 

Do que foi exposto em 2.2, 2.3 e 2.4, deve-se extrair a idéia de que, enquanto grafos 
e hipergrafos constituem-se num modo adequado de representação de um deter-
minado conjunto de elementos e relações sobre eles, os Diagramas de Venn/Euler 
são uma boa forma de representação das relações estruturais entre conjuntos 
(Um certo conjunto pode estar contido em um outro, por exemplo). No entanto, 
existem no campo da computação, aplicações cuja complexidade dos objetos, sis-
temas ou situações sob consideração, requerem a utilização conjunta de ambas 
as capacidades acima descritas: o formalismo de grafos e hipergrafos e aspec-
tos relacionados à Teoria dos Conjuntos,presentes nos diagramas de Venn/Euler. 
Além dessa capacidade, seria relevante identificar, em diversas situações, o Pro-
duto Cartesiano de alguns conjuntos a fim de prevenir o crescimento exponencial 
de determinadas aplicações, tornando a representação gráfica mais concisa. Será 
visto mais adiante que o Produto Cartesiano é uma forma de representar con-
corrência. 

Baseado nesses fatos e como uma solução para a composição dos conceitos 
mostrados em 2.2, 2.3 e 2.4, foram desenvolvidos os HIGRAPHS [Har 88], que 

'do inglês, Hierarchical Graphs. 
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Figura 2.7: 

alerta, cronômetro, retornando novamente a hora. Os estados hora e data, estão 
associados pelo evento "d", ou seja, pressionando-se d, vai-se de hora para data 
e vice-versa. Porém, estando em data por dois minutos, retorna-se a hora devido.  
ao  evento interno 2-min-em-data. 

2.7.1 História 

Uma outra maneira de se atingir um grupo de estados é através da história (H) 
deste grupo, graficamente representada pela letra II inserida em um pequeno 
círculo. Ativar um determinado estado, dentro de um grupo de estados que 
possui uma história,significa considerar aquele estado que foi mais recentemente 
visitado. 

A figura 2.9 corresponde ao refinamento do estado alarmei e mostra que 
ou entra-se no estado mais recentemente visitado ou entra-se no estado default 
desligado, se for a primeira vez. Isso significa que se o alarme estiver habilitado 
(estado ligado) e por ação de um outro evento abandonar-se esse estado e, pos-
teriormente, retornar-se a ele (através da transição "a"), o estado a ser assumido 
será o próprio estado ligado. 

Um fator importante a considerar nesta situação é que a história H se 
aplica apenas ao nível no qual ela aparece, ou seja, a ativação de um eventual sub-
estado dos estados ligado e /ou desligado, não levará em consideração a história do 
estado alarmei pois este suposto sub-estado pertenceria a um nível mais interno, 
fugindo da ação da história do estado alarmei. 
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Figura 2.9: 
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Figura 3.1: 

PRESS-BOTA° -*-
DESLIGADO 

CLARO 	 ESCURO 

\'‘••• 	--"PRESS-BOTA0 -.- 
LIGADO 

Figura 3.2: 

um círculo. Uma seta conecta os círculos correspondentes a dois estados si e 
s2, se houver alguma entrada i, tal que sFn(i,s1) = s2. A entrada i e a saída 
associada a ela, O = mFn(i,s1) são representadas junto à seta que interconecta 
os círculos. Veja figura 3.1. 

• A figura 3.2, mostra o DTE para a máquina interruptor. 

Jacob em [Jac 83], utiliza as MEFs como uma técnica para especificação 
formal do módulo de interface com o usuário de um Sistema Militar de Mensagens 
(SMM), desenvolvido no Naval Research Laboratory, Washington. Jacob mostra, 
pela figura 3.3, como uma tarefa de acesso ao SMM (verificação de nome, senha, 
etc.) pode ser formalmente especificada utilizando uma MEF. 

Os círculos e os nomes neles contidos, representam os estados. Os arcos 
representam as transições que são rotuladas por um nome que corresponde a um 
comando de entrada definido pela Linguagem de Comandos do Usuário (LCU). A 
esse comando pode estar associado uma ficha (token) que contém uma condição 
booleana e/ou uma resposta do sistema e/ou ações. Uma transição ocorre quando 
um comando de entrada é recebido e a condição for satisfeita. Nesse ponto, o 
sistema mostra a resposta (se existir) e realiza a ação que é uma sentença da 
Linguagem de Comandos Intermediários (LCI) controlada pelo gerenciador de 
dados do sistema SMM. 

26 



usuario (2) 

acesso (1) 	 usuario (3) 

Figura 3.3: 

(1) resp : "Entre com o nome" 
(2) cond : not EXISTE_USUÁRIO(SUSUÁRIO) 

resp: "Nome incorreto, entre com novo nome" 
(3) cond : EXISTE_USUÁRIO(SUSUÁRIO) 

resp: "Entre com a senha" 
(4) cond : 8SENHA SENHA_DO_USUÁRIO 

resp: "Senha incorreta, entre com uma nova senha" 
(5) cond : $SENHA 4 SENHA_DO_USUÁRIO 

resp : "Senha incorreta, re-inicie o processo" 

Sunshine, em [Sun 82], mostra como o sistema AFFIRM, utilizado para 
especificação e verificação de tipos abstratos de dados, pode ser utilizado para 
especificar e verificar -protocolos de comunicação quando associados às MEFs. 

Segundo Sunshine, as MEFs podem expressar a maioria dos eventos e 
ações que ocorrem= um sistema de protocolo através da utilização dos seguintes 
elementos: 

. Retângulos - Os retângulos e os nomes neles contidos, correspondem aos 
estados (status) que o serviço pode assumir, como por exemplo, ProntoParaEn-
viar, Enviando, ProntoParaReceber, etc.. 

. Arcos - Representam as transicões e são rotulados por uma variável 
de estado, como por exemplo: buffer que corresponde a uma fila de mensagens 
enviadas e ainda não recebidas e/ou uma transição (envio-completado, inicializar-
serviço, etc.). 

Uma vez definido, o diagrama pode ser convertido em uma linguagem 
interpretada pelo sistema AFFIRM. Em seguida, o núcleo do sistema inicia o 
processo de verificação do que foi especificado pelo usuário. 
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Uma vez definidos os processos do sistema como um todo, a metodologia 
SREM é utilizada para detalhar os processos relativos ao software. O compor-
tamento de cada processo pode ser mostrado através de diagramas chamados de 
R-Nets (Requirement Networks). 

Uma R-Net é contituída por: 

- Uma únicalentrada: representa uma interface para o ambiente. 

- Saídas: interface para o ambiente ou símbolos terminais. 

- Subredes: as R-Nets são compostas por subredes (subnets) similares. 
Qualquer R-Net pode ser decomposta em subredes, possibilitando decomposição 
hierárquica. 

- Funções: as funções em uma R-Net não podem ser decompostas e são 
conhecidas por ALPHAS. 

- Nós do tipo OR: especificam condições de processamento (seleção). 

- Nós do tipo AND: representam concorrência. 

- Eventos. 

Davis, em [Dav 88], mostra como uma R-Net pode ser utilizada para 
especificar o comportamento de um sistema de discagem telefônica (figura 3.5). 
Os pentágonos ao início e ao final do diagrama correspondem, respectivamente, 
aos símbolos de início e finalização da R-Net. A mensagem dentro do hexaedro 
representa um estímulo ou interface do ambiente, enquanto as mensagens dentro 
dos retângulos podem ser ações, geração de saídas ou seleção "de dados. Os círculos 
podem ser pontos de validação, seleção ou concorrência, sempre que contenham 
um "V","+" ou "&", respectivamente. 

Em [Whi 87] tem-se um exemplo do uso de SYSREM para especificação 
dos requisitos de um sistema de aquecimento residencial É apresentada uma 
F-Net na qual cada retângulo especifica uma função realizada pelo sistema. As 
setas representam o fluxo de informação entre uma função e outra. Alguns fluxos 
são rotulados por eventos. Os subsistemas de software são especificados através 
de R-Nets. 
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3.3.3 Excelerator 

O Excelerator é um software desenvolvido com o objetivo de projetar e documen-
tar sistemas altamente complexos [Aar 85]. A metodologia de projeto adotada 
pelo Excelerator é a Análise Estruturada de Sistemas proposta por Gane e Sarson 
em [Gan 79]. 

