
Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática
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VERIFICAÇÃO DE MODELOS PARA
PROGRAMAS EM UM SUBCONJUNTO DE

JCSP

Carla Maria Pinheiro do Nascimento
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Agradecimentos formais à parte... Não poderia deixar de agradecer às indústrias de
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RESUMO

A verificação de modelos formais gerados a partir de programas concorrentes tem sido
bem aceita na indústria e na academia durante a fase de testes. A busca por qualidade
de software tem motivado este uso, principalmente pelo fato de que testar programas
concorrentes não é uma tarefa trivial e é suscet́ıvel a erros.

Os modelos são descritos através de linguagem de especificação formal para sistemas
concorrentes como, por exemplo, CSP. Esta linguagem possui padrões para a descrição
de interação entre sistemas concorrentes. Ela é baseada na troca de mensagens entre
os componentes do sistema especificado, os processos. Cada processo é descrito através
de eventos e operadores. Eventos representam as posśıveis ações do usuário para com
o processo ou com o ambiente (O ambiente representa o conjunto de todos os eventos
viśıveis aos usuários do sistema, assim como tudo o que possa interagir com os processos
envolvidos no sistema – outros processos ou usuários).

A biblioteca JCSP é uma biblioteca Java que possui construtores baseados em CSP.
Ela provê um bom ńıvel de abstração para a escrita de programas concorrentes sem
precisarmos utilizar a estrutura de semáforos que Java oferece.

Neste trabalho propomos um mapeamento entre JCSP e CSP com o intuito de estu-
darmos as propriedades do modelo formal gerado. Utilizamos o famoso exemplo do Jantar
dos Filósfos para demonstrar a aplicação das regras, bem como suas particularidades.

Propomos como estudo de caso uma modelagem para uma rede de celulares. Neste
estudo apresentamos a derivação de processo regra a regra a partir de JCSP. Então ana-
lisamos o modelo gerado com o uso de FDR, um verificador de modelos para especificações
concorrentes, com o objetivo de estudarmos suas propriedades clássicas (detecção de
deadlocks, livelocks e não-determinismo) ou espećıficas da aplicação.

Como principais contribuições deste trabalho podemos destacar o mapeamento de co-
mandos Java/JCSP que possuem um maior grau de complexidade durante o mapeamento
(while, atribuição, composição seqüencial de comandos), visto que CSP não oferece o
conceito de passagem de estado entre os comandos, como as linguagens de programação
o fazem. Também podemos mencionar os construtores JCSP que não são mapeados
diretamente para CSP (Alternative).

Palavras-chave: JCSP, CSP, FDR, abstração, regras, refinamento.
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ABSTRACT

The verification of formal models that are obtained from concurrent programs has been
well accepted in industry and academy during the test phase. Software quality has mo-
tivated this practice, mainly because of the fact that testing concurrent programs is not
a trivial task, and it is very error-prone. The models are described using a language for
formal specification of concurrent systems as, for example, CSP. This language defines
patterns for the description of the interaction between concurrent systems. It uses mes-
sages to provide communication between the components of the system, which are called
processes. Each process is described using events and operators. Events represent the
possible actions of the user with the process or the environment (environment represent
the set of all visible events to the users of the system, as well as everything what it can
interact with the processes involved in the system – other processes or users).

JCSP is a Java library that implements some of the CSP constructors. It provides
a level of abstraction for concurrent programs, so that we do not need to use the Java
primitives for concurrence.

In this work, we propose a mapping from JCSP to CSP with the purpose of reasoning
about the properties of the formal model obtained. We use the famous example of the
Dining Philosophers to demonstrate the application of the rules.

In a case study, we consider the specification of a mobile network. We present a step-
wise derivation of a CSP process from a Java program that uses JCSP. We then analyse
the CSP model with FDR, a model-checking tool for CSP, in order to reason about the
classical properties of the model (deadlock and livelock detection, and nondeterminism)
apart from domain specific properties.

The main contributions of this work are the identification of Java/JCSP commands
that demonstrate greater complexity in the mapping (loops, assignment, sequential com-
position). CSP does not support the concept of state, as programming languages do.
We can also mention the JCSP constructors that are not directly mapped into CSP, like
Alternative.

