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Resumo

Message Sequence Charts (MSC) é uma linguagem gráfica, usada na academia e na indústria,
cujo objetivo é descrever o comportamento de componentes de sistemas e seus ambientes. A
sintaxe e a semântica de um diagrama MSC padrão são definidos pelo International Telecom-
munication Union.

A motivação para esse trabalho foi originada a partir de esforços para modelar cenários de
aplicações de aparelhos móveis com o objetivo de automatizar a geração de testes, no contexto
de uma colaboração entre Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-
UFPE) e a Motorola, no contexto do projeto Brasil Test Center (BTC). Ao modelar algumas
destas aplicações que envolvem múltipla sincronização utilizando como linguagem de mode-
lagem, MSC padrão, constatou-se que os diagramas são de difícil entendimento ou com um
comportamento diferente do desejado.

É proposta neste trabalho uma extensão de MSC com o objetivo de permitir a descrição de
mensagens síncronas, que permitem descrever eventos instantâneos (abstraindo-se a duração
do tempo real para que a conexão seja estabelecida) e podendo envolver várias instâncias de
MSC. Essa extensão é conservativa, no sentido que o comportamento das construções existentes
não é afetado pela mesma; além disso, em um mesmo diagrama é possível conter mensagens
síncronas e mensagens assíncronas.

Foi desenvolvido um algoritmo de transformação, que a partir de um diagrama escrito na
notação MSC estendido, gera um diagrama correspondente na notação de MSC padrão. Este
algoritmo tem por objetivo permitir a transitividade entre as notações e demonstrar suas equi-
valências. Este algoritmo de transformação implementa mensagens síncronas como uma se-
qüência de mensagens assíncronas seguindo um algoritmo particular de handshake.

A segunda contribuição desse trabalho é a definição de uma semântica para a notação
padrão e estendida de MSC. Essa definição é dada em termos da álgebra de processos CSP
(Communicating Sequential Processes). O formalismo introduzido na notação de Message Se-
quence Charts com CSP permite mostrar a equivalência entre um diagrama na notação de MSC
estendido e seu correspondente descrito em MSC padrão, gerado a partir do algoritmo de trans-
formação. Além disso, modelar MSC como um processo descrito na notação CSP permite uma
análise sobre seus diagramas, usando um rico conjunto de leis algébricas de CSP, bem como o
uso de ferramentas, como FDR2 e o Probe.

Finalmente, para validar a estratégia proposta, desenvolveu-se um exemplo que ilustra a
utilização da notação estendida de MSC, notação síncrona; a conversão desta notação para a
notação padrão e a equivalência entre o MSC estendido e o padrão. Mostramos, ainda, o uso
da ferramenta Power Tool Kit(PTK) para geração de casos de teste a partir de diagramas MSC.
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Abstract

Message Sequence Charts (MSC) is a visual trace language, extensively used in academy and
industry, to describe the communication behavior of system components and their environment.
The MSC syntax and semantics are now a standard defined by the International Telecommuni-
cation Union (ITU).

The motivation for this work has originated from an effort to model scenarios of mobile de-
vice applications for the purpose of automatic test generation, in the context of a collaboration
project between Centro de Informática of the Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE)
and Motorola Inc. Modeling some applications which involved multi-synchronization with the
standard MSC has resulted in diagrams difficult to understand or with a behavior different from
the intended one.

We propose an extension to MSC in order to allow messages to be synchronous. The pro-
posed synchronous messages denote events that are instantaneous (we abstract the real time
duration for a communication to be established) and may involve multiple instances. Our ex-
tension is conservative in the sense that it allows diagrams to contain both synchronous and
asynchronous messages.

We developed a transformation algorithm which takes an extended MSC diagram and gen-
erates a diagram in the standard MSC. This transformation algorithm implements synchronous
messages as a sequence of asynchronous messages following a particular handshake protocol.

A second contribution of this work is the definition of a semantics for MSC (both the stan-
dard and our extension) using the process algebra CSP. The semantics is defined in an algebraic
way: instances and messages of an MSC diagram are CSP processes running in parallel. The
formalisation of MSC in CSP allows us to show the equivalence between an extended MSC
diagram and its corresponding standard diagram (generated by the transformation algorithm).
Moreover, modelling MSC as a CSP process allows us to reason about MSC diagrams by using
the rich set of algebraic laws of CSP, as well as its tools, like FDR and CSP-prover.

Finally, for validating this proposed strategy, an example has been development to illustrate
the synchronous notation and the transformation from the extended notation to the standard
one. Furthermore, we show the PTK Tool, and its use for in test case generation from MSC
models.

Keywords: Message Sequence Charts, synchronous communication, Communicating Se-
quential Processes(CSP), Power Tool Kit(PTK), test case generation
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Capítulo 1

Introdução

O mundo real é inerentemente paralelo e concorrente, sendo natural utilizar computação para-
lela para expressá-lo. A computação paralela tem permitido a construção de software complexo
para resolver problemas de aplicações de alto desempenho e a interação entre aplicações, sendo
implementadas em diversas áreas como inteligência artificial, telecomunicações, jogos, entre
outras [34].

As aplicações paralelas muitas vezes executam independentemente (interleaving). Porém,
certas aplicações precisam sincronizar em pontos regulares do seu processamento. O meca-
nismo básico para sincronizar um processo é inserir pontos no programa onde os processos
devem esperar para sincronizar.

Com a popularização da orientação a objetos e a utilização de modelos na engenharia de
software, tornou-se uma prática a modelagem do comportamento de sistemas. Porém, sistemas
com paralelismo sincronizado são complexos de modelar [1].

A motivação para esse trabalho foi originada a partir de um esforço para modelar cenários
de aplicações de aparelhos móveis com o objetivo de automatizar a geração de testes, no con-
texto de uma colaboração com a Motorola e o Centro de Informática da Universidade Federal
de Pernambuco (CIn-UFPE) dentro do projeto Brasil Test Center (BTC).

A ferramenta PTK (PowerToolKit) [3], desenvolvida pela Motorola, gera automaticamente
casos de testes a partir de diagramas em Message Sequence Charts (MSC) [23], que é uma
linguagem gráfica. Entretanto, modelar algumas aplicações que envolvem múltipla sincroniza-
ção em MSC padrão resulta em diagramas de difícil entendimento ou com um comportamento
diferente do que desejado.

Um diagrama MSC é composto de diversos processos, chamados de instâncias e por men-
sagens, que são trocadas entre essas instâncias. Na notação padrão de MSC, existem dois tipos
de mensagens: assíncrona e chamada de métodos.

Quando uma mensagem assíncrona é enviada de uma instância A para uma instância B, uma
quantidade de tempo é gasto até o seu recebimento. Durante este intervalo outras mensagens
podem ser enviadas entre essas instâncias, ou seja não há bloqueio de envio de mensagens.
Entretanto quando ocorre uma chamada de método, a instância que invoca o método pode
apenas enviar uma mensagem quando receber a mensagem de retorno do método (semelhante
aos diagramas de seqüência de UML [6]). Embora uma chamada de métodos possa ser usada
para modelar mensagens síncronas entre duas instâncias, modelar multi-sincronização não é
simples ou elegante, seja com chamadas de métodos, ou com mensagens assíncronas.

É proposta neste trabalho uma extensão de MSC com o objetivo de permitir a especificação
de mensagens síncronas. O propósito de mensagens síncronas é capturar o fato de que os even-
tos são instantâneos — abstrair a duração do tempo real para que a conexão seja estabelecida
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

— e pode envolver múltiplas instâncias. Essa extensão é conservativa no sentido de que o
comportamento das construções existentes não é afetado pela mesma; além disso, no mesmo
diagrama é possível conter mensagens síncronas e mensagens assíncronas.

Uma vez que a notação padrão de MSC é utilizada por ferramentas comerciais e acadêmi-
cas, como PTK [3] e TAU [37], foi desenvolvido um algoritmo de transformação que a partir
de um diagrama escrito na notação do MSC estendido seja possível gerar um diagrama corres-
pondente na notação de MSC padrão. O algoritmo de transformação implementa mensagens
síncronas como uma seqüência de mensagens assíncronas seguindo um algoritmo particular de
handshake.

A segunda contribuição deste trabalho é a definição de uma semântica formal em CSP, tanto
para a notação do MSC estendido quanto para a notação do MSC padrão. A necessidade de
uma semântica formal torna-se evidente até mesmo para especialistas em Message Sequence
Charts que podem nem sempre concordar com interpretações de um determinado comporta-
mento especificado [27]. CSP (Communicating Sequential Processes) [21] é uma álgebra de
processos e uma notação útil para especificar sistemas concorrentes e distribuídos de forma
abstrata e sucinta. CSP provê modelos semânticos capazes de representar o comportamento
de um sistema de formas variadas, pelas quais é possível verificar propriedades das especifi-
cações. Considerando-se que CSP é um dos formalismos mais utilizados em muitos contextos,
tais como na indústria de sistemas de tempo real, a semântica formal proposta tem sua definição
baseada nesta álgebra de processos. A notação CSP permite analisar seus processos usando um
usando um rico conjunto de leis algébricas de CSP, bem como suas ferramentas, por exemplo
FDR2 [16] e Probe [35].

A semântica para MSC é definida da seguinte maneira: instâncias e mensagens são ma-
peadas em simples processos CSP e executados em paralelo. O formalismo introduzido em
MSC a partir da semântica de CSP permite mostrar a equivalência entre um diagrama na no-
tação de MSC estendido e seu correspondente descrito em MSC padrão, gerado a partir do
algoritmo de transformação. Para demonstrar esta equivalência utilizou-se as propriedades de
refinamento por falhas de CSP e o model checking FDR.

Finalmente, para validar a estratégia proposta, desenvolvemos um exemplo que ilustra a
notação síncrona, a conversão para a notação padrão e a equivalência entre o MSC síncrono e o
padrão. Mostramos, ainda, o uso da ferramenta PTK [3] para geração de casos de teste a partir
de um diagrama MSC.

Na literatura existem diversas extensões propostas para MSC. Diferentes características tem
sido definidas: Live Sequence Charts (LSCs) inclui liveness em MSC [11]; em Triggered Mes-
sage Sequence Charts, os cenários são definidos a partir de triggers (essa notação possui uma
semântica formal baseada em lógica de primeira ordem) [33]. Yoon e Kwon [38] propõem
uma extensão de MSC para descrever sistemas reativos definindo uma semântica em álgebra
de processos: este trabalho inclui mensagens síncronas, porém em um diagrama à parte. Men-
sagens síncronas foram propostas em alguns destes trabalhos. Porém, nenhum deles introduz
multi-sincronização ou faz uso de CSP como um modelo semântico para MSC.

Esta dissertação está organizada da seguinte forma.
O Capítulo 2 fornece uma introdução padrão a MSC, descrevendo as representações tex-

tual e gráfica, assim como a semântica dos diagramas. Também são descritos os principais
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construtores MSC.
O Capítulo 3 introduz o formalismo CSP, incluindo os diversos operadores utilizados para

definir processos; também é brevemente apresentada uma introdução sobre os três modelos
semânticos de CSP, que são usados para estabelecer as relações de refinamento entre processos.

O Capítulo 4 mostra a extensão para MSC proposta neste trabalho. Introduzimos uma
notação gráfica que permite a especificação de multi-sincronização, mas preservando a possi-
bilidade de, em um mesmo diagrama, especificar tanto mensagens assíncronas como síncronas.
Em seguida define-se um conjunto de regras para a geração de diagramas MSC padrão a par-
tir da notação estendida. Ainda neste capítulo é sugerida uma notação para MSC baseada em
CSP, onde as instâncias e mensagens são mapeadas em processos, que são compostos em para-
lelo. Por fim mostra-se um mapeamento formal entre a nova notação e a padrão de MSC que é
verificada usando model checking.

No Capítulo 5 é desenvolvido um estudo de caso onde demonstra-se a utilização da sis-
temática definida no Capítulo 4. Adicionalmente, ilustramos o uso da ferramenta PTK para
gerar casos de teste a partir de MSC.

Finalmente no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões sobre a abordagem construída, os
trabalhos relacionados e os trabalhos futuros.





Capítulo 2

Message Sequence Charts

Este Capítulo descreve a notação gráfica de Message Sequence Charts (MSC), apresenta seus
principais componentes para construção de de diagramas, que serão utilizados neste trabalho:
instâncias e mensagens. Também introduz a representação textual e a semântica informal da
linguagem. Por fim são exibidos alguns operadores bastante utilizados em diagramas MSC.

2.1 Fundamentos de MSC

Message Sequence Charts (MSC) é uma linguagem para especificação e descrição do compor-
tamento da comunicação entre componentes de um sistema e seu ambiente através da troca
de mensagens [23]. A principal área onde Message Sequence Charts é utilizado é durante a
especificação de sistemas de tempo real, sobretudo sistemas de telecomunicações, sendo tam-
bém utilizado para especificar interfaces, simulação e verificação de sistemas, especificação
e documentação de casos de teste [24]. A especificação da notação MSC é feita pela ITU-T
(International Telecommunication Union), baseada na recomendação Z.120.