O Excelerator é composto por seis seções, dentre as quais uma seção 
gráfica responsável pela edição dos DFDs. Nessa seção, a tela é dividida verti-
calmente em duas partes: a primeira contém os símbolos utilizados na criação 
de DFDs e a segunda é a área de trabalho, utilizada para construção do DFD 
desejado. Através de um mouse, o usuário pode selecionar da lista de símbolos 
(na primeira parte da tela), aqueles que deseja para compor o DFD (na segunda 
parte). Além disso, o usuário pode decompor o Diagrama em até dez níveis 
hierárquicos. Graficamente, o Excelerator realiza essa tarefa, utilizando técnicas 
de zoom, tanto para visualizar os níveis mais internos, quanto para retroceder a 
níveis mais externos. 

Ao lado dos recursos gráficos, o Excelerator possui um dicionário de dados 
que funciona como um depósito de informações sobre o sistema que está sendo 
projetado. Os relatórios emitidos a partir desse dicionário serão úteis na avaliação 
do projeto. O acesso a essas informações é feito através do próprio editor gráfico 
via mouse. 

3.3.4 Statemate 

O Statemate é um ambiente gráfico automatizado constituído por pacotes de con-
sultas, teste e simulação para sistemas reativos, que permite a geração automática 
de código e protomodelagem de sistemas [Har 88a]. 

O Statemate realiza essas tarefas especificando e avaliando o Sistema Sob 
Desenvolvimento (SSD) a partir de três Visões: estrutural, funcional e compor-' 
tamental. A visão estrutural corresponde à decomposição hierárquica do SSD 
em seus componentes físicos chamados módulos e à identificação dos dados e dos 
sinais de controle que fluem entre eles. A visão funcional corresponde à decom-
posição funcional do SSD, ou seja, a hierarquização das atividades do SSD com 
a descrição dos detalhes dos dados e dos sinais de controle existentes entre os 
módulos. A visão comportamental se encarrega da especificação do controle e 
relações temporais existentes no SSD. 

Para possibilitar a especificação e análise do SSD sob essas três visões, 
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< (menor) 
<= (menor ou igual) 
>. (maior ou igual) 

7.5 - os operadores lógicos aplicados a condições: and, or e not. 

8 	Eventos Primitivos: o conjunto de Eventos Primitivos define os estímulos 
que são percebidos pelo sistema e que propiciarão o disparo das transições. 
Como Eventos Primitivos, entende-se intuitivamente qualquer ocorrência, 
independente de avaliação, que pode alterar o estado do sistema. 
Os eventos podem ser de dois tipos : 

8.1 - eventos externos: são acionados sob alguma intervenção externa à 
Simulação. São tidos como simples identificadores na especificação. 

8.2 - eventos internos: são disparados pela própria lógica de sua especi-
ficação. Ou seja, a especificação do evento deve ser avaliada para que 
possa intervir na configuração dos estados do sistema. 
Os eventos primitivos podem estar combinados entre si e com os even-
tos internos relacionados abaixo: 

8.3 - true(condição_x) : determina um estímulo no instante em que a 
condição_x se tornou verdadeira. 

8.4 - false(condição_x) : determina um estímulo no instante em que a 
condição_x se tornou falsa. 

8.5 - changed(variavel) : determina um estímulo no instante em que a 
variável mudou de valor. 

8.6 - exit(estado_x) : determina um estímulo no instante em que o sis-
tema deixou de estar no estado_x. 

8.7 - entered(estado_x) : determina um estímulo no instante em que o 
sistema passou a estar no estado_x. 

8.8 - Operadores or, and e not: utilizados na composição de eventos. 
8.9 - evento_x [ condicao_y] : determina um estímulo no instante em 

que ocorreu o evento_x, desde que a condição_y seja verdadeira nesse 
mesmo instante. 
Finalmente, um evento especial bastante utilizado nos exemplos de 
Harel pode ser enunciado: 

8.10 - time_out (n unid_tempo): determina um estímulo no instante em 
que "n" unidades de tempo (unid_tempo) transcorreram desde o mo- 

• mento em que o sistema passou a estar no estado-origem da transição 
que possui esse evento. 
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Figura 4.6: Estrutura de uma Transição 

Figura 4.7: Modelo da estrutura de um ARCO 
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Nas subseções seguintes serão mostrados alguns detalhes do funciona-
mento de cada uma das cinco opções, com especial atenção para as tarefas reali—

zadas sobre as bolhas e os arcos. Considerações sobre o panel Diretório são feitas
na subseção que descreve o panel Arquivos.

5.3.1 Manipulação de Bolhas

O menu associado ao panel Bolha é composto dos seguintes itens:

- Criar
.

- Apagar

— Expandir

- Informações

A seguir será mostrado o significado de cada tarefa e a maneira como
o EGS executa cada uma delas. As tarefas realizadas nesse módulo do sistema
incorporam os requisitos mostrados na primeira tabela da seção 4.2.

A criação de Bolhas

A figura 5.3 ilustra uma tarefa de criação de bolha. .Uma janela de
atributos da bolha é criada no canto superior direito da janela principal de edição
sempre que uma bolha válida étraçada. Para o EGS, uma bolha válida é aquela
que não intersecta as suas bolhas irmãs e não ultrapassa os limites das bordas de
sua bolha pai. Isso ,é prevenido pelo próprio sistema.

A bolha é traçada .com auxílio do mouse, utilizando-sea técnica de rubber-
band, ou seja, à medida queo botão direito do mouse é pressionado e “arrastado”
simultaneamente, os lados da bolha vão sendo esticados e /ou comprimidos a
partir de um ponto inicial estabelecido pelo usuário no canvas da tela de edição.
Essa técnica é útil no sentido de que o formato da bolha pode ser moldado antes
mesmo que sua edição seja concluída. Caso a bolha seja considerada inválida, o
EGS a recusará, emitindo uma mensagem de erro.

A janela de atributos é, na realidade, um misto de atributos e operações
realizadas sobre a bolha que está sendo desenhada: '

- OperaçãoRefaz: apaga do canvas a bolha recém desenhada e reinicializa
o processo de desenho. Essa opção é útil quando o usuário não aprovou o formato
da bolha obtida e deseja redesenhái la logo a seguir.
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- OperaçãoAbandona: apaga a bolha, abandonando o processo de criação
de bolhas. »

- Operação Confirma: abandona a criação de bolha, armazenando-a na
estrutura de dados.

- Atributo Nome: 0 nome que identifica uma bolha é digitado em um
panel texto e a seguir transferido para o canvas com o auxílio do mouse. O
posicionamento do “nome no canvas íica a cargo do usuário.

— Tipo da bolha: por default, toda bolha criada é do tipo OR. Caso o
usuário selecione, através desse panel, uma bolha do tipo AND, o EGS cria um
outro panel que solicita o número de filhos (componentesortogonais). Confirmado
o número de filhos, o usuário deve repartir a bolha. Essa divisão é identificadapor
linhas pontilhadas, traçadas pelo usuário a partir de pontos próximos às bordas
da bolha. O EGS é capaz de reconhecer se o ponto está suficientemente próximo
à bolha para poder traçar a linha pontilhada. A seguir, para cada componente
ortogonal (lilhos) é solicitado um nome. Esse processo é controlado pelo EGS,
isto é, não são aceitos nomes iguais para'os filhos e, além disso, esses nomes devem
ser posicionados, obrigatoriamente, no interior de uma das áreas divididas para
a qual ainda não foi associado um nome. '

Expansão de uma Bolha
Como foi dito no'capítulo anterior, a tarefa de expansão corresponde ao

“ refinamento de uma bolha. Na figura 5.4 é mostrado um processo de refinamento
sucessivo de bolhas. 'A primeira janela, a partir da janela principal de edição,
corresponde ao refinamentoda bolha VISOR e a janela em primeiro "plano visual
mostra a bolha CRONOMETRO refinada. ,

O processo de Expansão
'

Uma bolha somente pode ser refinada se for do tipo OR e se for folha (não
possuir filhos). Ao selecionar, via mouse, uma bolha com essas características, o
EGS cria uma nova janelade edição no canto superior esquerdo do vídeo, cujos
tamanho e posição podem ser remodelados peloºusuário. A janela recém-criada
passa, então, a ser a nova janela de edição na qual podem ser desenhadas novas
bolhas e arcos, constituindo um sub—diagrama de statechart. '

A janela quefoi sobreposta permaneceinibida enquanto existir uma outra
janela sobre ela, ou seja, os eventos somente serão percebidos, 'e consequentemente

* os desenhos só poderão ser feitos, na ultima janela que foi criada (Na figura 5.4,
essa janela é a de expansão da bolha cronômetro).
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Figura, 5.4: A expansão de uma bolha
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O EGS permite que várias janelas de refinamento sejam criadas simul—

taneamente. O retorno a uma janela de nível visual imediatamente anterior é
feito através do panel “Volta ao Nível Anterior”. Por exemplo: na figura 5.4,
pressionando-seesse panel da janela de expansão da bolha cronômetro, remove—se
essa.janela e ativa—se a edição na janela'de expansão da bolha visor.