Keywords: JCSP, CSP, FDR, abstraction, rules, refinement.
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CAṔITULO 1

INTRODUÇÃO

Desenvolvimento de software não é uma tarefa simples. Requer tanto um esforço gerencial
quanto técnico para que o resultado satisfaça requisitos bem definidos. Apesar dos aspec-
tos gerenciais serem bem complexos de lidar, os aspectos técnicos podem gerar grandes
prejúızos (financeiros e até de vidas humanas), particularmente quando não satisfazem
certos requisitos funcionais (por exemplo, ligar um sistema de resfriamento quando a
temperatura de um reservatório chegar a certo limite) e não-funcionais (tais como, exigir
que o tempo de resposta de uma funcionalidade esteja abaixo de um certo limite para
não causar um desastre). E o que chega a ser ainda mais preocupante é que, mesmo
atualmente, muitos produtos desenvolvidos possuem um ńıvel muito baixo de qualidade.
Isto é, não atendem aos seus requisitos em percentual bem razoável.

A qualidade de software (ou produto) não pode ser avaliada de maneira isolada.
Software é desenvolvido pelas organizações através de procedimentos. Um método pobre
ou a ausência de uma metodologia pode ser a causa da baixa qualidade. Sendo assim,
a avaliação da qualidade está diretamente relacionada com a qualidade de processos e
metodologias utilizadas.

A fase de análise de requisitos, uma das principais do ciclo de desenvolvimento de
software, requer o total entendimento do problema e sua correta especificação. Para isto,
torna-se aconselhável a utilização de uma notação formal (com base matemática), que
possibilite expressar o sistema em questão de forma precisa e sem ambigüidades. E uma
vez especificado formalmente, torna-se posśıvel provar propriedades desejáveis do sistema.
A especificação formal de um sistema também favorece uma compreensão mais profunda
do problema a ser modelado, conseqüentemente reduz erros nesta fase inicial do projeto,
tornando bem mais simples os posśıveis ajustes que o modelo venha a sofrer. Com base
nisto, a médio ou longo prazo, os custos com a manutenção do software tendem a ser
reduzidos [Tho93].

Entretanto, a utilização de métodos formais na fase inicial do projeto não possui
uma boa aceitação na indústria. Um dos principais motivos desta relutância se deve
ao fato de seu uso requerer uma especialização dif́ıcil de ser alcançada na prática pelos
analistas ou engenheiros de softwares (envolvidos na análise). Além disso, os clientes, os
quais participam ativamente na fase de análise de especificação, também precisam estar
familiarizados com as técnicas de especificação formal. Isto gera um custo inicial elevado
para o projeto, visto que a necessidade de preparação da equipe é notória.

1.1 QUALIDADE DE SOFTWARE

Um ponto de destaque para o aumento da qualidade do produto final desenvolvido é o
processo de desenvolvimento do mesmo [Pre02]. Um desenvolvimento de software organi-
zado tem como premissa uma metodologia de trabalho. Esta deve ter como base conceitos

1



1.2 VERIFICAÇÃO DE MODELOS 2

que visem à construção de um produto de forma eficaz. Dentro desta metodologia estão
definidos os passos necessários para se chegar ao produto final esperado. Pois, quando
se segue uma metodologia para o desenvolvimento de um produto de software, espera-se
um produto final que satisfaça tanto aos clientes quanto ao próprio fornecedor, ou seja,
a empresa de desenvolvimento.

Outro fator com grande influência sobre a qualidade do software a ser produzido é o
que diz respeito aos testes que serão executados sobre tal produto. Todas as metodologias
de desenvolvimento de software têm uma disciplina dedicada a testes. A utilização de
ferramentas que tornem automático o uso de testes tem sido bastante freqüente, visto
que a etapa de testes de um sistema deve ser feita rigorosa e freqüentemente, tornando a
tarefa exaustiva e suscet́ıvel a erros humanos.

O uso de testes é útil para a verificação de qualidade em programas seqüenciais.
Entretanto, quando passamos ao domı́nio de software concorrente, este uso já não é tão
freqüente assim. Encontrar erros em programas distribúıdos e concorrentes multi-threaded
não é fácil. Técnicas convencionais para identificar erros em programas seqüenciais não
são suficientes para lidar com o problema. O não-determinismo (uma das propriedades
de programas concorrentes) torna dif́ıcil prever todos os casos relevantes, tornando os
testes convencionais úteis apenas para cobrir erros triviais ou previamente identificados.