Basicamente, em MSC, uma especificação é composta de dois elementos: mensagens e
instâncias. Mensagens em MSC são enviadas e recebidas por instâncias ou pelo ambiente.
Mensagens em MSC têm comportamento assíncrono.

A Figura 2.1 mostra um exemplo simples de MSC onde descreve o cenário do funciona-
mento de uma torradeira. Neste exemplo há três instâncias envolvidas: Usurio, Controle e
Aquecedor . Uma instância tem por definição três elementos: início, fim e o eixo que indica
o seu tempo de vida. Porém, o início e fim de uma instância não indicam a sua construção
e destruição, e sim a sua existência. As setas representam mensagens que são trocadas entre
as instâncias. As mensagens deste exemplo são: iniciar, iniciar confirma e aquecer. Cada
mensagem representa dois eventos implícitos: o primeiro é o evento de envio da mensagem e o
segundo o evento de recebimento da mensagem.

Um MSC tem como objetivo descrever como se realizam as execuções dos eventos contidos
(especificados) ao longo do eixo de tempo das instâncias. Esses eventos podem ser: ação, envio
de mensagem e recebimento de mensagem. A notação MSC não descreve apenas eventos que
serão executados, também contém informações da ordem em que esses eventos são executados.
Uma outra concepção básica é que todos os eventos são executados instantaneamente, ou seja é
assumido que a execução dos eventos não consome tempo. Entretanto entre um evento de envio
de uma mensagem e o envento de recebimento de uma mensagem pode haver um intervalo de
tempo. Outra importante observação é que dois eventos não podem ser executados ao mesmo
tempo.
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6 CAPÍTULO 2 MESSAGE SEQUENCE CHARTS

Figura 2.1 Exemplo MSC - Torradeira

2.2 Ordem Parcial

A ordem em que os eventos de um diagrama MSC são executados é definida através da ordem
parcial dos eventos que adere aos seguintes princípios:

• Ordem da instância: os eventos são ordenados através do eixo de cada instância a qual
eles estão contidos. Para cada instância o sentido da ordenação dar-se-á na direção de
cima para baixo. Por exemplo a instância Usuario tem a seguinte seqüência de eventos:
envio da mensagem iniciar e recebimento da mensagem iniciar confirma; a instância
Controle possui a seqüência: recebe evento iniciar, envia as mensagens iniciar confirma
e aquecer nessa seqüência; a instância Aquecedor apenas possui o evento de receber a
mensagem aquecer.

• Ordem de causalidade: há um relacionamento de um para um entre os eventos de envio e
recebimento de uma dada mensagem. O evento de recebimento de uma mensagem deve
ocorrer após a ocorrência do evento de envio da mensagem correspondente.

A ordem de instância e a ordem de causalidade juntas definem uma ordem parcial sobre os
eventos da notação MSC. Sendo e1 e e2 dois eventos distintos, pode-se dizer que e1 precede
e2 se:

• e2 e e1 pertencem a mesma instância e e1 aparece antes de e2 no eixo de tempo, ou;

• e1 é um evento de envio de mensagem e e2 é o correspondente evento de recebimento de
mensagem.

A ordem parcial resulta seqüências de eventos a qual denominamos traces. Podemos definir
os traces gerados a partir do diagrama MSC da Figura 2.1 conforme a ordem parcial da seguinte
forma:
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〈send iniciar, receive iniciar,send iniciar confirma, receive iniciar confirma,
send aquecer, receive aquecer〉,
〈send iniciar, receive iniciar,send iniciar confirma,send aquecer,

receive iniciar confirma, receive aquecer〉,
〈send iniciar, receive iniciar,send iniciar confirma,send aquecer,

receive aquecer, receive iniciar confirma〉.

2.3 Representações

O MSC possui duas representações: a representação textual e a representação gráfica, que irão
ser abordadas nas próximas seções.

2.3.1 Representação Textual

Embora o uso de Message Sequence Charts seja fortemente focado em sua representação grá-
fica, MSC também possui uma notação textual. Esta representação foi criada com o objetivo de
permitir a interação de Message Sequence Charts com ferramentas, tais como PTK [3] e TAU-
Telelogic [37]. A ferramenta TAU-Telelogic é utilizada para construir diagramas MSC e possui
um plugin que permite a transformação da notação gráfica em notação textual. A ferramenta
PTK cujo principal funcionalidade é a geração de casos de testes, utiliza a notação textual para
realizar o processamento de seu algoritmo de geração de casos de testes.

A linguagem MSC possui uma notação orientada a eventos; a notação textual consiste em
uma lista de definições de eventos. A definição de um evento é formada por um nome de
instância seguido por um evento desta instância. Um evento de instância pode ser um dos
eventos de mensagem (envio ou recebimento) ou uma ação local.

Textualmente uma mensagem é descrita através da definição dos eventos de envio e rece-
bimento desta mensagem. Se m é uma mensagem que é enviada da instância i para a instância
j, textualmente o evento de envio da mensagem corresponde a i : out m to j e o evento de
recebimento a j : in m from i.

A representação textual do exemplo da seção anterior é formada pela seguinte seqüência de
declarações:
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msc Torradeira;
instance Usuario;
instance Controle;
instance Aquecedor;
Usuario : out iniciar to Controle;
Controle : in iniciar from Usuario;
Controle : out iniciar confirma to Usuario;
Usuario : in iniciar confirma from Controle;
Controle : out aquecer to Aquecedor;
Aquecedor : in aquecer from Controle;
Usuario : endinstance;
Controle : endinstance;
Aquecedor : endinstance;
Endmsc;

A descrição textual de um MSC é iniciada com a declaração do nome do diagrama MSC, no
exemplo o digrama chama-se Torradeira, em seguida as instâncias são declaradas (e.g. instance
Usuario)e os eventos de envio e recebimento de mensagens são descritos, onde indica-se de
qual instância a mensagem parte e a qual ela chega, por exemplo com a declaração Usuario:
out iniciar to Controle; indica qe a instância Usuario envia a mensagem iniciar para a intância
Controle . Por fim as instâncias e o documento são encerrados.

2.3.2 Representação Gráfica

Na forma gráfica de representação o corpo de um diagrama MSC é composto basicamente por
uma coleção finita de instâncias e mensagens.

O primeiro exemplo de um diagrama MSC é dado na Figura 2.1, as linhas verticais denom-
inadas Usuario, Controle e Aquecedor descrevem o progresso no tempo de instâncias MSC.
As setas iniciar, iniciar confirma e aquecer descrevem mensagens que são trocadas entre as
instâncias. Cada instância possui um nome de instância associado. Os identificadores de in-
stância devem ser únicos dentro de um mesmo documento MSC.

Uma mensagem entre duas instâncias é representado por uma seta que começa da instância
que envia mensagem e termina na instância que recebe a mensagem. Uma seta representando
uma mensagem pode ser horizontal ou com leve inclinação. Uma mensagem também pode ser
enviada de uma instância para o ambiente e vice-versa. Assim como para as instâncias, cada
mensagem deve ter um nome associado.

A contribuição apresentada neste trabalho faz uso dos conceitos básicos apresentados até
então. As próximas seções apresentam conceitos de MSC que podem ser incorporados a este
projeto em trabalhos futuros.
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2.3.2.1 Criação de Instâncias

Uma instância também pode ser criada durante a execução de outras instâncias do documento
MSC, assim como podem ser destruídas como mostra a Figura 2.2.

Figura 2.2 Criação e Destruição de uma Instância

2.3.2.2 Ações Locais

Uma ação local é representada pelo símbolo de um quadrilátero ligado ao eixo de uma instância.
Uma ação local descreve uma ação interna da instância. Como toda construção em MSC, uma
ação local deve ter um identificador associado. A Figura 2.3 mostra a representação gráfica de
ações.

Figura 2.3 Ação Local de Uma Instância

Uma ação, diferentemente de uma mensagem, é um evento atômico e instantâneo. A or-
dem cronológica de uma ação segue as mesmas regras dos eventos de uma mensagem de uma
instância.
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2.3.2.3 Co-região

Em MSC, é possível fazer com que os eventos não obedeçam a uma ordem no tempo: ou seja,
a ordem parcial não é seguida. Para isto, é necessário introduzir uma co-região. Uma co-região
é uma parte do eixo da instância para que os eventos especificados nele não sejam ordenados
no tempo. Dentro de uma co-região apenas eventos ordenáveis podem ser especificados, tais
como: eventos de envio e recebimento de mensagem e ações locais. Um exemplo de evento
que não pode ser usado em co-região é o evento de Stop (Figura 2.2) usado para terminar uma
instância.

Graficamente uma co-região é indicada em uma instância através de linhas pontilhadas em
parte de seu eixo. Isso pode ocorrer em apenas uma instância ou em um conjunto de instâncias,
como é mostrado da Figura 2.4. Na Figura 2.4a apenas uma instância passível de comunicação
teria uma co-região, enquanto na Figura 2.4b duas instâncias possuem co-região.

Figura 2.4 Co-região

Na Figura 2.5 as instâncias A e B possuem áreas de co-região e contêm mensagens sendo
enviadas e recebidas nestas áreas: as mensagens b e c. Estes eventos não são ordenados na
linha de vida na instância na região de co-região. A mensagem a está fora da co-região, conse-
qüentemente esta mensagem sofre as regras de ordenação do eixo do tempo.

Os diagramas MSC das Figuras 2.5 e 2.6 apresentam as mesmas mensagens sendo envi-
adas. A única diferença é a existência de uma co-região na Figura 2.5. A seguir seguem os
traces gerados por cada um dos diagramas, o que permite evidenciar a diferença da inclusão de
uma co-região em um diagrama.

A seguir, seguem os traces gerados pelo diagrama da Figura 2.5, as mensagens b e c estão
dentro de uma co-região.
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Figura 2.5 Exemplo de Mensagens com Co-região

〈send a, receive a,send b, receive b,send c, receive c〉,
〈send a, receive a,send b,send c, receive b, receive c〉,
〈send a, receive a,send b,send c, receive c, receive b〉,
〈send a, receive a,send c, receive c,send b, receive b〉,
〈send a, receive a,send c,send b, receive c, receive b〉,
〈send a, receive a,send c,send b, receive b, receive c〉.

Os traces abaixo são os resultantes do diagrama sem co-região da Figura 2.6.

〈send a, receive a,send b, receive b,send c, receive c〉

Pode-se observar que as mensagens da co-região tem seus eventos em interleaving, porém,
respeitando o critério de causalidade entre os eventos.

2.4 Expressões MSC

As expressões MSC permitem fazer a composição de gráficos MSC. O símbolo gráfico do inline
expresion contém em seu canto superior esquerdo uma das seguintes palavras reservadas: par,
alt, loop. Estas expressões podem ter inúmeros operandos. Os operadores são desenhados
dentro do símbolo de inline expresion separados por uma linha pontilhada vertical, que tem a
função de símbolo separador.
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Figura 2.6 Exemplo de Mensagens sem Co-região

2.4.1 Operador Par

A operação de par indica uma composição horizontal. A composição horizontal de MSC fun-
ciona da seguinte forma: se dois ou mais diagramas MSC possuem instâncias em comum é
assumido que o comportamento destas instâncias equivale ao interleaving do comportamento
destas instâncias em separado.

A Figura 2.7 apresenta um exemplo de utilização do operador de par que permite o inter-
leaving entre as mensagens localizadas em cada bloco de operandos. Cada linha pontilhada
separa o bloco de operandos. Na figura 2.7 apresenta um exemplo de utilização do operador
par com dois operandos as mensagens DesligarTV e Ligarmicroondas que são separadas uma
linha pontilhada.y

Os traces abaixo foram gerados a partir do diagrama da Figura 2.7, onde as mensagens
Desligar TV e Ligar microondas estão em paralelo.

〈send Desligar TV, receive Desligar TV,send Ligar microondas,
receive Ligar microondas〉,
〈send Ligar microondas, receive Ligar microondas,send Desligar TV,
receive Desligar TV〉,
〈send Ligar microondas,send Desligar TV, receive Ligar microondas,
receive Desligar TV〉,
〈send Ligar microondas,send Desligar TV, receive Desligar TV,
receive Ligar microondas〉.
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Figura 2.7 Operador Par

2.4.2 Operador Loop

A operação de loop permite a execução de um bloco de eventos várias vezes. Esta operação é
parametrizada por um intervalo que indica o número mínimo e o número máximo de repetições
da composição vertical do operando (a composição vertical indica a união vertical de diagramas
MSC que possuem instâncias em comum). Caso haja apenas um parâmetro considera-se que o
número mínimo de repetições é zero.

O operador de loop possui apenas um operando.

Figura 2.8 Operador Loop

No diagrama da Figura 2.8 o comportamento representado pela mensagem Assistir TV en-
viada pela instância eu para a intância TV pode ser executada de zero a duas vezes.
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2.4.3 Operador Alt

O operador de alt refere-se a uma composição alternativa. Permitindo que cenários alternativos
sejam especificados em um único MSC.

Na Figura 2.9, o MSC possui um operador alt e dois operandos separados por uma linha
pontilhada. Esses operandos são considerados alternativas de execução. O primeiro operando
descreve o envio da mensagem Desligar TV pela instância eu o seu recebimento pela instância
TV . O segundo operando descreve o envio da mensagem Ligar microondas pela instância eu
e conseqüentemente seu recebimento pela instância microondas.O significado deste diagrama
MSC em termos de seqüência de eventos que podem ser executados é o seguinte: ou o envio e
recebimento de Desligar TV ocorrem ou o envio e recebimento de Ligar microondas ocorrem,
mas não ambos. Ou seja, o operador de alt é um operador excludente.