O XVIEW mostrou—se umsistema bastante poderoso no que diz respeito
à manipulação de janelas sobrepostas. Por esse motivo, e considerando a uti-
lização de alocação dinâmica de memória na criação das estruturas de dados,
pode-se dizer que o EGS suporta um número de bolhas expandidas que não re-
presenta um fator limitante na criação de diagramas complexos.

Apagar Bolhas

Qualquer bolha pode ser removida de um diagrama. A seleção é feita
pressionando—se o botão esquerdo do mouse no “interior da bolha que se deseja
remover. ' '

.
Apagar uma bolha significa remover da estrutura de dados toda a sub-

árvore do «diagrama (conStituídapela bolha e seus,.filhos) e todos os arcos (transi—
, ções) que tenham origem e destino em alguma das bolhas dessa sub—árvore; Por
eSse motivo, antes deremover a bolha o EGS emite uma mensagem identificando
a bolha a ser removida e pede que a operação seja confirmada.

Informações

'
Corresponde a uma consulta aos atributos da bolha selecionada. Essa

seleção é feita da mesmamaneira que na operação de apagar a bolha. Os atributos
listados a seguir têm uma relação .com os requisitos apresentados na seção 4.2:

- Tipo da Bolha:. AND ou OR (Requisito 4 e 5.3_- Função pi e Tipo).
- Nível Hierárquico (Requisito 5.1 - Função hierarquia)

_

- Refinamento: sim ou não (Requisito 5.1).
.

.

— Número de filhos: se for bolha AND (Requisito 5,3).
- etc.

5.3.2 Manipulação de Arcos

O'menu associado ao panel arco é composto dos seguintes itens:

- Criar
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- Apagar 

- Informações 

A seguir será mostrado o significado e a maneira como o EGS executa 
cada uma dessas tarefas. Os requisitos mostrados nas duas últimas tabelas da 
seção 4.2, estão incorporados nas tarefas realizadas nesse módulo do sistema. 

A Criação de Arcos 

Identificam-se nos statecharts três tipos de arcos: defaults, 1:1 (um para 
um) e M:N (M para N). No EGS o acesso à criação de cada um deles é feito a 
partir de um outro menu, como é mostrado na figura 5.5. 

O Processo de Desenho de um Arco 

Apesar de existirem três tipos de arcos distintos, o processo de desenho 
de cada um deles, no canvas, é semelhante em todos os casos. 

Um arco é uma sequência de pontos cujas posições são determinadas pelo 
• usuário. O aspecto visual de um arco corresponde à aplicação de uma função 
Spline a esses pontos. Desse conjunto de pontos, dois têm significados especiais: 
o ponto inicial e o final. 

Nesse aspecto, a interface do EGS é bastante amigável, uma vez que ela 
identifica, automaticamente, os pontos inicial e final assim que reconhece quais 
são as bolhas origem e destino da transição. Isso significa que o usuário não 
necessita informar ao sistema quando começará ou quando terminará de traçar o 
arco. Basta pressionar o botão esquerdo do mouse nas proximidades das bordas 
de uma bolha que .o EGS identificará como sendo bolha origem da transição (se for 
o primeiro ponto) ou bolha destino (caso já exista uma bolha origem identificada). 

O processo de construção •é dirigido passo-a-passo (o formato do arco 
vai sendo pré-estabelecido 'à medida que pequenos segmentos de retas, unindo os 
pontos intermediários, vão sendo traçados). Para auxiliar o usuário, o EGS possi-
bilita o uso da técnica rubber-band. Isso significa que o segmento de reta traçado 
entre dois pontos pode ser re-direcionado (pressionando- se o botão esquerdo do 
mouse e arrastando-o, simultaneamente). Esse processo permite que o usuário 
tenha um maior controle sobre o formato de um arco, possibilitando um traçado 
mais uniforme e evitando sobreposições com outros elementos do diagrama. Ao 
identificar um ponto final para o arco, o EGS substitui todas os segmentos de 
reta por uma curva suavizada. 

Na figura 5.5, mostra-se um exemplo, ainda não concluído, da criação 
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de um arco. A bolha “alarme.beep” foi reconhecida como origem da. transição e'
como ainda não foi determinado um ponto nas proximidades da borda de uma
outra bolha, o EGS considera esses pontos como intermediáriose traça retas entre
eles. O efeito de rubber-band permite que as retas sejam direcionadas livremente.

História: atributo comum aos arcos default, I:] e M:N

Como foi visto na descrição dos requisitos do capítulo anterior, a história
e sus variações (H e H*) são um atributo de um arco, ou seja, ao traçar um
arco o usuário pode associar anele um símbolo de história. Essa associação é
feita selecionando-se no panel de história, via mouse, uma dentre as três opções
existentes (veja a figura 5.6).0 símbolo selecionado é gerado automaticamente e
pode ser posicionado ao longo do arco, “arrastando-se” o mouse no canvas.

A terceira opção (branco) é utilizada para remover um símbolo de história
' sem que seja necessário apagar todoo arco.

Tipo do Arco: atributo comum aos arcos 1:1 e M:N.

,
Todo arco lzl e M:N deve ser identificado por um nome. Essa rotulação

pode ser classiíicada como primitiva ou complexa. Em uma rotulação complexa,
um arco pode ser descrito em funçãode três panels (Rótulo, Eventos e Ações,
ilustrados nos parágrafos abaixo).“ Já em uma rotulação primitiva, um arco é
descrito “por apenas um panel (Rótulo). A figura 5.6 ilustra a criação de um arco
1:2 dentro da janela de expansão da bolha cronômetro/e para o qual foi atribuído
um rótulo do tipo complexo. '

O panel rótulo, cujo valor nesse caso é Evl, não tem significado semântico.
Ele é usado como identificador visualdo arco e seu posicionamentoé determinado
pelo usuário com auxílio do mouse.

Os panels evento e ação correspondema combinação dos requisitos 6, 7,
8 e 9 apresentados na seção 4.2 do capítulo anterior. Nesses panels o usuário
digita cadeias de caracteres, que serão examinadas pelo analisador descrito na
seção 4.3. Caso haja alguma inconsistência,.oEGS recusa a expressão, emitindo
uma. mensagem de erro.

Se o tipo do arco escolhido for primitivo, o EGS cria apenas o panel
rótulo. Nesse caso, além» de ter um significado visual, o rótulo tem signiíicado
semântico, pois corresponde a um evento primitivo (requisito 8 da seção 4.2).

As Operações Abandona, Finaliza e Confirma

Existem três formas para, se terminar a criação de um arco default, 111 e
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M:N:

— Abandona: interrompe a criação em qualquer ponto, apagando do can-
vas o arco recém traçado.

- Finaliza: o EGS identiiica automaticamente o ponto inicial e final de
um arco. ISso pressupõe que todo arco deve ter início e destino nas bordas das
bolhas. No entanto, em um diagrama de statechart é possivel que existam arcos
que terminem em algum ponto que não seja a borda de uma bolha. O objetivo
dessa operação é a de forçar a finalização do traçado de um arco, de forma que
o último ponto intermediário especiâcado pelo usuário se torne o ponto final do
arco. Na figura 5.6 o sub-arco que termina dentroda bolha “ligado”, foi criado
dessa maneira.

»

'

— Confirma: abandona a operação, criando e armazenando as informações
na estrutura de dados.

Particularidades da criação de um arco M:N
' Ao iniciar o traçado de um arco M:N, o usuário deve estabelecer quais

as quantidades de arcos M e N deseja ter. A seguir, deve posicionar no canvas,a
área de intersecção representada por'um pequeno "quadrado (veja na figura 5.6).
A função dessa áreaé servir de ponto de referência para a chegada dos sub-arcos
M e saída dos sub—arcos N. '

'

Os sub-arcos Ma são aqueles cujos pontos de origem sãoas bolhas origens
. da transição e o ponto destino, a área. de intersecção. Ossub-arcos N são aqueles
_ cujo ponto de origem é a área de intersecção e os pontos destinos, as bolhas
destinos da transição.

A partir desse momento, desenhar um arco M:N correspondeao processo
de se traçar M,+ N sub—arcos. O EGS controla automaticamente a quantidade
de sub-arcos já traçados e “sa-be” quando mudar o traçado de sub—arcos M para
sub—arcos N. Além disSo, o EGS permite que cada sub-arco seja apagado e refeito
(panel Refaz Sub Arco). Isso evita ter que se apagar e refazer todo um arco por
causa de um sub-arco incorreto ou detraçado muito irregular.

A Consistência dos Arcos
Os arcos de um statechart não podem ser traçados. de forma aleatória,

ou seja, existe um conjunto de regras a ser seguido no que diz respeito ao grupo
de bolhas associado através de um arco. Portanto, ao finalizar um arco, o EGS
dispara um'processo de consistência do arco e caso encontre algum erro, este é
reportadoao usuário na forma de uma mensagemque pode ser, por exemplo:
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— Bolha é' filha de uma bolha AND.

— Existe um irmão como default.

— Ancestral comum é do tipo AND.

— Bolha raiz não pode'ser default.

—.Este arco já foi traçado, etc.

Apagar Arcos

Um arco default, ao contrário dos arcos 1:1 e MEN, não possui rótulo e
o ponto de início, por não estar associado a uma bolha, é diferente dos demais.
ViSualmente é representado por um ponto preto de diâmetro maior. Por esse mo-
tivo, o processo de localizar arcos para serem apagadose subdividido da seguinte

.
maneira:

o apagar arcos default: o arco é.identificado pelo ponto “inicial diferenciado.

. apagar arcos 1: 1 e M:N: os arcos são identificados através daarea ocupada
pelo rótulo no canvasdajanela de edição.

Em ambos os casós, antes de efetivar a remoção, o EGS identifica por
_“ meio de uma janela o arco a remover e pede que a operação seja confirmada ou
então cancelada

'

Informações

O'EGS cria uma janela contendo informações referentes ao arco consul-
tado“ Essas informações são baseadas nos requisitos apresentados na seção 4.2.
.Como-exemplo, pode—se citar: '

'— Bolha origem e bolha destino da transição (Requisito 10).
- Rótulo, evento e ação (Requisitos 6,7,8 e 9).

5.3.3 Arquivos: operações sobre a Base de Dados de
Statechart

O menu principal associado ao panel arquivos é composto dosseguintes itens:
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- Salva Statechart.

- Carrega Statechart.

— Salva como novo Statechart.

—
Abandona Statechart.

— Sai. do Sistema.

O padrão adotado pelo EGS na manipulação de arquivos é o mesmo
util zado pelo editor de texto do sistema OpenWindowsZ, que foi utilizado como
ambiente de desenvolvimento do EGS.

— salva Statechart: percorre a estrutura de Dados que esta na memória
principal gravando as informações no disco. Essa operação pode ser feita durante
todo o processo deedição.

.— Carrega Statechart: busca no disco o statechart especificado pelo u-
suário. Caso exista algum ºutro diagrama em edição, o EGS verifica, antes de
carregar o novo statechart, se o diagrama antigo foi modificado. Se foi, o EGS
emite mensagem de erro indicando que vai carregar um novo diagrama e que as
alterações feitas no diagrama antigo serão perdidas. Nesse ponto, o usuário pode
confirmar ou cancelar a operação.

_

É importante notar que no panel Diretório existente no cantosuperior
direito da tela principal devedição está, disponível essa mesma função. A vantagem
em utiliza-lo, em vez da »opção'Carrega Statechart,'é que o usuário tem uma lista
dos diagramas já. construídos e pode carrega—los apenas com o auxílio do mouse.

— Salva como novo Statechart: Salva statechart no disco. É utilizado em
duas situações:

o O diagrama a salvar ainda não existe na base de dados.

o O usuário deseja fazer uma cópia de algum diagrama já existente na Base
de .Dados.

— Abandona Statechart: abandona a edição de um diagrama permane-
”

cendo no modo de edição. É útil quando são feitas algumas modiíicações no
diagrama e se deseja que as mesmas sejam desprezadas. Também nesse caso,
o EGS reporta ao usuário que as mudanças serão perdidas. Este pode, então,
confirmar ou cancelar a operação '
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— Sai do Sistema: abandona a edição do diagrama saindo do sistema. O
EGS avisará, através de uma mensagem, caso haja algum diagrama em edição
sendo modificado. O usuário pode, então, confirmar ou cancelar a operação.

* 5.3.4 Variáveis

0 Menu asSociado ao panel Variáveis é composto de duas funções:

— Declaração

— Consulta

Formalmente, um statechart é uma linguagempara a qual são definidas
expressões, condições, ações e eventos, que podem ser compostos por operadores,
variáveis.,- etc. A-descrição formal de uma linguagem para especificação de state-
charts, encontra—se no apêndice C desta dissertação.

A opção “declaração” de variáveis permite ,que o usuario declare um
conjunto de variáveis e, com isso, possa referencia—lo na especiiicação de, algum
evento e/ouaçãode um arco. Isso é necessário pois, como dito anteriormente, os
eventose ações são analisados sintática e semanticamente. Caso existam variáveis
nesses eventos ou ações, elas precisam estar declaradas com antecedência.

As variáveis a declarar são especificadas em um panel texto. O tipo
dessas variaveis é selecionado através de um outro panel que representa cinco
tipos diferentes de variaveis:

— INT: variáveis inteiras.

- BOOL: variáveis booleanas.

— REAL: variáveis reais.

- STRING: cadeias de caracteres“.

- COND: condições primitivas.

Ao selecionar a opação de Consulta, o EGS cria uma janela e lista todas
as variáveis declaradas para aquele statechart.
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5.4 Discussão sobre a generalização do EGS 
para um editor de Higraphs 

Harel, em [Har 88], mostra como certas técnicas de diagramação baseadas em 
grafJs como, por exemplo, os Diagramas Entidade-Relacionamento, Redes Se-
mi,Acas e Diagramas de Fluxos de Dados podem se beneficiar das características 
oferecidas pelos higraphs. 

Nesta seção serão levantadas as possibilidades de utilização do EGS como 
ferramenta para representação de técnicas e metodologias baseadas em grafos, que 
não sejam os statecharts. Essa discussão se fundamenta no fato de que os state-
charts são um tipo particular de higraphs. Portanto, o EGS (sob certas restrições 
e mediante algumas alterações que serão propostas) poderia ser generalizado e, 
assim, ser capaz de representar, não apenas uma, mas um conjunto de técnicas e 
metodologias baseadas em grafos. 

Os Diagramas Entidade-Relacionamento (E-R) 

Os diagramas E-R utilizados na especificação de base de dados podem 
.ser considerados hipergrafos [Har 88], onde os nós, envolvidos em um retângulo, 
representam uma entidade. Os hiperarcos, cujos rótulos são escritos em pequenos 
losangos, representam a relação entre as entidades. 

No entanto, os Diagramas E-R são uma forma de representação plana, o 
que pode levar à construção de diagramas confusos, especialmente quando exis-
tirem várias entidades e relacionamentos envolvidos. 

Uma forma vantajosa e diagramaticamente econômica de se representar 
um diagrama E-R é utilizar um outro diagrama, baseado em higraphs, como 
mostra a figura 5.7. Nela descreve-se um pequeno modelo de dados de uma 
companhia aérea. 

O encapsulamento das entidades secretária, gerente e pilotos, traduz a 
seguinte relação: secretária é_um empregado, gerente também é_um empregado, 
etc. Num diagrama E-R convencional essas relações teriam que ser especificadas 
explicitamente para cada uma das três entidades, o que pode tornar o diagrama 
complexo e até confuso. 