Figura 2.9 Operadador Alt

Dessa forma os traces gerados a partir do diagrama da Figura 2.9:

〈send Desligar TV, receive Desligar TV〉,
〈send Ligar microondas, receive Ligar microondas〉.

2.4.4 MSC referência

Um diagrama MSC pode fazer uso de outro MSC através da referência do nome de um dia-
grama MSC. Graficamente o símbolo de referência de outro documento MSC é representado
por um retângulo arredondado, onde dentro deste retângulo encontra-se o identificador do dia-
grama MSC que se deseja utilizar. Tal identificador é o nome do diagrama referenciado (Figura
2.10).

Uma referência de MSC também pode ser composta de outros operadores: alt, par, loop.
Há duas regras que devem ser satisfeitas quando diagramas MSC são sobrepostos:



2.4 EXPRESSÕES MSC 15

Figura 2.10 MSC Referência

1. Se uma instância que está presente no MSC principal também está presente no MSC refe-
renciado, então o MSC referenciado pode se sobrepor ao MSC principal. Uma instância
está presente em uma expressão de MSC se pelo menos uma do MSC referenciado na
expressão tem uma instância com mesmo nome.

2. Se dois MSCs referenciados compartilham uma instância, então essa instância deve ser
desenhada no MSC principal.

As instâncias presentes nos diagramas MSC referenciados necessitam ser visíveis nos MSC
que as contêm. Também não é necessário que todas as instâncias do MSC referenciados sejam
iguais as do MSC principal.





Capítulo 3

Communicating Sequential Processes (CSP)

Communicating Sequential Processes (CSP) [31] é uma linguagem formal que foi projetada
com o intuito de descrever sistemas cujos componentes interagem. CSP pertence a uma classe
de formalismo chamada álgebra de processos, cuja formulação reside sobre um rico conjunto de
leis algébricas e cálculos para verificação das propriedades. A notação CSP permite a descrição
de sistemas em termos de processos que operam independentemente, e interagem uns com os
outros através de comunicação por mensagens.

Um processo é uma abstração utilizada para descrever comportamentos tipicamente reativos.
Processos são construídos através de eventos e operadores. O relacionamento entre processos
é descrito usando os operadores. Complexas composições de processos podem ser construídas
com poucos construtores primitivos. O comportamento de um processo CSP é descrito em ter-
mos de eventos que podem transmitir informação. Um evento é uma abstração para ocorrência
de um fato. Um evento descreve uma ação particular atômica e indivisível que pode ser gerada
ou consumida por um processo. Por exemplo: o evento botao pode ser utilizado para represen-
tar a ação de pressionar um botão. Um evento em CSP ocorre instantaneamente: não há tempo
associado. Dessa forma, quando se diz que o evento botão foi comunicado, interpreta-se que o
botão foi apenas pressionado, sem levar em consideração o tempo gasto para isso. Processos
se comunicam através da sincronização de seus eventos.

Os processos primitivos Skip e Stop são processos terminais (nenhuma comunicação acon-
tece). Skip representa o término com sucesso de um processo, e Stop representa uma situação
de deadlock.

O construtor mais básico para modelar um comportamento é o operador de prefixo (→).
Seja x um evento e P um processo, então P = x→ Skip representa um processo que comunica um
evento x e então comporta-se como o processo terminal Skip. Eventos em CSP são instantâneos,
o tempo real de execução da comunicação de eventos é abstraido

O conjunto de eventos que um processo pode comunicar é chamado de alfabeto. Por exem-
plo o alfabeto do processo P = x→ Skip é {x}, sendo representado pelo símbolo αP. Em geral,
Σ representa o alfabeto de todos os processos que foram estabelecidos.

Em um processo CSP a definição ?x : A→ P, representa um processo que aceita qualquer
elemento do conjunto A e comporta-se como P.

O operador de composição seqüencial permite um processo ser inicializado depois do tér-
mino de sucesso de outro processo. O processo P = A; B, inicialmente comporta-se como A e
depois como B, quando e se o processo A terminar com sucesso. Ou seja, se sua terminação for
igual ao evento especial Skip.

O operador de escolha determinística ou escolha externa (2) permite que o comportamento
de um processo possa ser definido como uma escolha entre dois processos e permite que o

17
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ambiente resolva a escolha, como no exemplo a seguir.

S = (a→ P) 2 (b→ Q)

O processo S oferece simultaneamente dois eventos: o evento a do lado esquerdo da escolha
e o evento b do lado direito da escolha. O ambiente é o responsável por escolher qual evento
será sincronizado. Se o ambiente escolher sincronizar com a, o processo S comunica o evento
a e comporta-se como P; se o ambiente fizer a escolha pelo evento b, o processo S comunica b
e comporta-se como Q.

O operador de escolha não determinística ou escolha interna (u) permite que a avaliação
de um processo seja definida como uma escolha entre dois componentes, mas não permite que
o ambiente escolha o componente que estará disponível; não há controle sobre a escolha. Por
exemplo:

S = (a→ P) u (b→ Q)

O comportamento do processo S é oferecer ou recusar, para sincronização, tanto o evento
a quanto o evento b. Isso ocorre de forma imprevisível. Comportamentos não determinísticos
em geral são situações indesejáveis em sistemas complexos e concorrentes porque representam
imprevisibilidade ou falhas de modelagem. Entretanto, o operador de escolha interna pode
ser usado para abstrair detalhes internos do comportamento dos processos, como condições de
controle não modeladas.

A recursão em CSP é a habilidade de um processo incorporar um comportamento repetido.
Por exemplo, o processo Lampada = liga→ desliga→ Lampada, permite a alternância dos
eventos liga e desliga indefinitivamente. Sendo N o nome de um processo, N pode ser usado
como um componente em uma definição de processo. Isto é mostrado pela definição [32]:

N = P

onde P é um expressão CSP arbitrária que inclui o processo de nome N. A expressão do pro-
cesso P é o corpo de uma definição recursiva.

Através do paralelismo é possível executar mais de um processo simultaneamente, sendo
possível a comunicação entre eles. A composição paralela síncrona é a forma mais simples
de paralelismo em CSP, com sincronização de todos eventos entre os processos envolvidos. O
processo P está em paralelo com o processo Q via paralelismo síncrono (P ‖ Q) quando cada
evento oferecido por P aguarda sincronização com um evento oferecido por Q, e vice-versa.
O processo (P ‖ Q) só comunica eventos que ambos P e Q oferecem. Como conseqüência,
os processos comunicam evento a evento em parceria, caso contrário não há comunicação. Na
situação em que a intersecção dos alfabetos é vazia (αP∩αQ = ∅), esse paralelismo comporta-se
como Stop.

As regras (3.1), (3.2), (3.3) mostram o comportamento do paralelismo síncrono onde os
processos só progridem quando ambos oferecem e e quando ocorre um evento interno τ em
algum dos processos.

P
e→ P′, Q

e→ Q′

P ‖ Q
e→ P′ ‖ Q′

(3.1)
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P
τ→ P′

P ‖ Q
τ→ P′ ‖ Q

(3.2)

Q
τ→ Q′

P ‖ Q
τ→ P ‖ Q′

(3.3)

O paralelismo alfabetizado comporta-se de forma diferente. Seja X um conjunto tal que
(X ⊆ αP) e Y um conjunto tal que (Y ⊆ αQ), o paralelismo alfabetizado é denotado por

P X ‖Y Q

que executa os processos P e Q sincronizando em todos os eventos do conjunto (X∩Y). Se um
dos eventos dessa intersecção for aceito apenas por um dos processos, ele não poderá ocorrer,
pois é obrigatória a sincronização deste evento entre P e Q. Só os eventos que não estão no
conjunto intersecção dos alfabetos que podem ser comunicados independentemente. A regra
(3.4) mostra o comportamento do paralelismo alfabetizado, onde os processos P e Q progridem
quando o evento a é comunicado.

P
a→ P′, Q

a→ Q′

PA ‖B Q
a→ P′A ‖B Q′

(3.4)

Uma notação indexada permite expressar de forma concisa a composição de uma família
de processos como a seguinte [31].

‖ni=1(Pi,Xi) = P1 X1 ‖X2∪...∪Xn (. . . (Pn−1 Xn−1 ‖Xn Pn) . . .)

A interface paralela operador ||
C

explicitamente mostra o conjunto de eventos C sobre o qual

os componentes do processo sincronizam. Por exemplo (P ||
C

Q) sincroniza P e Q sincronizam

em todos os eventos do conjunto C. Eventos que não estão contidos em C são consumidos
independentemente.

Outra variação do operador de paralelismo, chamada de interleaving, permite compor pro-
cessos em paralelo, sem que haja interações entre eles. Cada evento oferecido ao interleaving
de dois processos ocorre apenas em um deles. Caso ambos estejam dispostos a aceitar um
mesmo evento, a escolha entre os processos é não determinística. Esse tipo de paralelismo é
especificado da seguinte forma:

P9Q

O comportamento do interleaving de dois processos é idêntico ao paralelismo alfabetizado de
dois processos, quando a intersecção dos alfabetos é um conjunto vazio.

P
a→ P′

P9Q
a→ P′ ‖ Q′

(3.5)
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A notação de indexação para operador de interleaving é a seguinte:

|||ni=1 Pi = P19 . . .9Pn

Em algumas circunstâncias é importante que as ações internas de sistemas não sejam visu-
alizados ou sofram interferência do ambiente externo. CSP dispõe de um operador de interna-
lização (hiding) para esconder eventos de processos e torná-los invisíveis ao ambiente externo.
O operador recebe como parâmetros um processo e um conjunto de eventos que devem ser
internalizados. O processo P \ {a} comporta-se exatamente como o processo P, exceto que as
ocorrências do evento a não são visualizadas pelo ambiente externo.

3.1 Modelos Semânticos

CSP usa modelos semânticos para estabelecer relações de refinamento entre processos. Re-
lações de refinamento formalizam a idéia de implementação correta com respeito à especifi-
cação. Se uma implementação é um refinamento de um especificação, então a implementação
satisfaz as propriedades descritas na especificação. Pode-se também dizer que a especificação
tem um maior nível de abstração que sua implementação. A partir dessas semânticas algumas
leis podem ser aplicadas. Os principais modelos semânticos são os modelos de traces, falhas e
falhas-divergências.

O modelo de traces considera um processo diretamente em termos de seus traces. Um trace
de um processo é um registro dos eventos que este processo comunicou.

• 〈x,y〉 é um trace de um processo que aceitou o evento x, e em seguida o evento y.

• 〈X〉 é o trace do evento Skip.

• 〈〉 é o trace vazio que ainda não aceitou nenhum evento. O trace vazio está contido no
conjunto de traces de qualquer processo.

Todos os operadores da linguagem podem ser entendidos nesse nível: os traces de uma
composição de processo é dependente apenas dos traces de seus componentes. No modelo de
traces, a semântica de um processo P está associada com seu o conjunto de traces, definido
como traces(P). Sendo P = a→ b→ c→ SKIP, então:

traces(P) = {〈〉, 〈a〉, 〈a,b〉, 〈a,b,c〉, 〈a,b,c,X〉}
Processos são equivalentes no modelo de traces quando possuem exatamente o mesmo

conjunto de traces.

traces(P) = traces(Q)

O modelo de traces não identifica os eventos que não podem ser consumidos num determi-
nado momento. Dessa forma os traces de uma escolha interna e de uma escolha externa são
idênticos. Por exemplo, sejam

P = (a→ Skip) 2 (b→ Stop)
Q = (a→ Skip) u (b→ Stop)
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ambos possuem o mesmo conjunto de traces: traces(P) = traces(Q) = {〈〉, 〈a〉, 〈a,X〉, 〈b〉}.
Seja A a especificação de um sistema e B um processo que representa sua implementação.

Diz-se que A é refinado por B no modelo de traces se o conjunto de traces de B está contido
no conjunto de traces de A. Ou seja, se os traces de B forem iguais ou estiverem contidos nos
traces produzidos por A, o refinamento é dito válido e é denotado por A vT B (lê-se: o processo
B refina o processo A pelo modelo de traces). Ou seja, traces(B) ⊆ traces(A).

O modelo de falhas leva em conta o conjunto de eventos que um processo pode realizar e
quais eventos ele pode recusar. Seja X um conjunto dos eventos que são oferecidos inicialmente
pelo ambiente ao processo P. Se é possível para P entrar em deadlock em seu primeiro passo
quando colocado neste ambiente, ou seja o processo não aceita nenhum evento de X, pode-se
dizer que o processo P rejeita o conjunto X. Seja refusals(P) o conjunto que contém conjuntos
de eventos que o processo P recusa inicialmente. Portanto, X ∈ refusals(P). No entanto, pre-
cisamos saber não somente o que o processo pode recusar depois do trace vazio (inicialmente),
mas também o que o processo pode recusar depois de qualquer trace. Uma failure é um par
(s,X), onde s pertence aos traces(P) e X pertence aos refusals(P/s). O termo P/s representa o
processo P, após ter realizado o trace s e failures(P) é o conjunto de todas as failures de P.