O EGS poderia ser empregado como editor dessa notação estendida de 
diagramas E-R, observando-se dois aspectos: 

a) No EGS sempre existe uma bolha raiz. Portanto, seria necessário criar 
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Figura 5.7: Um Diagrama de ER estendido com Higraphs

93



uma bolha de nívelhierárquico superior (que poderia ser um identificadorgenérico
para o diagrama) e a partir dela desenhar“ as entidades e relacionamentos.

b) Os rótulos deveriam vir envolvidos em um losango, como estabelece a
notação.

Assim como os Diagramas E—R, as Redes Semânticas (que possui forma—
lismo semelhante) podem se beneficiar da extensão baseada emhigraphs mostrada
na figura 5.7. Hare], em [Har 88], mostra um exemplo de como isso é possível.

Os Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs)

Umoutro formalismo baseado em grafos no qual os higraphs podem ser
utilizados são os DFDs. Uma versão baseada em higraphs de tais diagramas
chama-se Diagrama de Atividades. Esse diagrama corresponde a uma das três

_

linguagens visuais da ferramenta Statemate apresentada no capítulo três desta
dissertação. Num Diagrama de Atividades, as bolhas representam as funções ou
atividades e as bolhas em nível hierárquico inferior, as sub-atividades. Os arcºs
correspondem aos fluxos de dadºs existentes.

Graficamente, a única restrição ao'editar Diagramasde Atividades através
do EGSííéª'a necessidade de uma'bolhaçraiz, a partir da qual são desenhadas as
atividades e os” fluxos. Ja a aplicação do EGS como um editor de DFD conven—
cional (que também é um hipergrafo) não seria possível diretamente, pois nesse
casoexiste mais do que um tipo de' nó (bolha), como é o caso dos depósitos
de dados, entidades externas, etc., que têm formato geométrico e significados
diferentes.

A Metodologia JSD (Jackson Structured Development)

.A metodologia JSD é um conjunto de técnicasaplicado passo a passo des-
tinado a apoiar as fases de análise e projeto de sistemas. Uma dessas técnicas con- —

siste da descrição 'de uma entidade do sistema através dos chamados Diagramas
- de Estruturas que mostram o relacionamento hierárquico dessas entidades com
as ações. Graficamente as entidade e açês são representadas por retângulos que
podem conter atributos gráficos. Assim seria necessário que um editor genérico
dehigraphstambémpudesse ser capaz de associar atributos aos nós, e não apenas
aos arcos e transições.

*

Os Diagramas de Estruturas podem ser vistos como higraphs, onde todas
os nós (ações e entidades) têm um mesmo nível hierárquico, iSto é, não existe a
noção de agregação e refinamento entre os nós. O EGS pode ser usado para
descrevê— los, contanto que se crie uma bolha raiz e a partir dela, se desenha o
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diagrama propriamente dito.

Um outro diagrama existente na metodologia JSD são os Diagramas de
Especificação de Sistemas (DES) mas, assim como os DFDs convencionais, esses
possuem mais do que um tipo de nó. Portanto, os DES não podem ser represen-
tados diretamente através do. EGS.

Conclusões

Do que foi exposto nesta seção, pode-se concluir o seguinte:

a)'O EGS',vpor ser baseado no formalismo dos higraphs, pode ser pronta-
mente utilizado comalgumas restrições (além de seu propósito original que é a
edição de diagramas de statechart), quando:

., Existem técnicas e formalismos baseados em grafos que possam se beneficiar
da aplicação de higraphs como é o caso dos diagramas estendidos de ER,
Redes Semânticas e Diagramas de Atividades.

. Existem técnicas baseadas em grafos que-mesmo não possuindo uma re-
'

presentação conveniente em higraphs, tenham uma estrutura baseada em
arcos e apenas um tipo de nó. Como exemplo foram citados os Diagramas
de Estruturas da metodologia JSD.

2) O EGS, por ser baseado no formalismo dos higraphs, põde ser gene-
ralizado de forma a dar “apoio a técnicas e formalismos que sejam baseadas em
grafos. Essa generalização pode ser feita, por exemplo, dotando o "EGS com a
capacidade de definir e manipular símbolos visuais,'além dos que já existem. para
os statecharts. Uma outra possibilidade é parametrizar o editor de forma que o
usuário possa: selecionar o formato geométrico dos elementos que compõem um

.

higraph (que são, basicamente nós e arcos), escolher alguns atributos para esses
elementos e definir regras de. sintaxe para a técnica a apoiar. Em função desses
três pontos, sugere—se a-parametrização dos seguites elemento:

a) Nós:

. Formatos geométricos" diferentes, tais como: retângulos convencionais e
losangos (para JSD), círculos eçsímbolos de depósitosde dados (para DFDs),
etc. .

. Atributos tais como: asteriscos (para JSD), formas variadas de identificação
textual dos nós, etc.
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b) Arcos:

. Atributos: terminações como setas (para DFD), “pés—de—galinha” e valores
numéricos (para Diagramas E—R), etc. '

. Rótulos: encapsulamento dos rótulos em símbolos geométricos (rótulos en—

voltos em losangos, para Diagramas E—R), visualização do rótulo em mais
de uma linha, etc. .

0) Regras de Sintaxe para as Técnicas:

0 Cada técnica apoiada tem um conjunto pré estabelecidode regras sintáticas
que devem ser consideradas durante a edição, a fim de que seja mantida a
consistência do diagrama criado. Deve ser estabelecida alguma forma de
generalização dessas regras.

5.5 Considerações Finais

Neste capítulo foi descrita. a interface do Editor Gráfico de Statecharts desen-
volvido, ilustrando-se com um exemplo os aspectosmais importantes da interface.
Devido as aspecto interartivo de "construção dos diagramas, não se mostrou com
detalhes o exemplo, “registrando-se apenas alguns “instantâneos” do processo de

- construção do diagrama.
,

Também foi discutida a possibilidadede generalização do EGS, no sentido
de apoiar outras técnicas que sejam baseadas em grafos, como os diagramas JSD,
E—R, etc.

Mostrou-se que o editor permite, de forma relativamente fácil, a constru—
ção fiel de diagramas de Statecharts, seguindo a definição formal de sua sintaxe
estabelecida por Hare] em [Har 87h] (Statecharts) e [Har 88] (Higraphs).
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“Capítulo 6

Conclusões

6.1 Considerações Iniciais

No capítulo 2 deste trabalho apresentou-se um tutorial detalhado dos State—
charts, no qual foi justificado porque essa técnica pode ser considerado um for-
malismo visual e como ela se aplica a descrição do comportamento de Sistemas
Reativos. Justificou—-se o formalismo dos statecharts apresentando—seos conceitos
matemáticos e as principais características de um outro formalismo, que é a base
dos statecharts: os HIGRAPHS

- No capítulo 3, apresentou-se a revisão bibliográfica, na qualfoi dada
ênfase à apresentação de técnicas e ferramentas destinadas a especificação de

- Sistemas Reativos. Pôde ser notado, em todas as ferramentas analisadas, a
importância das interfaces gráficas na decrição do comportamento reativo de
sistemas.- Além disso, a maioria das ferramentas possui dispositivos para con-
sistência das informações e mecanismos para simulação e geração de código, 0
que implica na existência de algumformalismo subjacente a essas ferramentas.

A revisão bibliográfica confirmou que: os Sistemas Reativos são diferentes
dos Sistemas Transformacionais e, portanto, requerem uma abordagem diferente
durante a fase de especificação e, ainda, que um elemento essencial na especi—
ficação de Sistemas Reativos é a necessidade 'de uma descrição comportamental
clara e rigorosa.

Assim, foi desenvolvido um editor gráfico, cujo objetivo é permitir a
edição de diagramas de statecharts e, em função do diagrama criado, gerar uma
Base de Dados contendo informações gráficas (representação visual de cada ele—
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mento do diagrama) e informações sintáticas. A existência deste editor gráfico
representa um passo valioso para o ambiente de apoio ao desenvolvimento de

' Sistemas em Tempo Real, que está sendo desenvolvido no ICMSC—USP.