O conceito de falhas permite deixar clara a distinção entre processos determinísticos e não-
determinísticos. Um processo é dito determinístico se ele nunca rejeita algum evento que ele
poderia consumir. Ou seja, P é deterministico⇒ (X ∈ refusals(P) ≡ (X ∩P0 = ∅)), onde P0 =

{x | 〈x〉 ∈ traces(P)}.
Por exemplo, os processos P = (a→ Skip) 2 (b→ Stop) e Q = (a→ Skip) u (b→ Stop) não

são equivalentes na semântica de falhas. P não pode recusar os eventos a ou b em seu estado
inicial, mas pode recusar ambos após ter consumido algo. Já o processo Q é instável pois há
duas transições internas que são possíveis para ele. Tanto a ou b é possível, sendo o outro
recusado.

Sejam A e B processos. Diz-se que B refina A pelo modelo de falhas (A vF B) se B refinar
A no modelo de traces e também se seu conjunto de falhas estiver contido (ou for igual) ao
conjunto de falhas de A.

(A vF B) ⇒ traces(A) ⊇ traces(B)∧ failures(A) ⊇ failures(B)

O modelo de falhas-divergências inclui os modelos de traces e falhas. Ele identifica todos os
traces que fazem com que o processo se comporte em divergência ou em livelock. Um processo
divergente não executa nada de útil, como também não recusa nenhum evento. Ou seja, executa
uma seqüência infinita de ações internas. Se um processo pode divergir, então ele pode executar
qualquer trace, recusar qualquer evento e sempre divergir em qualquer trace posterior. Assim,
divergences(P) contém não apenas os traces nos quais P pode divergir como também todas as
extensões desses traces. No modelo de falhas-divergências é necessário estender os conjuntos
de traces e falhas. Assim, o conjunto de traces de um processo P contém também as seqüências
de eventos que levam o processo P a divergir. Já o conjunto de falhas deve também considerar
os pares (s,X) tais que, depois de s, P divirja. A notação A vFD B denota um processo B que
refina um processo A no modelo de falhas-divergências.

Model Checking é um método para verificar formalmente sistemas de estado finito e provar
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Operador CSP CSPm
Stop STOP STOP
Skip SKIP SKIP

Prefixo a→ P a -> P
Recursão N = P N=P

Escolha Externa P1 2 P2 P1 [] P2
Escolha Interna P1 u P2 P1 |~| P2
Internalização P \ A P \ A

Composição Seqüencial P1;P2 P1 ; P2
Paralelismo Alfabetizado P1 A ‖B P2 P1 [A||B] P2

Paralelismo Alfabetizado Indexado ‖ni=1(Pi,Ai) || i : I@[A(i)]Pi

Interleaving P19P2 P1 ||| P2
Interleaving Indexado |||ni=1 Pi ||| i : I@P(i)

Tabela 3.1 Representação ASCII de CSP

certas propriedades automaticamente. A corretude é especificada como fórmulas da lógica tem-
poral ou em termos de uma relação de refinamento. Este último caso é chamado de Refinement
Checking. Neste trabalho utilizamos a ferramenta FDR [16] para verificar equivalência entre
processos CSP através de Refinement Checking (Capítulo 5). O surgimento de ferramentas
levou à criação de uma notação ASCII para CSP, chamada de CSP-M (Tabela 3.1).



Capítulo 4

Message Sequence Charts Síncrono

Este capítulo apresenta uma estratégia sistematizada para introduzir o conceito de sincronismo
em Message Sequence Charts (MSC). Primeiramente será apresentada uma notação de MSC
estendida que permite em um mesmo diagrama a descrição das mensagens de comportamento
síncrono e mensagens de comportamento assíncrono. Também será apresentado um algoritmo
de transformação entre a notação de MSC síncrono para a do MSC padrão. Em seguida será
descrita uma semântica para Message Sequence Charts (MSC) usando a álgebra de processos
CSP. Esta semântica permite formalizar uma relação de equivalência entre os diagramas das
duas notações.

4.1 Notação MSC Síncrono

Comunicação síncrona fornece um modelo conveniente para especificar sistemas com um alto
nível de abstração em comparação à comunicação assíncrona. Em particular, a comunicação
síncrona permite abstrair detalhes de protocolos handshake, permitindo ao engenheiro de soft-
ware focar na comunicação no nível da aplicação.

A notação gráfica proposta nesse trabalho não modifica os operadores de MSC já existentes,
apenas inclui mais um operador para descrição de comportamento síncrono. A notação consiste
de uma linha sem indicativo de direção que representa uma mensagem transmitida, assim como
o MSC padrão. Cada mensagem pode conter um label indicando qual a instância que origina a
mensagem síncrona. Caso não haja tal label considera-se que qualquer uma das instâncias está
apta a enviar a mensagem de sincronização ( veja Figura 4.3) . As instâncias que sincronizam
nesta mensagem possuem conectores na intersecção da linha não direcional com a linha que
representa o tempo de vida de cada uma das instâncias envolvidas.

Esta notação gráfica foi baseada no entendimento comum sobre comunicações síncronas
onde há pontos de bloqueio que impedem que outras mensagens sejam evoluídas antes da libe-
ração desses pontos [10] . Neste sentido os pontos de bloqueio nesta notação são representados
pelos conectores entre as mensagens e as instâncias.

Uma mensagem síncrona, na notação proposta, produz apenas um evento, diferentemente
de uma mensagem assíncrona da notação MSC padrão que produz dois eventos: send e receive.
Dessa forma uma mensagem síncrona é um evento atômico e instantâneo.

A Figura 4.1 apresenta um exemplo da notação estendida para mensagens síncronas; no
diagrama a mensagem z sincroniza as instâncias A e B, e a mensagem w sincroniza as instâncias
A e C.

O trace gerado a partir do diagrama da Figura 4.1 é o seguinte:

23
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Figura 4.1 Notação de MSC Estendida

〈z,w〉.
A mensagem z, formada pelo evento atômico z, bloqueia as instâncias A e B até que a

sincronização seja completada. Por isso o evento w, originário da mensagem w apesar de ter a
instância C livre, tem que esperar a instância A, a qual ele também sincroniza, ser liberada pela
mensagem z.

Como já foi citado, a nova notação é conservativa no sentido de permitir a especificação de
mensagens síncronas e assíncronas em um mesmo diagrama; a Figura 4.2 exibe os dois tipos
de comunicação. A mensagem a sincroniza as instâncias A, B e C, enquanto que as mensagens
x e y são assíncronas.

Figura 4.2 Notação de MSC Estendida

Os traces gerados a partir do diagrama da Figura 4.2 são os que seguem:

〈send x,a, receive x,send y, receive y〉,
〈send x,a,send y, receive y, receive x〉,
〈send x,a,send y, receive x, receive y〉,
〈send x, receive x,a,send y, receive y〉.

A sincronização entre as instâncias bloqueia a execução de outros eventos (síncronos ou
assíncronos) nestas instâncias. Quando a sincronização é totalmente realizada estas instâncias
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envolvidas na sincronização tornam-se habilitadas a executar outros eventos. Por exemplo,
os eventos send y e receive y só podem ser comunicados após as instâncias A e B tiverem
realizadas todo o sincronismo.

Figura 4.3 Notação de MSC Estendida

Na Figura 4.3 existe uma mensagem assíncrona x. Diferentemente da mensagem y da
Figura 4.2, ela não será bloqueada pela mensagem síncrona a. Isso ocorre porque as instâncias
com as quais x está se comunicando na Figura 4.3, instâncias D e E, não fazem parte da sin-
cronização. Como mostra os traces do diagrama da Figura 4.3, a seguir, os eventos pertencentes
à mensagem x estão livres em relação à mensagem a pertencente a este mesmo diagrama.

〈a,send x, receive x〉,
〈send x, receive x,a〉,
〈send x,a, receive x〉.

4.2 Transformação de MSC Estendido para MSC Padrão

A notação padrão de MSC é usada largamente por muitos projetistas e por muitas ferramen-
tas, como PTK [3], TAU [37], LTSA [26]. Nesse contexto é importante ter um algoritmo de
transformação que gera um diagrama em notação MSC padrão a partir da notação proposta na
Seção 4.1, permitindo a mobilidade entre as notações.

O algoritmo introduz diversas mensagens de controle para implementar a sincronização dos
eventos.

O primeiro passo do algoritmo é transformar cada mensagem síncrona em uma seqüência
de mensagens assíncronas. Esta seqüência deve respeitar a seguinte condição de geração:

• Toda instância envolvida em uma multi-sincronização deve enviar ou receber pelo menos
uma mensagem assíncrona.

No exemplo do diagrama da Figura 4.3 a mensagem a sincroniza as instâncias A, B e C.
Então essas instâncias devem enviar ou receber mensagens assíncronas a’s. Na Figura 4.4
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duas mensagens são geradas: a mensagem a0 que parte da instância A para a instância B; e a
mensagem a1 que parte da instância B e é recebida pela instância C. Essas duas mensagens
satisfazem a condição de geração. Poder-se-ia inserir uma maior quantidade de mensagens a’s,
porém sempre respeitando a condição de geração. Essa decisão é do engenheiro de software,
é de sua responsabilidade analisar o impacto da inserção de mais mensagens a serem transmi-
tidas. Quanto a definição quais instâncias enviam ou recebem mensagens, devemos seguir a
definição dada pelo label da notação estendida. A mensagem síncrona a possui o label : A : a,
indicando que a mensagem síncrona origina-se da instância A.

Figura 4.4 Primeiro Passo do Algoritmo

A seqüência de mensagens assíncronas que são geradas a partir de uma simples mensagem
síncrona é chamada de seção síncrona. No diagrama da Figura 4.4 a seção síncrona é indicada
por um quadrilátero de linhas pontilhadas. Este quadrilátero não faz parte da notação MSC e
está na Figura 4.4 para evidenciar tal conjunto de mensagens. Por exemplo, as mensagens a0
e a1 pertencem à mesma seção de sincronização, uma vez que estas mensagens derivaram-se
de uma mesma mensagem síncrona a. As mensagem x e y, que originalmente são assíncronas,
permanecem no diagrama.

No diagrama derivado da notação estendida, categorizamos as mensagens em estarem ou
não em uma seção síncrona. Além dessa classificação, uma outra será muito importante nas
seções seguintes; esta refere-se a classificação das instâncias envolvidas no sincronismo.

Toda instância que envia ou recebe uma mensagem que está dentro de uma seção síncrona
S, chamamos de instância ativa de S. Por exemplo, no diagrama da Figura 4.4 há apenas uma
seção síncrona, a qual chamaremos de S1. Dessa forma as instâncias ativas de S1 são aquelas
onde as mensagens a0 e a1 partem e/ou chegam. Ou seja, as instâncias ativas de S1 são A, B e
C.

O segundo passo do algoritmo é introduzir mensagens de controle tau com o objetivo de
isolar cada seção síncrona das mensagens que ocorrem antes e depois desta seção. As men-
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sagens tau são introduzidas seguindo as seguintes regras.

Para cada seção síncrona:

Acima Adicionar mensagens tau acima da seção síncrona a partir de todas as instâncias ativas
para as instâncias ativas que produzem o primeiro envio de mensagem da seção de sín-
crona.

Abaixo Adicionar mensagens tau abaixo da seção síncrona a partir das instâncias ativas que
recebem as últimas mensagens da seção síncrona para todas as instância ativas.

Em ambos os casos, não é necessário inserir mensagens tau onde a instância que enviaria e
a instância que receberia uma mensagem são a mesma instância.

As mensagens tau acima da seção síncrona forçam que todos os eventos precedentes ocor-
ram antes da seção síncrona. Isto acontece porque toda instância tem que receber ou enviar uma
mensagem tau antes da sincronização. Toda instância obedece a uma ordem de eventos em seu
eixo. Nenhum evento anterior ocorre antes de um send tau e receive tau. Além disto, toda
mensagem tau chega antes da primeira mensagem da seção de sincronização ter sido enviada.
A relação de envio e recebimento de mensagens descrita no Capítulo 2 garante a execução de
todos os eventos das mensagens tau antes do início da sincronização. Então mensagens tau
isolam a seção síncrona para garantir que todo evento precedente ocorra antes que todas as in-
stâncias ativas estejam prontas para sincronizar. De forma similar, as mensagens tau inseridas
após a seção síncrona força todo evento que segue a seção síncrona ocorrer após sua última
mensagem ser recebida. Funcionando dessa maneira como uma forma de isolamento da seção
síncrona.

A Figura 4.5 mostra a transformação de MSC estendido pra a notação padrão de MSC,
usando as regras de inserção de mensagens tau . Assim como na Figura 4.4 o quadrilátero
pontilhado indica uma seção síncrona.

Como resultado das regras acima, pode-se dizer que a geração do diagrama da Figura 4.5
seguem os passos :

1. Substituir o evento síncrono a por uma seqüência de eventos assíncronos — mensagens
assíncronas a0, a1 — que respeite a condição de geração.