No contexto desse ambiente, o EGS representa a interface gráfica, isto
é, através dele pode—se especificar graficamente um statechart e, a partir disso,
realizar outras tarefas como, “por exemplo, a simulação visual (as bolhas ligadas e
desligadas são enfatizadas através de cores? e cada passo da simulação é refletido
no diagrama através do “apagamento” e “aeendimento” de bolhas na tela). Ante-
riormentea existência do EGS, tanto a tarefa de especificação quanto a simulação
só podiam ser feitas textualmente.

6.2 Resultados
_

Obtidos
No que diz respeito à utilização de dispositivos, objetos e técnicas adotadas como
padrão nas interfaces gráficas de sistemas mais recentes, pode-se afirmar que o
EGS segue as mesmas tendências que as ferramentas apresentadas na revisão bi— '

bliográfica: ,os diagramas são gerados basicamente com o auxílio de mouse, os
níveis hierárquicos são apresentados através da manipulação de janelas sobre-
postas, a seleção ,de tarefas é feita por meio de panels e menus e, finalmente,
existe um alto feed—'black com o usuário ao. reportar, imediatamente, mensagens '

de erro em função de consistências feitas durante" a edição.

O padrão de interface que foi obtido deve—se, também, à. decisão de uti—

lizar o sistema XVIEW (baseado no X Window) 'como modelo de programação,
pois ele permite que os elementos destacados no parágrafo acima sejam coloca-
dos na interface com uma relativa facilidade. No entanto, O EGS foi o primeiro

: software desenvolvido no lCMSC—USP sob o X Window, o que exigiu um esforço
adicional na implementaçãoda ferramenta. Pelos resultados obtidos, a tendência
(a partir de agora) é que as demais aplicações sejam implementadas, também,
sob o sistema XVIEW.

O autor acredita que o EGS, pelas características, base formal e recur-
sos de—edição gráfica que possui (como, por exemplo, a facilidade na edição de
arcos), não é apenas um protótipo, podendo, com algumas extensões e melhor
documentação, ser utilizado por profissionais da área.

Um outro fator a ser considerado, é a integração entre o EGS e a fer—

ramenta de simulação desenvolvida por'Fortes. Como foi dito na seção 4.3, a
Base de Dados dos Statecharts é única para ambas as ferramentas. Isso significa
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que um diagrama especificado graficamente através do editor resultará em in-
formações para a base de dados, que serão utilizadas'pela ferramenta de Fortes,
responsável pela simulação. Como essa simulação é feita textualmente (essa in-
tegração já está em funcionamento), o próximo passo será a implementação de
rotinas que possibilitem a simulação visual do diagrama. A partir de então, as
duas ferramentas estarão completamente integradas.

O EGS, integrado à ferramenta de simulação, pode facilitar a divulgaçãoe
o uso dos statecharts em nosso meio, uma vez que já se dispõe de uma maneira fácil
e visualmenteagradávelpara se representar o comportamento 'reativo de sistemas,
aliada à capacidade de simulação desse comportamento. As organizações que
usem métodos de especificação de Sistemas Reativos baseados em diagramas de
transição de estados, tais como os de Ward e Mellor [War 86], Hatley [Hat.84],

' Gomaa [Pre 87], etc., podem contar com o apoio desta ferramenta.
» '

Um outro ponto importante é que o EGS, apesar de ser um editor para
statecharts, pode ser usado (sob certas restrições) para apoiar outros formalismos
que sejam baseados em grafos (Diagramas E—R, Redes Semânticas,Diagramas de
Estruturas do JSD, etc.), pois o editor foi implementado sob o formalismo dos
higraphs.

.

6.3 Sugestões para Futuras Pesquisas.”

»Muitas técnicas e metodologias possuem alguma forma de representação visual
que correspondema grafos ou hipergrafos (DFDs, Diagramas de ER“, Diagramas
de Atividades, Diagramas de Estruturas de JSD, etc.). Por ser baseado no for—

malismo dos Higraphs, o EGS pode ser generalizado e, assim, dar apoio a essas
técnicas e metodologias.

Um primeiro passo nesse sentido, seria a generalização do. EGS em um
editor de Higraphs convencional. Em um higraph, ao contrário dos statecharts, as
bolhas podem se intersectar e não existe, necessariamente, a idéia de uma bolha
raiz a partir da qual, o resto do diagrama é gerado.

Com um editor geral de Higraphs, uma aplicação natural seria parti-
cularizá-lo para um editor de Ativigramas (“ActiVity—Charts”) o que estenderia
a abrangência das ferramentas em desenvolvimento pelo grupo de Engenharia
de Software do ICMSC—USP para apoio a especificação e desenvolvimento de
Sistemas em Tempo Real, porque assim os aspectos de especificação funcional
também teriam apoio por computador, ao lado da descrição comportamental,
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já apoiada pelo EGS, pelo simulador de Fortes e por outras ferramentas em
desenvolvimento. '

Finalmente, algumas sugestões de pequeno porte podem contribuir para
enriquecer o editor desenvolvido, oferecendo mais opções ao usuário, como por
exemplo: impressão dos diagramas editados (quando houver dispõnibilidade de
uma impressora a laser junto à estação), funções gráficas adicionais tais como:
mover bolha e permitir a abstração de um conjunto de bolhas em uma bolha de
nível hierárquico superior, a diponibilidade de helps, seleção do tamanho e tipo
da letra (fonte) para descrever uma bolha ou arco, etc&
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Apêndice A

Tipos e Estruturas'de Dados da
Parte Gráíica do EGS

A listagem apresentada a seguir corresponde a parte relativa às informações
gráficas do arquivo “estruth”, no qual estão declaradas todos tipo e estruturas
de dados utilizada pelo EGS. Também são mostrados os arquivos que compõem

'

a Base Dados dos Statecharts.

/* ______________________________________________ —-'..-..—..--.'...-i. ________________
» estrut.h (TAD)

&

Este arquivo contem as estruturas-basicas para edicao e simulacao de um
diagrama de STATECHARTS
—-———_—-—-—_—_-.-_—————-——————————-—_-———._.---—————-_—__-———-o_—————————————-———

/****#************** CONSTANTES UTILIZADAS NO EDITOR GRAFICO ***************

#define M_ERRD 7 ' !* Limite de erro p/ selecao de bolha com mouse
#define ARC_DEFAULT.0 ' /* Identifica um arco do tIPO DEFAULT

#define UM_PARA_UM 1 /* Identifica um arco do tipo 1 para 1

#define ARCO_M 2 /* Identifica um arco sem seta na ponta(M)
#define ARCO_N 3 *

. /* Identifica um arco do tipo N

#define MAX_PTS 30 /* Nro max. de pontos de um arco p/ tracar SPLINE
#define NORMAL 1

' /* Indica que esta editando uma bolha normal
#define EXPANDIDO O /* Indica que esta editando uma bolha expandida
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./*----_-----_------_---------------------------------------------------------
/* -—-——=———- TIPOS E ESTRUTURAS DA INTERFACE COM USUARIO —————————————

/* Par FRAME_CANVAS. Transfere para uma janela filho, qual o canvas
e o frame da janela pai

typedef struct estrl
(
Frame fr;
Canvas can;

)PAR;

/* —--——————————————————— TIPOS E ESTRUTURAS GRAFICAS ————————————————————— -

/************* Ponto na tela. x —> Eixo x; y —> Eixo Y ************/
typedef struct-coorde

(
int x,y; _

)CUDRDENADA;

/******** COORD. (x,y) REAL. Para tracar arco c/ SPLINE **********/
typedeí struct tipo_ponto

(
float x;
float y;

lcooRD_REAL;

/****** INF. p/ Armazenar uma curva e traca—la c/ SPLINE ********/
typedef struct tipo_curva

(
int ordem;
int nro_pontos; /* Quantidades de pontos validos na malha
CODRD_REAL malhaEMAX_PTS]; /* Vetor de pontos relativos ao arco

]TIPO_CURVA;

/******************* Estrut. de um ARCO ************************[
typedef struct arco

[ .