2. Definir seção síncrona formada pela seqüência de eventos resultantes do passo anterior
— S1= { a0 ,a1}.

3. Para cada seção síncrona identificar instâncias ativas: A, B e C.

4. aplicar regras de inserção de mensagens de controle tau.

• Antes da seção S. Identificar as instâncias que enviaram o primeiro evento da seção
S (no exemplo, apenas a instância A). Esta instância deve receber mensagens tau
que partem das outras instâncias ativas B e C. Esse passo gera as mensagens tau0 e
tau1.
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• Após a seção S. Identificar as instâncias que recebem o último evento da seção S (no
exemplo, apenas a instância C). A partir dessa instância devem partir mensagens
tau2 e tau3 para as outras instâncias ativas —B e C.

Figura 4.5 MSC Padrão Derivado da Notação MSC Estendida

4.3 Mapeamento entre Níveis Temporais

Após gerar um novo diagrama MSC a partir da nova notação, iremos demonstrar como mapear
uma notação na outra, uma vez que os traces de cada um dos diagramas MSC são diferentes, e
o número de mensagens trocadas entre as instâncias também é diferente.

O diagrama da Figura 4.5 apresenta a especificação de um sistema mais detalhado do que
o diagrama da Figura 4.2. Pode-se dizer então que o digrama da Figura 4.2 possui uma mode-
lagem mais abstrata do sistema, enquanto o diagrama da Figura 4.5 possui uma descrição mais
próxima da implementação do sistema.

Modelar sistemas em diferentes níveis de abstração apresenta a vantagem de capturar di-
versas visões arquiteturais. Normalmente essas visões são representadas usando diferentes al-
fabetos, — e é justamente o que ocorre entre os diagramas acima citados. O primeiro diagrama
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da Figura 4.2 possui um alfabeto mais enxuto do que o segundo da Figura 4.5. Dessa forma, é
necessário prover o mapeamento entre esses níveis [9].

Na notação proposta neste trabalho, a comunicação síncrona é observada pelo ambiente
como um único evento. Neste nível de abstração, o sistema é observado em específicos mo-
mentos que são relevantes em uma determinada situação. Entretanto, qualquer comunicação
síncrona é implementada utilizando-se algum protocolo de handshake que faz uso de comuni-
cação assíncrona.

O mapeamento aqui proposto entre as notações estendida e padrão simplesmente ignora as
mensagens de controle tau e permite ao sistema abstrato observar apenas a última mensagem
do protocolo de handshake que ocorre. Este último evento caracteriza uma realização do hand-
shake com sucesso e significa o fim da transação.

Estes conceitos são inspirados no conceito de abstração temporal amplamente usado em
projetos de hardware, onde uma seqüência ou um comportamento de um dispositivo é visto
em diferentes granularidades de tempo. Diferentes níveis de abstração temporal diferem na
freqüência em que se observa o sistema. Eventos no nível mais concreto (observados numa fre-
qüência alta) são mapeados em eventos do nível abstrato (observados numa freqüência baixa).
Ou seja, uma seqüência de eventos do nível mais concreto de computação implementam um
evento do alto nível de computação [36].

Nas próximas seções será descrito como este mapeamento pode ser formalmente definido
para fornecer uma sólida justificativa para o algoritmo de transformação.

4.4 Semântica para Message Sequence Charts

Nesta seção é proposta uma semântica formal para MSC baseada em CSP. Esta semântica per-
mite formalmente definir a transformação de MSC síncrono para MSC assíncrono e raciocinar
sobre a relação entre as notações.

4.4.1 Semântica Formal para MSC Estendido e MSC Padrão em CSP

A semântica de um diagrama MSC é definida como um processo CSP. Este mapeamento é
definido baseado na ordem parcial dos eventos usados para gerar os traces de um diagrama
MSC. Inspirado nas regras de geração de traces MSC cujas são estabelecidas pela ordem parcial
(Capítulo 2), nós analisamos o diagrama MSC em duas perspectivas: nas dimensões horizontal
e vertical.

A primeira perspectiva trabalha apenas com os eixos verticais onde as instâncias executam
seus eventos. Cada instância torna-se um processo CSP definido pela seqüência de eventos
que ocorrem ao longo de seu eixo. Por exemplo, as instâncias do diagrama da Figura 4.2 são
representadas pelos seguintes processos.

A = a→ send y→ Skip
B = send x→ a→ receive y→ Skip
C = a→ Skip
D = receive x→ Skip
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O processo A, por exemplo, é formado pelos eventos CSP a e sendy; estes eventos são
exatamente os eventos MSC que ocorrem ao longo do eixo da instância A. A ordem em que os
eventos são comunicados em CSP é a mesma ordem temporal de vida da instância, do topo da
instância para baixo.

A segunda perspectiva é a horizontal que captura o comportamento das mensagens. A
representação em CSP divide-se em duas categorias: mensagens síncronas e mensagens assín-
cronas. Uma mensagem assíncrona de um diagrama MSC torna-se um processo definido por
dois eventos: um evento de envio (send) e um evento de recebimento (receive). Na Figura 4.2
existem duas mensagens assíncronas x e y, essas mensagens em CSP são definidas da seguinte
forma:

x = send x→ receive x→ Skip
y = send y→ receive y→ Skip

Uma mensagem síncrona é definida como um único evento em CSP. O diagrama da Figura 4.2
possui uma única mensagem síncrona, a, que é representada em CSP como:

Msga = a→ Skip

As duas dimensões desta semântica são combinadas para formar uma semântica formal para
diagramas MSC. A ordem parcial definida dos eventos em um diagrama ocorre naturalmente
em um processo CSP, após ser realizada uma composição dos processos que representam as
duas dimensões em paralelo. A composição de processos para a semântica de MSC padrão é
definida de acordo com a seguinte regra:

Seja instanciai o processo que representa uma instância e mensagemj o processo que repre-
senta uma mensagem. Seja Σ a união dos alfabetos de todos os processos. A semântica para
um diagrama MSC padrão é definido por:

MSCPadrao = (|||ni=1 instanciai) ||
Σ

(|||mj=1 mensagemj)

Os traces gerados por estas composições de processos CSP são exatamente os mesmos
definidos pelo seu diagrama MSC correspondente, em notação padrão. Intuitivamente, cada
processo, gerado pela composição de instâncias e mensagens, segue as regras de ordem parcial
(ordem da instância e relação de envio e recebimento de mensagem). Os processos instanciai
asseguram a correta ordem dos eventos ao longo do eixo de vida de cada instância. Os pro-
cessos mensagemj forçam que todo evento de envio de uma mensagem ocorra antes do rece-
bimento desta mensagem, no caso de mensagens assíncronas. Na notação MSC padrão, não
há sincronização entre as instâncias, dessa forma elas sempre comunicam-se via mensagens
assíncronas; mensagens também não interagem entre si, sendo possível agrupá-las usando o
operador de interleaving. Entretanto, mensagens e instâncias sincronizam, o que é capturado
através de sua composição paralela. Por exemplo os processos B e x sincronizam no evento
send x.

A composição de processos para a semântica de MSC estendido é ligeiramente diferente.
As mensagens síncronas são representadas como um simples evento em CSP. Agora as instân-
cias sincronizam entre si, desta forma devemos usar o operador de paralelismo para agrupar
estas instâncias.
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Seja instanciai e mensagemj processos que representam uma instância e uma mensagem,
respectivamente. Seja αi o alfabeto da instanciai, e Σ =

⋃n
i=1αi. A semântica de um diagrama

MSC estendido é definida da seguinte forma:

MSCEstendido = (‖ni=1(instanciai,αi)) ||
Σ

(|||mj=1(mensagemj))

A semântica de MSC padrão em CSP é na verdade um caso especial da semântica de MSC
estendido. Os alfabetos das instâncias instancei no MSC padrão formam uma partição; por-
tanto, seus alfabetos são disjuntos dois-a-dois. A partir da definição do operador de paralelismo,
esses processos executam independentemente, ou seja em interleaving.

4.5 Eqüivalência Entre as Notações Padrão e Estendida de MSC

Com o objetivo de mostrar que a transformação da notação estendida de MSC para a notação
padrão dos diagramas preserva o comportamento, é necessário definir uma noção de eqüivalên-
cia entre tais diagramas. Claramente essa comparação não pode ser feita de maneira direta,
uma vez que os alfabetos não são iguais.

Figura 4.6 Mapeando Eventos Assíncronos em Eventos Síncronos

A Figura 4.6 apresenta a ilustração do mapeamento entre os modelos síncrono e assín-
crono. Pode-se observar que os eventos do modelo assíncrono derivados das mensagens tau,
— send tau e receive tau — não possuem correspondente no modelo síncrono, isto faz sentido
uma vez que mensagens tau são apenas mensagens de controle e não fazem parte do compor-
tamento do sistema em nível de aplicação. Por outro lado as mensagens que pertencem a um
seção síncrona tem apenas seu último evento mapeado em seu evento correspondente do mod-
elo síncrono; — o evento receive a1, último vento da seção síncrona, é mapeado para seu
evento correspondente síncrono, a mensagem a.

Seja Sinc o conjunto dos eventos síncronos extraídos de um diagrama MSC estendido cuja
semântica é dada pelo processo MSCEstendido. De forma similar, seja Assinc o conjunto das
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mensagens assíncronas extraídas de um diagrama em notação MSC padrão cuja semântica é
dada pelo processo MSCPadrao. Estes processos são comparados através do mapeamento

M : Sinc→ ℘(seq Assinc),

que relaciona cada mensagem síncrona (nível abstrato) em um conjunto de traces de men-
sagens assíncronas (nível concreto). Intuitivamente, consideramos que um diagrama em no-
tação MSC estendido e padrão são equivalentes se e apenas se substituindo mensagens sín-
cronas com os seus correspondentes traces concretos em MSCExtendido resulta no processo
MSCExtendidoMapeado, equivalente a MSCPadrao no modelo de falhas \ divergências de CSP.

Como um exemplo, mostra-se, a seguir, a correspondente seqüência de mensagens assín-
cronas que se relacionam com a mensagem síncrona a do diagrama da Figura 4.6.

M(a) 7→ {〈send a0,receive a0,send a1,receive a1〉}
O primeiro passo é construir o processo MSCExtendidoMapeado. Este processo pode ser obtido
a partir da caracterização do mapeamento como um processo CSP.

Map(Assinc,Sinc) = (?assinc : Assinc→Map(Assinc,Sinc))
2 (?sinc : Sinc→ P(M(sinc))
2 (f → Skip)

onde P(M(sinc)) representa o processo cujos traces são retornados por M(sinc). Por exemplo
P(M(a)), denota o processo:

send a0→ receive a0→ send a1→ receive a1→Map(Async,Sync).

O processo Map é projetado para rodar em paralelo com o processo MSCEstendido. Eles
sincronizam em todos os eventos. Sempre que eles sincronizarem em um evento assíncrono,
Map simplesmente recusa e nenhum mapeamento é feito. Por outro lado, se eles sincronizarem
em um evento síncrono sinc, todas as correspondentes seqüências de eventos assíncronos de
sinc são gerados por P(M(sinc)). O evento f é usado para detectar a terminação de MSCEstendido
e, conseqüentemente o de Map.

O processo MSCEstendidoMapeado pode ser definido como:

MSCEstendidoMapeado(Assinc,Sinc) = ((MSCEstendido; (f → Skip)) ||
Σ∪{f }

Map(Assinc,Sinc)) \ (Sinc∪{f })
onde Σ é o alfabeto do processo MSCEstendido. Observe que o processo MSCEstendido é
composto em seqüência com (f → Skip). O evento f sinaliza para Map o término do processo
MSCEstendido. O passo final é esconder os eventos síncronos e f do MSCEstendidoMapeado,
deixando nele apenas os eventos assíncronos.

Então os processos MSCEstendido e MSCPadrao serão equivalentes se e apenas se:

MSCEstendidoMapeado(Assinc,Sinc) vFD (MSCPadrao \ taus)
(MSCPadrao \ taus) vFD MSCEstendidoMapeado(Assinc,Sinc)
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onde taus é o conjunto de todos os eventos tau introduzidos, durante a execução do algoritmo de
transformação de um diagrama MSC em notação estendida em seu correspondente em notação
MSC padrão.

Esta caracterização de eqüivalência é validada através da utilização de ferramentas de model
checking, como FDR [16].





Capítulo 5

Estudo de Caso

Este Capítulo tem como objetivo apresentar um estudo de caso com a finalidade de verificar a
sistemática apresentada no capítulo anterior e avaliar a aplicabilidade da notação de extensão
de MSC e algoritmo de transformação, além do mapeamento entre notações propostos nesse
trabalho.

Por fim introduziremos a geração de testes através da ferramenta PTK a partir de diagramas
descritos em MSC.

O exemplo apresentado neste estudo de caso trata-se de uma conferência telefônica com
três usuários.

O estudo de caso está dividido nas seguintes etapas:

1. Especificação da conferência telefônica com a notação MSC padrão e geração dos seus
traces;

2. Especificação da conferência telefônica com a notação proposta no Capítulo 4 e geração
dos seus traces;

3. Aplicação do algoritmo de transformação de MSC;

4. Mapeamento de ambas as especificações para CSP;

5. Verificação da equivalência dos processos através da ferramenta FDR;

6. Demonstração da utilização da ferramenta PTK [3] para geração de traces de testes.

5.1 Caracterização — Conferência Telefônica

Uma conferência telefônica é um serviço de rede que permite que mais de duas pessoas possam
conversar simultaneamente por telefone. Normalmente o participante que inicia a conferência
faz convites a outros usuários para que participem da conferência telefônica e aguarda a con-
firmação para estabelecer a conexão. Depois de estabelecida a conexão os participantes podem
conversar, até a conexão ser fechada, ou os participantes retirem-se da conferência.

A conferência telefônica especificada neste estudo de caso é composta por 3 usuários:
Flávia, Juliano, Augusto. A comunicação é iniciada por Flávia que faz o convites a Juliano
e Augusto para participar da conferência. Os convites e as confirmações são mensagens as-
síncronas. Após as confirmações, a conversa pode ser efetivamente iniciada, onde as men-
sagens, falas dos participantes, são enviadas para todos os envolvidos. Nas próximas seções
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apresentaremos esse cenário nas modelagens de MSC padrão e com a extensão proposta no
Capítulo 4.

5.2 MSC Padrão

A Figura 5.1 representa o comportamento descrito na Seção 5.1 com a notação padrão de MSC,
onde toda a comunicação é assíncrona. Cada participante da conferência foi mapeado em uma
instância. A comunicação entre as instâncias estão representadas como mensagens.

Figura 5.1 Conferência com três usuários

As primeiras mensagens trocadas entre as instâncias são feitas para estabelecer a conexão
da conferência. A instância Flavia inicia a conferência e envia convites para a instância Juliano
através da mensagem conviteJ e para a instância Augusto por meio da mensagem conviteA. E
espera as confirmações para iniciar a conversa, esta confirmação é feita através das mensagens
aceitoJ e aceitoA, provenientes das instâncias Juliano e Augusto, respectivamente.
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A instância Flavia inicia a conversa enviando duas mensagens alo para cada participante da
conferência — alo0 e alo1. Augusto responde com a mensagem como vai?0 e como vai?1 e
para as instâncias Juliano e Flavia, respectivamente.

Este diagrama denota diversos traces, a seguir alguns desses traces:

〈send conviteJ, receive conviteJ,send conviteA, receive conviteA,send aceitoJ,
receive aceitoJ,send aceitoA, receive aceitoA,send alo0,send alo1, receive alo1,

send como vai?0,send como vai?1, receive como vai?1, receive alo0, receive como vai?0〉,

〈send conviteJ,send conviteA, receive conviteJ,send aceitoJ, receive aceitoJ,
receive aceitoA,send aceitoA, receive aceitoA,send alo0,send alo1, receive alo0,

receive alo1,send como vai?0,send como vai?1, receive como vai?0, receive como vai?1〉.

Embora estes traces possam ser um cenário válido para alguns sistemas, estes mesmos
traces podem ser não válidos para outros sistemas. Por exemplo deseja-se modelar um sistema
que impede que as mensagens de “alo” sejam intercaladas com mensagens “como vai?”. Para
que isto não ocorra, devem ser inseridas mensagens de controle para evitar o interleaving e
garantir a atomicidade da multi-sincronia.

Figura 5.2 Conferência com três usuários
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5.3 Extensão de MSC

A extensão proposta no Capítulo 4, permite especificar a conferência sem ambiguidade entre a
ordem das mensagens onde a comunicação síncrona é realizada.

A Figura5.2 mostra o mesmo cenário usando a extensão de MSC proposta. Este diagrama
contém mensagens síncronas e assíncronas. As mensagens referentes aos convite para os par-
ticipantes da chamada em conferência são assíncronas. Por exemplo, a mensagem “conviteA“
destinada à instância Augusto pode ser enviado antes do convite para Juliano ter sido recebido,
ou seja antes do evento “receive conviteJ“.

Entretanto, após cada um dos participantes terem aceito o convite, ou seja Flavia ter re-
cebido recebido as mensagens “aceitoJ” e “aceitoA”; a comunicação é transmitida de forma
síncrona entre as instâncias. Nesta modelagem cada fala de um usuário é dita uma mensagem
síncrona; As mensagens alo e como vai? são atômicas e cada uma permite a sincronização das
instâncias Flavia, Juliano e Augusto. A mensagem alo é enviada por Flavia e como vai? é
enviada por Augusto. Embora esta informação seja indicada no diagrama (Figura 5.2), ela é
omitida aqui por simplicidade.

A seguir alguns traces gerados a partir da especificação da conferência telefônica na notação
de MSC estendido, proposta neste trabalho.

〈send conviteJ,send conviteA, receive conviteJ,send aceitoJ, receive aceitoJ,
rec conviteA,send aceitoA, rec aceitoA,alo,como vai?〉,

〈send conviteJ, receive conviteJ,send aceitoJ,send conviteA, receive aceitoJ,
rec conviteA,send aceitoA, rec aceitoA,alo,como vai?〉, . . .

Note que as mensagens síncronas são eventos atômicos não havendo dessa forma o pro-
blema identificado nos traces gerados a partir da Figura5.1; as mensagens alo e como vai? não
são intercaladas por nenhuma outra mensagem e dão o sentido que as instâncias comunicam
esses eventos instantaneamente.

5.4 Transformação da Notação Estendida para a Notação Padrão

Como foi mencionado no Capítulo anterior, o padrão de notação MSC é largamente usado
por muitas ferramentas. Uma contribuição deste trabalho é permitir a transformação de uma
notação na outra. Usamos o algoritmo de inclusão de mensagens de controle τ para isolar as
seções de síncronas.

No diagrama da Figura 5.3, mostra-se o resultado da aplicação do algoritmo de transfor-
mação do diagrama da Figura 5.2. Cada mensagem síncrona tornou-se uma seqüência de men-
sagens assíncronas. Note que esta seqüência preserva a condição de geração: toda instância
envolvida na multi-sincronização deve enviar ou receber pelo menos uma mensagem assín-
crona. Por exemplo, a mensagem “alo” da Figura 5.3 sincroniza as instâncias Flavia, Juliano
e Augusto; assim estas instâncias devem enviar ou receber uma mensagem assíncrona alo — a
instância Flavia envia as mensagens alo0 e alo1; a instância Juliano recebe a mensagem alo0
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e a instância Augusto recebe a mensagem alo1 . A mensagem como vai? é transformada de
forma similar. A ordem das mensagens e sua quantidades ficam a critério do projetista. Por
exemplo a mensagem síncrona poderia ser decomposta em 3 três mensagens alo0, alo1, alo2,
onde a instância Flavia enviaria a mensagem alo0 e receberia a mensagem alo2; a instância
Juliano receberia a mensagem alo1 e a instância Augusto receberia a mensagem alo0 e enviaria
a mensagem alo2.

Depois desse primeiro passo da transformação, decomposição das mensagens síncronas,
são aplicadas as regras de introdução de mensagens tau, que funcionam como mensagens de
controle.

A seguir um dos traces gerados a partir do diagrama da Figura 5.3:

〈send conviteJ, receive conviteJ,send conviteA, receive conviteA,send aceitoJ,
send aceitoA, receive aceitoJ, receive aceitoA,send tau0, receive tau0,

send tau1, receive tau1,send alo0, receive alo0,send alo1, receive alo1,

send tau2, receive tau2,send tau3, receive tau3,send tau4, receive tau4,

send tau5, receive tau5,send tau6, receive tau6,send tau7, receive tau7,send como vai?0,

receive como vai?0,send como vai?1, receive como vai?1,send tau8,

receive tau8,send tau9, receive tau9,send tau10, receive tau10,send tau11, receive tau11〉

Esse e outros traces do diagrama gerados após a aplicação das regras de transformação,
Figura 5.3, podem ser mapeados nos traces do diagrama da notação estendida de MSC, Figura
5.2. O mapeamento entre um diagrama e outro é feito ignorando-se as mensagens de controle
e observando apenas o último evento das mensagens síncronas.

Para formalizar este mapeamento, introduzimos uma semântica formal aos diagramas MSC,
no Capítulo 4. Para cada diagrama, definimos os processos primitivos nas perspectivas horizon-
tal e vertical. Os processos que representam as instâncias correspondente à perspectiva vertical
e as mensagens à perspectiva horizontal. E compomos tais processos em paralelo.

Os processos CSP gerados a partir do diagrama da Figura 5.2, que possui mensagens sín-
cronas e assíncronas são os seguintes:

Flavia = send conviteJ→ send conviteA→ receive aceitoJ→ receive aceitoA→
alo→ como vai→ Skip

Juliano = receive conviteJ→ send aceitoJ→ alo→ como vai→ Skip
Augusto = receive conviteA→ send aceitoA→ alo→ como vai→ Skip
m conviteJ = send conviteJ→ receive conviteJ→ Skip
m conviteA = send conviteA→ receive conviteA→ Skip
m aceitoJ = send aceitoJ→ receive aceitoJ→ Skip
m aceitoA = send aceitoA→ receive aceitoA→ Skip
m alo = alo→ Skip
m comoVai = como vai?→ Skip

Aplicando a regra de composição dos processos para MSC do Capítulo anterior o processo
que define o comportamento do diagrama é o seguinte:
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confTel = (Flavia |[αF |αJ ∪αA ]| (Juliano |[αJ |αA ]| Augusto)) |[Σ ]|
(m conviteJ9m conviteA9m aceitoJ9m aceitoA9m alo9

m comoVai)

onde αF = {send conviteJ,send conviteA,receive aceitoJ,receive aceitoA,alo,como vai?},
αJ = {receive conviteJ,send aceitoJ,alo,como vai?},
αA = {receive conviteA,send aceitoA,alo,como vai?} e
Σ = αF ∪αJ ∪αA.

Os processos primitivos que representam as instâncias, as mensagens transmitas entre as
instâncias e as mensagens de controle, para o diagrama da Figura 5.3, que é uma transformação
de um diagrama da notação estendida para a notação padrão,são os seguintes:

Flavia′ = send conviteJ→ send conviteA→ receive aceitoJ→ receive aceitoA→
receive τ0→ receive τ1→ send alo0→ send alo1→ receive τ3→ receive τ5→
send tau7→ receive como vai?1→ send tau8→ send tau9→ receive tau11→ Skip

Juliano′ = receive conviteJ→ send aceitoJ→ send tau0→ receive alo0→ receive tau2→
send tau4→ send tau5→ send tau6→ receive como vai?0→ receive tau8→
send tau10→ send tau11→ Skip

Augusto′ = receive conviteA→ send aceitoA→ send tau1→ receive alo1→ send tau2→
send tau3→ receive tau4→ receive tau6→ receive tau7→ send como vai?0→
send como vai?1→ receive tau9→ receive tau10→ Skip

conviteJ = send conviteJ→ receive conviteJ→ Skip
conviteA = send conviteA→ receive conviteA→ Skip
aceitoJ = send aceitoJ→ receive aceitoJ→ Skip
aceitoA = send aceitoA→ receive aceitoA→ Skip
alo0 = send alo0→ receive alo0→ Skip
alo1 = send alo1→ receive alo1→ Skip
como vai0 = send como vai?0→ receive como vai?0→ Skip
como vai1 = send como vai?1→ receive como vai?1→ Skip
tau0 = send tau0→ receive tau0→ Skip
tau1 = send tau1→ receive tau1→ Skip
tau2 = send tau2→ receive tau2→ Skip
tau3 = send tau3→ receive tau3→ Skip
tau4 = send tau4→ receive tau4→ Skip
tau5 = send tau5→ receive tau5→ Skip
tau6 = send tau6→ receive tau6→ Skip
tau7 = send tau7→ receive tau7→ Skip
tau8 = send tau8→ receive tau8→ Skip
tau9 = send tau9→ receive tau9→ Skip
tau10 = send tau10→ receive tau10→ Skip
tau11 = send tau11→ receive tau11→ Skip

Seguindo a estratégia apresentada no capitulo anterior, os processos são combinados para
capturar o comportamento do diagrama da Figura 5.3. O processo resultante é descrito abaixo:
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confTel′ = (Flavia′9 Juliano′9Augusto′) |[Σ ]| (conviteJ9 conviteA9aceitoJ9
aceitoA9alo09alo19 como vai09 como vai19
tau09 tau19 tau29 tau39 tau49 tau59 tau69 tau79 tau89 tau99 tau109 tau11)

onde Σ é a união de todos os alfabetos dos processos.
Com a representação em CSP do diagrama com mensagens síncronas e do diagrama com

mensagens assíncronas, é possível definir o mapeamento entre esses dois tipos de mensagem.
Seja M este mapeamento, que é definido como segue:

M(alo) 7→ { 〈send alo0,receive alo0,send alo1,receive alo1〉,
〈send alo0,send alo1,receive alo0,receive alo1〉,
〈send alo0,send alo1,receive alo1,receive alo0〉 }

M(como vai?) 7→ { 〈send como vai?0,receive como vai?0,
send como vai?1,receive como vai?1〉,
〈send como vai?0,send como vai?1,
receive como vai?0,receive como vai?1〉,
〈send como vai?0,send como vai?1,
receive como vai?1,receive como vai?0〉 }

Seja Σ o alfabeto de ConfTel e Assinc o alfabeto de confTel′. O conjunto de eventos sín-
cronos do diagrama da Figura 5.2 é representado por Sin = {alo,como vai?}. O processo CSP
que representa este mapeamento pode ser automaticamente obtido pela instanciação de Map,
apresentado no Capítulo 4 com seus relevantes parâmetros. Sua extensão é definida como
segue, onde há uma expansão inline do resultado de M(alo) e M(como vai):

MapConf = (?assinc : Asinc→MapConf (Assinc))
2 alo→ send alo0→

((receive alo0→ send alo1→ receive alo1→MapConf )
2 (send alo1→ ((receive alo0→ receive alo1→MapConf )

2 (receive alo1→ receive alo0→MapConf ))))
2 como vai?→ send como vai?0→

((receive como vai?0→ send como vai?1→
receive como vai?1→MapConf )

2 (send como vai?1→ ((receive como vai?0→
receive como vai?1→MapConf )

2 (receive como vai?1→
receive como vai?0→MapConf ))))

2 (f → Skip)

O processo ConfTelMapeado, com suas mensagens síncronas mapeadas para a correspon-
dente seqüência assíncrona, é definida como:

confTelMapeado = ((confTel; (f → Skip)) |[Σ∪{f } ]|MapConf ) \ (Sinc∪{f })
Seja taus = {send tau0,receive tau0, . . . ,send tau11,receive tau11}.
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A ferramenta FDR foi utilizada para verificar a equivalência entre os processos confTelMapeado
e (confTel′ \ taus).

confTelMapeado vFD (confTel′ \ taus)
(confTel′ \ taus) vFD confTelMapeado

No Apêndice A estão descritos em CSPM os processos deste caso de uso e as composições
incluindo a verificação em FDR, como mostra a Figura 5.4.