TIPO_CURVA arc; /* Os pts. que geram o arco
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COORDENADA hist, /* posicao da historia(Se existir)
pos_rot; /* Posicao do rotulo(nomeo)

int valor_hist; /* Tipo da historia(H,H*, "")
int nive1_visual; /* Nive de visualizacao do arco
CADEIA rotulo; /* Nome que aparece no vídeo
CADEIA acao; /* Expressao de acao p/ arco complexo
CADEIA evento; /* Evento de um aarco complexo

IARco;

/************ declaracao da estrutura RETANGULD ****************/

typedef struct list (
CUORDENADA ci, /* Canto superior esquerdo do retangulo

c2; /* Canto inferior direito do retangulo
struct list *prox;

]RET;

/************ declaracao da estrutura GRAF *********************/
/* Armazena todas as informacoes graficas necessarias para repre-

sentar uma bolha e seus atributos */

typedef struct graf (
int x, ' /* Coord. do canto superior esquerdo

Yv' »

x_larg,
.

/* Coord. do canto inferior direito da bolha
y_alt, »

_

'

x_nome, _
/* Coord. posicao inicial de escrita do nome

y_nome;
CODRDENADA cse; /* Canto superior da janela que contem a bolha
COORDENADA lh; /* Largura (1) e altura (h) da janela
ARCO arc_hist; /* Se houver historia, armazenar arco

)GRAF;

/************ 'Estrútura da pilha de janelas '*********************/ =*

/* Informacoes referentes a hierarquias de janelas que vao sendo
criadas a medida que Se expande as bolhas */

typedef struct pilha_jan [
PAR *fr_can; /* Apontadores p/ canvas e frame da janela
int nivel; /* nivel de visualizaçao da janela
struct tab *bolha; /* bolha a ser expandida

107



struct pilha_jan *prox;
)N0_PILHA_JANELA;

/* —————————————— TIPOS E ESTRUTURAS PARA SIMULACAO ———————————————— */
/* Note que as estruturas declaradas & partir de agora incorporam

as estruturas graficas definidas anteriormente. , */

/*************** declaracao da estrutura TAB—EST -*********************/

tYpedef struct tab [
CADEIA nome_est; " /* nome do estado
int ind_sub-est; /* Valor do Indice do subest p/ este no”
int tipo; /* tipo final(and/xor/fim) ( O / 1 /'2 )

int defo; ., /* default/nao =(1/o) defH/ defH* = (2/3)
int nive1_visua1;

_

/* Nivel visual da bolha
int nivel; /* altura—arvore*(raiz=0)'
int iig; !* indica "ligado" (1/0)
int u1t_1ig; . /* indica hist "ligado"
struct tab *pai ; /* pont. para o pai
struct tab *prim;filho :

.
/* pont. para o 10. filho

struct tab *prox_irmao ; /* pont. para prox irmao
struct tab *ant_irmao ; ". /* pont. para irmao ant.
GRAF gf; . /* Inf. graficas da bolha nao exp.

'
GRAF gf_exp;A ' /* Inf. graficas da bolha expandida
int sentinela; . /* alerta = 1234

1N0_ESTADÚ; ' .

N0_ESTADO *subestEMAX_NRO_EST]; /* subestívetor ponts p/ sub—estados

/*—-——-—————-——-———-—-—-—-—————-——-———-—-—————-———————--———ª———e——————*/ ,

/*** Estr. temporaria que guarda os sub arcos tracados que depois
serao guardados nas sub trausicoes(Usado em arcos M pa N) ****/

typedef struct 1ista_estados [
N0_ESTADU *bolha; /* Ponteiro para a bolha corresp.
struct lista_estados *prox; /* pont. para proximo no da.1ista
ARCO arco; ' /* Inf; Graficas do sub arco

]LISTA_ESTADOS; » .

/*---——------------------—; -------------------------------------------*/
/*************** declaracao da estrutura da Pilha Polonesa ************/
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typedef struct polon [
int tipo_item; /* tipo do item a ser avaliado
int ind_item; /* indice do item

]PILHA_POL[TAM;POL];

]#———————————————————————————————————————————————————————————————————— *]
/*************** declaracao da estrutura da LISTA DE

typedef struct trans (
PILHA_POL *ev_aval; , /*

para
PILHA_POL *ac_ava1j /* Pilha polonesa
int.ind_est_fonte; /*
int ind_est_destino; — /*
char h[4]; /*
struct trans *prox_tr; /*
struct sub_trans *est_f;

_

/*

struct sub_trans *est_d; ,
. /*

int ind_gravacao;
.

/*
int sentinela; /*
ARCO arco;

)TRANSICAO;

TRANSICAO *tr_ok[MAX_NRO_TR]; /* vetor de

[*———————————————————————————————————————————————————

TRANSICOES *******/

evento a ser avaliado
efetivacao da transicao
p/ avaliacao de um acao
indice estado fonte
indice estado dest
indica historia: H / H*

pont. para a prox trans
pont. para est_fonte da

trans paralela
pont. para est_dest da
trans paralela

indice de gravacao
alerta = 4567

»/* Inf. graficas do arco

ponts. p/ trans habilit
————————————————— *]

/*************** declaracao da estrutura DE TRANSICDES PARALELAS ******/

typedef struct sub_trans [
int ind_est; _

'
'

'

/* indice estado
char h[4]:“'í [* inditaªhistoriaf"H / H*“'
struct sub_trans *prox_sub_tr; /* pont. p/ prox tr
ARCO arco; /* Inf. graficas do sub arco'
int sentinela; /*

]SUB_TRANSICAO;

]#———————————————————————————————————————————————————

/****** declaracao da estrutura de TRANS relativa ao
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typedef struct trans_ev (
TRANSICAO *trans; /* pont p/ trans relativa ao evento
struct trans_ev *prox_trans_ev; /* pont p/ proxima trans

relativa ao evento
] TRANS_EV;

/*--_-----------------;...............................................*,
/********** declaracao da estrutura de TAB-EV ***********************/

typedef struct evento (
CADEIA nome_ev; /* nome do evento
int valor;ev; . /* valor do evento
TRANS_EV *trans; ,/* pont. p/ iníc lista de

' transicoes deste evento
int sentinela;

.

* /* alerta = 9876
]N0_EVENTO;

ND_EVENTO *eventEMAX_NRO_EV]; /* vetor de ponts. p/ eventos STTCHART */

/*----ff ----------------------------------------------------------------
TIPOS E ESTRUTURAS DOS ARQUIVOS

»

Estas estruturas compoem os arquivos que representam a BASE DE DADOS DE

ESPECIFICACAO DE STATECHARTS. '

-------_-___-------__---____------_-__--____---_--______---_-__-___;__*/

/******************* Registro de um ARCO ************************/
typedef struct regis_arco

,(
TIPO_CURVA arc;

*

x
/* Os pts. que geram o arco

COORDENADA hist, '
'

/* posicao da historia(Se existir)
pos_rot; , /* Posicao do rotulo(nomeo)

int valor_hist;'v /* Tipo da historia(H,H*, "")
int nive14visual;

.

/* Nivel de visualizacao do arco
char rotulo[40]; /* Nome que aparece no video
char acaoESOO]; /* Expressao de acao p/ arco complexo
char eventoESOO]; .

' /* Evento de um aarco complexo
]REGISTRO_ARCU;
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/*********** registro a ser gravado para TABELA DE ESTADOS ************/

typedef struct regis_estado £
int ind_est; !* indice do estado
char nome_est[30]; /* nome do estado
int tipo; /* tipo final(fim/and/xor)
int defo; /* default/ nao default / defH / defH*
int nivel; /* altúra da arvore (raiz=0)
int nivel_visua1; /* Nivel de representacao visual da bolha
int lig; /* indica estado ligado
int ult_lig; ' /* indica historia ligado
GRAF info_grf; /* Inform. graficas de uma bolha
GRAF info_exp; /* Informacoes de uma bolha expandida

)REGISTRO_EST;

/*———--———-——-——-—-——————-——-———————---——-———————-——-————————————————— */
/***** registro a ser gravado para TABELA DE EVENTOS ******************/

typedef struct regis_ev "[

int índ;ev;
,

/* indice do evento
char nome_ev[30]; -

_
/* nome do evento

« int qtdd_trans; /* quantas trans relativas ao evento
]REGISTRO_EV;

'

/*———————————————————————————————————————————————————————————————————— *]
/** registro a ser gravado para TABELA DE TRANSICOES ******************/

typedef struct regis_tr í
int ind_tr; /* índice da transicao
int qt_pol_ev; /* quantas linhas-pol eventos
int qt_pol_ac; &