5.5 Power Tool KiT (PTK)

Como foi citado em seções anteriores, a notação MSC é usada por diversas ferramentas para
especificação de sistemas e também para automação da geração de testes desses sistemas es-
pecificados.

A motivação principal deste trabalho foi a utilização de modelos de sistemas para gera-
ção automática de casos de testes - Model Based Testing (MBT) [12], no contexto do projeto
CIn-BTC (CIn - Brazil Test Center) que é um projeto de pesquisa e desenvolvido através de
uma parceria entre a Motorola e o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernam-
buco (CIn-UFPE), contando com a colaboração da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG).

Uma das ferramentas utilizadas neste projeto é a PTK -Power ToolKit [3], uma ferramenta
desenvolvida pelo Motorola Labs. PTK tem como finalidade gerar testes a partir da especifi-
cação de requisitos. A ferramenta PTK utiliza como notação o MSC padrão. Sua funcionali-
dade principal é a geração automática de scripts de testes como uma combinação dos eventos
de um diagrama MSC. PTK pode gerar testes em linguagens como TTCN [30], SDL [13] ou C
[19].

PTK faz uma análise semântica do MSC e também computa todos os possíveis traces repre-
sentados por um MSC. Estes traces são os mesmos definidos pela semântica de ordem parcial.
Além da análise semântica, também é feita uma análise sintática.

PTK faz os seguintes tipos de análise sintática e semântica:

1. Verificação sintática - esta função assegura que o MSC e a especificação do dados estão
corretos segundo a gramática. Por exemplo: detectar a falta de parênteses ou vírgulas
na notação textual.O exemplo abaixo mostra um erro detectável na checagem sintática, a
instância Usuario é usada porém não é definida, ao contrário da instância Controle que é
definida através da sentença instance Controle; .
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mscSTART;
instance Controle;
instance Aquecedor;
Usuario : out iniciar to Controle;
Controle : ininiciar from Usuario;
Controle : outiniciar confirma to Usuario;
Usuario : in iniciar confirma from Controle;
Controle : out aquecer to Aquecedor;
Aquecedor : in aquecer from Controle;
Usuario : endinstance;
Controle : endinstance;
Aquecedor : endinstance;
Endmsc;

2. Verificação semântica estática - esta função verifica propriedades básicas de MSC e
quaisquer problemas de especificação de dados. Por exemplo, pode identificar nome
de instâncias duplicados ou parâmetros de mensagens fora da faixa de valores permitida.
No diagrama da Figura 5.5 a instância Flavia apresenta-se duplicada.

3. Verificação semântica dinâmica - esta função computa todas as possíveis seqüências de
eventos, ou seja, os traces de um diagrama MSC.

PTK gera testes a partir dos arquivos MSC, onde um conjunto de instâncias descreve o
comportamento de uma implementação a ser testada. PTK gera um ou mais scripts de testes
para cada MSC. Em seguida são descritos as análises de testes.

1. Análise semântica - PTK pode produzir uma representação da semântica dos eventos
MSC em diversas formas, incluindo traces, ordem parcial dos eventos e árvore de traces.
A saída da ferramenta pode ser em formato ASCII ou em formato gráfico.

2. Análise de testes - a saída é similar à análise semântica, restringindo-se apenas aos even-
tos que irão aparecer nos testes gerados. A análise representa o estágio antes de o modelo
ser dividido em testes individuais.

3. Scripts de teste - scripts de testes podem ser também produzidos em uma variedade de
formatos. Representação em árvores abstratas podem ser produzidas em ASCII ou for-
matos gráficos.

Após a especificação do sistema ao qual se deseja testar, é possível, além de selecionar o
algoritmo que se deseja utilizar, passar parâmetros para o PTK, chamados de diretivas, para
orientar a geração de testes. A geração de testes concorrentes usa um algoritmo específico para
esse tipo de aplicação. Um dos objetivos do trabalho é analisar as abordagens de geração de
casos de testes para aplicações concorrentes no domínio de celular.

A ferramenta PTK não possui um editor gráfico próprio. Para facilitar o uso das funcio-
nalidades de uma ferramenta gráfica utilizamos o framework TAU [37] que permite a criação
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de gráficos MSC e possui integração com o PTK, permitindo a utilização de suas principais
funcionalidades.

Em experimentos iniciais, os gráficos foram desenhados com a ferramenta TAU e os traces,
com a ferramenta PTK; foi criada uma ferramenta feita em JAVA que permitiu a tradução dos
traces gerados pelo PTK em processos CSP, conforme o fluxo da Figura5.6, auxiliando na
composição dos processos para verificação da semântica.

Além de auxiliar na verificação da semântica proposta em CSP e os traces gerados, a fer-
ramenta PTK pode ser utilizada para geração de casos de testes a partir do MSC estendido. O
processo segue os seguintes passos (Figura 5.7):

1. Modelagem do comportamento do sistema em MSC estendido, onde algum comporta-
mento síncrono é descrito, a exemplo do diagrama da Figura 5.2.

2. Tradução para a notação MSC padrão através do algoritmo de introdução de mensagens
de controle (Figura 5.2) podendo esse diagrama ser desenhado no TAU.

3. A ferramenta PTK pode ser utilizada para geração de testes que envolvem multi-sincronia
após o diagrama estendido ser transformado num diagrama onde apenas há mensagem
assíncronas. A seguir mostramos um caso de teste gerados pelo PTK a partir do exemplo
de conferência telefônica. O caso de testes é formado por uma seqüência de eventos.

〈send conviteJ→ receive conviteJ→ send aceitoJ→ send conviteA→
receive aceitoJ→ receive conviteA→ send aceitoA→ receive aceitoA→
send tau0→ receive tau0→ send tau1→ receive tau1→ send alo0→
receive alo0→ send alo1→ receive alo1→ send tau2→ receive tau2→
send tau3→ receive tau3→ send tau4→ receive tau4→ send tau5→
receive tau5→ send tau6→ receive tau6→ send tau7→ receive tau7→
send como vai?0→ receive como vai?0→ send como vai?1→
receive como vai?1→ send tau8→ receive tau8→ send tau10→ send tau11→
send tau9→ receive tau11→ receive tau9→ receive tau10〉

4. Os casos de testes gerados pelo PTK terão eventos indesejáveis, como mensagens de con-
trole τ. Para que os casos de testes sejam válidos, é necessário eliminar tais mensagens.
Abaixo segue o caso de teste final, mas com mensagens de controle eliminadas.

〈send conviteJ→ receive conviteJ→ send aceitoJ→ send conviteA→
receive aceitoJ→ receive conviteA→ send aceitoA→ receive aceitoA→
send alo0→ receive alo0→ send alo1→ receive alo1→ send como vai?0→
receive como vai?0→ send como vai?1→ receive como vai?1〉

Dessa forma pode-se evidenciar o uso da Ferramenta PTK para geração de casos de testes
mesmo sendo utilizados o MSC estendido para modelar um comportamento de um sistema.
Uma vez que a ferramenta PTK não faz distinção entre as mensagens de controle e as outras
mensagens, o PTK gera um número grande de casos de testes onde apenas as mensagens tau
são permutadas. Dessa forma após a eliminação das mensagens de controle pode haver uma
quantidade de casos de testes repetidos que também devem ser eliminadas.
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Figura 5.3 Conferência Telefonica com Mensagems de Controle
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Figura 5.4 Checagem de Refinamento na Ferramenta FDR

Figura 5.5 Instância Duplicada
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Figura 5.6 PTK e Geração de Processos CSP

Figura 5.7 Processo de Geração de Testes com Multi-Sincronismo





Capítulo 6

Conclusão

Este trabalho introduz o conceito de multi-sincronização em Message Sequence Charts, per-
mitindo a representação de mensagem síncrona como um evento instantâneo e atômico nos
traces gerados a partir de um simples diagrama MSC e uma semântica baseada na álgebra de
processos CSP.

É apresentada uma extensão para a forma gráfica de MSC que permite a especificação de
sincronismo de duas ou mais instâncias através de uma mesma mensagem. Esta mensagem
bloqueia os eventos que a seguem para serem comunicados apenas após que todas as instâncias
envolvidas na sincronização terem sido liberadas.

Este trabalho cobre apenas as estruturas básicas de construção de Message Sequence Charts:
instâncias e mensagens. A extensão de MSC proposta preserva as estruturas da notação MSC
padrão. Em um mesmo diagrama é possível descrever mensagens síncronas e assíncronas.

Como a utilização de MSC é ampla na indústria (através de ferramentas que utilizam o MSC
padrão como PTK [3]). é apresentado neste trabalho um algoritmo de transformação de dia-
gramas escritos em notação MSC estendido para a notação MSC padrão. O primeiro descreve
diagramas com mensagens síncronas e assíncronas e o segundo descreve sistemas apenas com
mensagens assíncronas. Este algoritmo de transformação consiste na introdução de mensagens
de controle para que a sincronização aconteça efetivamente, no sentido que mensagems sín-
cronas não sejam intercaladas por outras mensagens síncronas.

Uma vez feita a transformação entre notações fez-se necessário mapear uma abstração na
outra. A notação estendida de MSC apresenta uma abstração em mais alto nível, uma vez que
detalhes de como a sincronização é feita não são relevantes. Em contrapartida, o diagrama ge-
rado através do algoritmo de transformação irá resultar num diagrama com a implementação da
sincronização. Para mapear essas duas abstrações utilizou-se o conceito de abstração temporal
onde os eventos são vistos numa freqüência diferente de observação, dessa forma, um conjunto
de eventos da abstração em baixo nível foi mapeada em um único evento do maior nível de
abstração.

A semântica baseada em CSP foi criada com o objetivo de introduzir um grau de formalismo
na notação MSC e permitir, através das propriedades da álgebra de processos CSP, evidenciar de
forma mais segura a corretude do mapeamento entre as notações padrão e a extensão proposta
neste trabalho.

Cada elemento de MSC é mapeado em um processo CSP: uma instância é um processo
CSP formado por uma seqüência de eventos que ocorrem no seu eixo de tempo de vida. Uma
mensagem é um processo formado pelos seus eventos send e receive no caso de mensagens
assíncronas. No caso de mensagens síncronas é um processo de um único evento. Esse ma-
peamento em processos é baseado na ordem parcial de MSC, onde os eventos respeitam tanto
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o sentido do eixo de tempo de vida das instâncias como causalidade entre os eventos send e
receive que formam uma mensagem.

Através da composição destes processos capturamos o comportamento resultante da semân-
tica MSC da ordem parcial dos eventos, onde a composição do processo correspondente ao
diagrama em notação padrão é um caso especial da notação estendida. Nesta composição de
processos usou-se o operador de paralelismo alfabetizado.

Usando a notação CSP para descrever a semântica de diagramas MSC foi possível mostrar
que um diagrama construído com extensão de MSC e seu correspondente em notação padrão
(gerado a partir do algoritmo de transformação) são equivalentes, substituindo uma mensagem
síncrona pelas correspondentes mensagens assíncronas. Isto foi verificado com base no modelo
de falhas e divergências de CSP, através de uma verificação mecânica usando a ferramenta FDR
[16].

Finalizando o trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso. Tal estudo objetivou utilizar
as estratégia apresentadas colocando-as em prática. O estudo feito foi sobre uma conferência
telefônica onde as mensagens enviadas entre os participantes deveriam ter um comportamento
síncrono. A ferramenta PTK foi utilizada para a geração dos traces dos diagramas MSC, e
permite a geração de scripts de teste.