/* quantas linhas-pol acao
.int ind_estf; /* ind do estado—fonte
int ind_estd; /* ind do estado—dest
_char h[4]; /* historia: H / H*

int nro_sub_tr_f; /* nro de est_fontes paralelos
'

na sub_trans
int nro_sub_tr_d; « /* nro de est_dest paralelos

na sub_trans
REGISTRD_ARCO arc; /* Inf. graficas do arco

]'REGISTRO _TR ;
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/* 	 */ 
/**registro a ser gravado p/ as TABELAS DE SUB-TRANSICOES *************/ 
typedef struct regis_sub_tr { 

char ind_est; 	 /* indice do estado 
char h[4]; 	 /* historia: H / H* 
REGISTRO_ARCO arc; 	 /* Inf. graficas do sub arco 

}REGISTRO_SUB_TR; 

/*** registro a ser gravado para as tabelas PILHAS-POLONESAS **********/ 

typedef struct regis_polon { 
int tipo_item; 	 /* tipo do item a ser avaliado 
int ind_item; 	 /* indice do item * 

}REGISTRO_POL; 

/****** registro a ser gravado para as TRANS_EVENTOS ******************/ 

typedef struct regis_trans_ev 
int ind_ev; 	 /* indice do evento 
int ind_tr; 	 /* indice da transicao 

}REGISTRO_TRANS_EV; 

/****** registro a ser gravado para a TABELA DE VARIAVEIS 

typedef struct regis_vars { 
int ind_var; 	 /* indice da variavel 
int tipo_var; 	 /* tipo da variavel 
union { 

int valor_i; 
float valor_f; 
char valor_byte; 
char *valor_s; 

} u; 	 /* valor da variavel 
char nome_var[30]; 	 /* nome da variavel 

}REGISTRO_VARS; 

112 



Apêndice B 

A Definição Formal dos 
Higraphs 

A seguir serão apresentadas, formalmente, a sintaxe e semântica dos higraphs, 
baseadas na definição apresentada por Harel em [Har 88]. 

Um higraph é uma quádrupla 

II = (B, A, o-,r), 

onde B é um conjunto finito de elementos chamados bolhas, e A, o conjunto de 
arcos, é uma relação binária em 2B: 

A C 2B  x 2B  

A função sub-bolha a é definida como 

Ela associa a cada bolha x E B seu conjunto a(x) de sub bolhas que é 
livre de ciclos. Assim, ao definir 

a°(x) = x, ai""(x) = U u(Y), 
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00 

and 	a+ (x) = U cr i(x),  

então a é restrita de forma que x a+(x). 

A função de partição ir é definida como 

B 2/3xB,  

associando a cada bolha x E B alguma relação de equivalência w(x) ao conjunto 
de sub—bolhas, a(x). Na realidade, isso é uma forma rigorosa de se especificar 
a quebra de x em seus componentes ortogonais, que agora são definidas como 
sendo as classes de equivalência induzidas pela relação z(x). De fato, para x E B 
denota-se essas classes por ri(x), • • • , wkx (x). Para que a divisão ortogonal em 
componentes seja representável graficamente (e assim tornar a semântica mais 
clara) foi estabelecido que as bolhas em diferentes componentes ortogonais de 
x devem ser disjuntas. Formalmente, para cada x requer-se que qualquer par 
de elementos y e z de a(x) não possa se intersectar - isto é, possa satisfazer 
a+ (y) n 0-4- (z) L  Ø - a menos que esses elementos estejam no mesmo componente 
ortogonal. A representação k, = 1, significa que x não possui componentes 
ortogonais. 

A Semântica dos Higraphs 

Dado um higraph H, define-se o conjunto de bolhas atômicas como 
sendo 

A = {x E B 10-(x) = 0}. 

Obviamente, o fato de B ser um conjunto finito e a ausência de ciclos 
sobre a, implica que A é não vazio. O produto cartesiano não ordenado de dois 
conjuntos S e Te definido como sendo 

SOT = {{s,t} Is E S,i E T}. 

Dado um higraph H, um modelo para H é o par M = (D, ti), onde 
D é um conjunto de elementos chamado domínio do modelo M, e ji associa 
subconjuntos disjuntos de D às bolhas atômicas de H. Então, 

: A 	2D  , 

114 



onde, se x y, então p(x) n p(y) = O. Agora será mosrtrado como estender a 
associação de bolhas atômicas com conjuntos sobre D a uma associação de todas 
as bolhas com objetos mais complexos sobre D. Isso pode ser feito ao se estender 
p, definindo-se indutivamente, para cada x E B, 

) 
i=1 yElri(x) 

) = 	P(Y) 

e que para calcular a semântica de uma bolha x, deve-se gerar o produto cartesiano 
não ordenado do significado de seus componentes ortogonais, onde cada qual, por 
sua vez, é simplesmente a união dos significados das bolhas que constituem o 
produto cartesiano. Se kx  = 1, não haverá nenhum produto e ter-se-á 

g(X) = U 
yEa(r) 

como esperado. 

Para completar a semântica, é importante notar que o conjunto de arcos 
A induz a relação semântica Am em p(x)s, definida por 

(µ(x),µ(0) E Am  iff (x, y) E A. 
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Apêndice C 

Gramática da Linguagem de 
Especificação de Statecharts 

Essa é a notação em BNF da Gramática de Statechart definida por Fortes, em 
[For 91]. Os nomes dos arcos (Rótulos, Eventos e ações) e as variáveis, devem 
ser declarados segundo a sintaxe apresentada a seguir. 

<estadograma> ::= <deciaracoes> `;' 
<estados> `;' 
<transicoes> `.' 

<declaracoes> ::= <declaracao> { `;' <declaracao> } 

<declaracao> 	<tipo-id> <lista-identificadores> 

<tipo-id> ::= ( int 1 bool 1 real 1 string 1 cond ) 

<lista-identificadores> ::= <identificador> { `,' <identificador> 

<estados> ::= <descricao estado> { `,',<descricao estado> } 

<descricao estado> ::= estado <estado> <tipo> 

<tipo> ::= ou <subestados ou> 1 e <subestados e> 1 atomo 

<subestados ou> ::= subestados <estado> 
( def 1 def/H 1 def/H*) 
`,' <estado> } 

<subestados e> ::= subestados <estado> { `,' <estado> } 
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<transicoes> ::= <transicao> { `;' <transicao> } 

<transicao> ::= evento <evento> { `,' <evento> } 
origem <estado> { `,' <estado } 
destino <estado> [ ( /H 1 /H*)] 
{ 	<estado> [ ( /H 1 /H* )]} 

acao `{ <acoes> 1'1 

<evento> ::= <identificador> 
<true> `(' <exp> `)' 
<false> r<exp> 
<changed> '(' <exp> `)' 
<exit> `(' <estado> `)' 
<entered> `(' <estado> 9' 
<evento> or <evento> 
<evento> and <evento> 
<evento> `[' <exp> `J' 
t_out `(' <numero> <unid-tempo> )1 

<exp> ::= <expS> [ ( = 1 > 1 < 1 <> 1 <= 1 >= ) <expS> ] 

<expS> ::= <termo> { ( 1 — I or ) <termo> } 

<termo> ::= <fator> { (* I / I and ) <fator> } 

<fator> ::= <true> 
<false> 
<condicao primitiva> 
<numero> 
<variavel> 
in `(' <estado> 9' 
<not yet> `(' <evento> 9' 
<current> `(' <exp> 
not <exp> 
`(' <exp> `)' 

<acoes> ::= <acao> { `;'<acao> } 

<acao> ::= <identificador> 
1 <variavel> `:.' <exp> 

clear `C <estado> [ 	9' 
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<estado> ::= <identificador> 
1 <identificador> `. '<identificador> 

<variavel> ::= <identificador> 

Símbolos terminais: 

<true> ::= ( [tTff ritffuUffeEJ 1 tr ) 

<false> := ( [fnaARILIISSffeE] 1 fs ) 

<changed> ::= ( changed 1 ch ) 

<exit> ::= ( exit 1 ex ) 

<entered> ::= ( entered 1 en ) 

<not yet> ::= ( not_yet 1 nY ) 
<current> ::= ( current 1 cr) 

<identificador> ::= [a - zA - Z 
[ a - zA - Z O- 9]* 

<numero> ::= O - 9 ./ 

<unid-tempo> ::= ( seg 1 min 1 hr ) 
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