6.1 Trabalhos Relacionados

Alguns comportamentos não são possíveis de serem descritos em MSC. Portanto, extensões
fazem-se necessárias para a especificação de determinados sistemas. Também há a necessidade
de uma semântica formal para descartar a ambiguidade de interpretação de especificações MSC.
As subseções seguintes apresentam uma análise de algumas extensões e semânticas para MSC
existentes na literatura.

6.1.1 Triggered Message Sequence Charts(TMSC)

Em [33] é apresentada uma extensão para MSC chamada Triggered Message Sequence Charts
(TMSC). Esta notação aborda as características de especificações de sistemas feitas em MSC
serem determinísticas e completas, que um diagrama MSC exibe exatamente a seqüência exata
da execução de um sistema. Muitas vezes cenários MSC são usados em estágios iniciais de de-
senvolvimento onde alguns detalhes ainda não estão bem consolidados.É natural desejar derivar
posteriormente uma especificação com um maior número de que satisfazem a especificação
original, preservando as seqüências de eventos. Neste caso, podemos dizer que a nova especi-
ficação refina a especificação original.

Diante deste cenário, o objetivo da extensão TMSC é prover um formalismo visual estru-
turado baseado em cenários que suportam requisitos de sistema baseados em restrições (con-
straints), bem como uma precisa notação matemática de quando um requisito refina o outro.
A notação TMSC provê um conjunto de operadores para combinar diagramas TMSC, além de
uma teoria semântica que suporta a notação de refinamento baseado em lógica de primeira-
ordem [20].

A representação gráfica desta extensão modifica bastante a representação dos operadores
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básicos de MSC padrão. A semântica criada é apenas para a nova extensão. Não há um mapea-
mento para a notação padrão.

6.1.2 Semânticas

No trabalho [27] o autor apresenta uma semântica para Message Sequence Charts baseada na
teoria algébrica de processos ACP (Algebra of Communicating Processes) [2]. ACP é seme-
lhante a teoria algébrica de processos CCS ( Calculus of Communicating Systems) [29] e CSP.

Esta semântica considera a comunicação assíncrona. Engloba apenas os elementos básicos
de MSC, sendo cada uma considerada uma ação definida como processos algébricos e funções
de processos algébricos. Após descritos as ações individualmente, a precedência entre as ações
é feita através da inclusão de restrições. Cada diagrama MSC é transformado em um processo
algébrico a partir da notação textual.

A definição da semântica é feita compondo os processos algébricos em paralelo. Porém,
a criação de um operador possibilita a precedência entre as ações de envio e recebimento de
mensagens.

6.1.3 MSC para Sistemas Reativos

Em sistemas reativos, algumas mensagens são dadas alta prioridade, que podem ser imediata-
mente tratados tornando outras mensagens intratavéis

A extensão proposta em [38] propõe uma descrição de comportamento reativo para MSC,
trazendo os benefícios de técnicas visuais baseadas em cenários para desenvolvimento de sis-
temas reativos. O esquema proposto apresenta dois níveis. No nível mais alto de visão, diagra-
mas MSC são as unidades básicas de consideração, que especificam como o comportamento
de um MSC se sobrepõem ao comportamento de outro MSC. Também abrangem a existência
de relações entre os MSC como relações de seqüência, paralelismo e escolha. A visão mais
detalhada do comportamento de um sistema reativo descreve como as entidades respondem às
mensagens emergentes que ativam o comportamento reativo. Neste trabalho é definido uma
semântica formal para a sintaxe visual e textual.

6.1.4 Considerações

Tendo em vista os trabalhos aqui relacionadas nota-se que a maioria cria uma nova notação
baseada em elementos de MSC, acarretando na impossibilidade de reutilização e interação
entre as novas notações e o MSC padrão.

As semânticas formais dos trabalhos citados são definidas para uma extensão específica,
não abrangendo o MSC padrão.

Muitas lacunas são cobertas pelos trabalhos exceto a comunicação síncrona.
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6.2 Trabalhos Futuros

Uma vez que há o mapeamento entre a nova notação e a notação padrão de MSC, acreditamos
ser possível a utilização da nova notação para a modelagem em mais alto nível de abstração e
utilização de ferramentas existentes e consolidadas para as suas finalidades fim, como geração
de casos de testes por exemplo. Para isto é fundamental a realização de estudos de caso mais
complexos.

Este trabalho cobre apenas os dois construtores básicos de MSC: instâncias e mensagens.
Seria interessante incrementar esses construtores com operadores de paralelismo, loop, escolha
e ações e referências a outros diagramas MSC.

Outro trabalho futuro é o desenvolvimento de uma ferramenta para implementar o algoritmo
de tradução, permitindo a criação de uma interface para ferramentas que trabalham com MSC
padrão, como PTK.



Apêndice A

EXEMPLO

Este apêndice apresenta as especificações CSPM correspondentes ao exemplo utilizado no
Capítulo 5.

A.1 Definição de Canais

Descrição dos eventos utilizados para especificar as semânticas de MSC padrão e MSC sín-
crono.

channel send_conviteJ, send_conviteA, receive_aceitoJ, receive_aceitoA, como_vai
channel receive_conviteJ, send_aceitoJ, alo,receive_conviteA ,send_aceitoA
channel send_alo_0, receive_alo_0, send_alo_1, receive_alo_1, send_como_vai_0, receive_como_vai_0,

send_como_vai_1, receive_como_vai_1
channel send_tau_0, receive_tau_0,send_tau_1, receive_tau_1, send_tau_2, receive_tau_2,send_tau_3,

receive_tau_3, send_tau_4, receive_tau_4
channel send_tau_5, receive_tau_5, send_tau_6, receive_tau_6, send_tau_7, receive_tau_7, send_tau_8,

receive_tau_8
channel send_tau_9, receive_tau_9, send_tau_10, receive_tau_10, send_tau_11, receive_tau_11
channel f

A.2 Processos

Nesta seção mostra as definições dos processos correspondentes a instâncias e mensagens e o
processo que corresponde a semântica de um diagrama.

A.2.1 MSC Estendido

-- Processos

Flavia = send_conviteJ -> send_conviteA -> receive_aceitoJ -> receive_aceitoA -> alo -> como_vai -> SKIP
Juliano = receive_conviteJ -> send_aceitoJ -> alo -> como_vai -> SKIP
Augusto = receive_conviteA -> send_aceitoA -> alo -> como_vai -> SKIP
m_conviteJ = send_conviteJ -> receive_conviteJ -> SKIP
m_conviteA = send_conviteA -> receive_conviteA -> SKIP
m_aceitoJ = send_aceitoJ -> receive_aceitoJ -> SKIP
m_aceitoA = send_aceitoA -> receive_aceitoA -> SKIP
m_alo = alo -> SKIP
m_comoVai = como_vai -> SKIP
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--Alfabetos

alfaF ={send_conviteJ, send_conviteA, receive_aceitoJ, receive_aceitoA, alo, como_vai }
alfaJ ={receive_conviteJ, send_aceitoJ, alo,como_vai }
alfaA ={receive_conviteA,send_aceitoA , alo , como_vai }
Sigma = {send_conviteJ , send_conviteA ,receive_aceitoJ ,receive_aceitoA , como_vai, receive_conviteJ,

send_aceitoJ , alo,receive_conviteA ,send_aceitoA}

--Composicao de processos

ConfTel = (Flavia [alfaF || union( alfaJ, alfaA)] (Juliano [alfaJ || alfaA] Augusto)) [|Sigma|]
( m_conviteJ ||| m_conviteA ||| m_aceitoJ ||| m_aceitoA ||| m_alo ||| m_comoVai)

A.2.2 MSC Padrão

-- Processos

M_Flavia = send_conviteJ -> send_conviteA -> receive_aceitoJ -> receive_aceitoA -> receive_tau_0->
receive_tau_1 ->send_alo_0 ->send_alo_1 ->receive_tau_3 ->receive_tau_5 ->send_tau_7->
receive_como_vai_1 -> send_tau_8 -> send_tau_9 -> receive_tau_11 -> SKIP

M_Juliano = receive_conviteJ -> send_aceitoJ -> send_tau_0 -> receive_alo_0 -> receive_tau_2 ->
send_tau_4 -> send_tau_5 -> send_tau_6 ->receive_como_vai_0 ->receive_tau_8 ->
send_tau_10 -> send_tau_11 -> SKIP

M_Augusto = receive_conviteA -> send_aceitoA -> send_tau_1 -> receive_alo_1 -> send_tau_2 ->
send_tau_3 -> receive_tau_4 -> receive_tau_6 -> receive_tau_7 ->send_como_vai_0 ->
send_como_vai_1 -> receive_tau_9 -> receive_tau_10 -> SKIP

conviteJ = send_conviteJ -> receive_conviteJ -> SKIP

conviteA = send_conviteA -> receive_conviteA -> SKIP

aceitoJ = send_aceitoJ -> receive_aceitoJ -> SKIP

aceitoA = send_aceitoA -> receive_aceitoA -> SKIP

alo_0 = send_alo_0 -> receive_alo_0 -> SKIP

alo_1 = send_alo_1 -> receive_alo_1 -> SKIP

como_vai_0 = send_como_vai_0 -> receive_como_vai_0 -> SKIP

como_vai_1 = send_como_vai_1 -> receive_como_vai_1 -> SKIP

tau_0 = send_tau_0 -> receive_tau_0 -> SKIP

tau_1 = send_tau_1 -> receive_tau_1 -> SKIP

tau_2 = send_tau_2 -> receive_tau_2 -> SKIP

tau_3 = send_tau_3 -> receive_tau_3 -> SKIP

tau_4 = send_tau_4 -> receive_tau_4 -> SKIP

tau_5 = send_tau_5 -> receive_tau_5 -> SKIP

tau_6 = send_tau_6 -> receive_tau_6 -> SKIP

tau_7 = send_tau_7 -> receive_tau_7 -> SKIP

tau_8 = send_tau_8 -> receive_tau_8 -> SKIP
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tau_9 = send_tau_9 -> receive_tau_9 -> SKIP

tau_10 = send_tau_10 -> receive_tau_10 -> SKIP

tau_11 = send_tau_11 -> receive_tau_11 -> SKIP

--Alfabetos

SigmaTau = {send_conviteJ , send_conviteA ,receive_aceitoJ ,receive_aceitoA , receive_conviteJ, send_aceitoJ,
receive_conviteA ,send_aceitoA,send_alo_0, receive_alo_0 , send_alo_1 , receive_alo_1,
send_como_vai_0, receive_como_vai_0 ,send_como_vai_1,receive_como_vai_1,send_tau_0, receive_tau_0,
send_tau_1, receive_tau_1,send_tau_2 , receive_tau_2,send_tau_3 , receive_tau_3,send_tau_4,
receive_tau_4, send_tau_5, receive_tau_5, send_tau_6, receive_tau_6, send_tau_7 , receive_tau_7,
send_tau_8, receive_tau_8,send_tau_9 , receive_tau_9,send_tau_10 , receive_tau_10,send_tau_11,
receive_tau_11}

--Composicao de processos

ConfTelTau =( M_Flavia ||| M_Juliano ||| M_Augusto)[|SigmaTau|] ( conviteJ ||| conviteA ||| aceitoJ |||
aceitoA ||| alo_0 ||| alo_1 ||| como_vai_0 ||| como_vai_1 ||| tau_0 ||| tau_1 ||| tau_2 |||
tau_3 ||| tau_4 ||| tau_5 ||| tau_6 ||| tau_7 ||| tau_8 ||| tau_9 ||| tau_10 ||| tau_11)

A.3 Equivalência entre Notações

A.3.1 Processo de Mapeamento

--Processo de Mapeamento

MapConf = alo ->send_alo_0 ->

((receive_alo_0 -> send_alo_1 -> receive_alo_1 -> MapConf)

[]
(send_alo_1 -> ((receive_alo_0 -> receive_alo_1 -> MapConf)

[]
(receive_alo_1 -> receive_alo_0 -> MapConf))) )

[]
como_vai -> send_como_vai_0 ->

((receive_como_vai_0 -> send_como_vai_1 -> receive_como_vai_1 -> MapConf)

[]

(send_como_vai_1 -> ((receive_como_vai_0 -> receive_como_vai_1 -> MapConf)

[]
(receive_como_vai_1 -> receive_como_vai_0 -> MapConf) )))

[]

(f -> SKIP)

-- Processo ConfTel Mapeado

ConfTelMapeado = ((ConfTel;(f-> SKIP)) [|union(Sigma,{f})|] MapConf) \ {alo,como_vai, f}

taus ={ send_tau_0 , receive_tau_0,send_tau_1 , receive_tau_1,send_tau_2 , receive_tau_2,send_tau_3,
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receive_tau_3,send_tau_4 , receive_tau_4,send_tau_5 , receive_tau_5, send_tau_6, receive_tau_6,
send_tau_7 , receive_tau_7, send_tau_8 , receive_tau_8,send_tau_9 , receive_tau_9,send_tau_10,
receive_tau_10,send_tau_11 , receive_tau_11}

A.4 Verificação em FDR

assert ConfTelMapeado [FD= (ConfTelTau\ taus)
assert (ConfTelTau\ taus) [FD= ConfTelMapeado
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