1.2 VERIFICAÇÃO DE MODELOS

Verificação de modelos é uma técnica de verificação automática que permite que sejam
provadas propriedades de um sistema por meio de busca exaustiva [Fre02]. Esta técnica
tem como pré-requisito básico que o modelo em análise tenha um espaço de estados
finito, já que, um espaço de busca infinita resulta em uma busca também infinita. A
grande vantagem do uso de verificação de modelos está no alto ńıvel de automação;
tipicamente, ao acionar uma ferramenta de verificação de modelos obtemos uma resposta
sem termos que interagir com ela, dizendo se o modelo passou na verificação ou não. No
caso de resposta negativa, a ferramenta provê informações para depuração do sistema
(geralmente um contra-exemplo), que ajudam a identificar de que maneira o modelo
falhou em apresentar a determinada propriedade. Os modelos são descritos através de
alguma linguagem formal, já as propriedades são expressas em linguagem temporal, tais
como LTL [Koz81], CTL, CTL* [Dam99].

Atualmente, a utilização de verificação de modelos para software vem crescendo bas-
tante, tanto na academia quanto na indústria. Como verificação de modelos, em geral,
não pode ser aplicada diretamente a uma implementação, então deve-se originar um
modelo da implementação antes de aplicar a verificação de modelos.

O grande desafio do uso de verificação de modelos está em como lidar com o problema
da explosão de estados [Fre02]. Este problema ocorre quando o número de interações
entre componentes concorrentes torna o espaço de busca tão grande que a verificação se
torna impraticável, devido a limitações de tempo e memória. Algumas abordagens que
têm sido utilizadas para resolver este problema envolvem a otimização da estratégia de
busca e das estruturas de dados que são definidas para representar o comportamento do
sistema.
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FDR [For05] é o verificador de modelos padrão para CSP [Hoa85] - linguagem para
especificação de sistemas concorrentes - e tem sido utilizado na indústria [qin]. Esta
ferramenta utiliza uma variante de verificação de modelos, denominada de verificação
de refinamento: tanto o modelo, quanto as suas propriedades são expressos usando a
linguagem CSP, e a ferramenta utiliza a teoria de refinamentos de CSP para verificar as
propriedades do modelo. Além de verificações mais comuns, como ausência de deadlock
e livelock, a ferramenta permite que propriedades espećıficas sejam expressas usando a
própria linguagem CSP, e ela utiliza a teoria de refinamentos de CSP para verificar as
propriedades do sistema.

Usando FDR é posśıvel também provar que um determinado modelo é um refinamento
de um outro modelo. A idéia de refinamento aqui significa que se um processo P é
refinado por um processo Q (P v Q), então todo o comportamento observável de Q é
também um comportamento observável de P. Ou seja, é posśıvel substituir o modelo P
pelo modelo Q sem que seja notada nenhuma diferença no comportamento do sistema.
Em particular, é com esta relação de refinamento que propriedades como ausência de
deadlock e livelock são verificadas. Por exemplo, ausência de deadlock de um processo P
é verificada mostrando que P refina o processo CSP mais não-determińıstico posśıvel, mas
que é sabido ser ausente de deadlock. Este processo é denominado de DF (Deadlock-Free)
e será apresentado em detalhes no Caṕıtulo 2.

Verificação de software é uma atividade cujo objetivo consiste em assegurar que o
software satisfaz todos os requisitos esperados. Uma maneira de verificar os requisitos de
um software seria por meio de testes; no entanto, por meio de testes nunca será posśıvel
assegurar totalmente a ausência de falhas na implementação. Afinal, testes permitem que
sejam evidenciados casos de falha, porém não a ausência de falhas.

1.3 O PROBLEMA

O desenvolvimento de aplicações é feito, geralmente, sem uma especificação formal como
base para a sua implementação. Ou, às vezes, o sistema é até especificado, porém a es-
pecificação não é utilizada para a derivação de código executável através de algum cálculo
de refinamentos [Mor94]. Sem uma especificação formal do sistema, as propriedades do
sistema real são desconhecidas em sua totalidade. Isto contribui para dificultar a análise
dos sistemas, principalmente quando nos referimos a sistemas concorrentes, que natural-
mente são mais complexos de serem analisados do que os seqüenciais.

A utilização de testes em sistemas concorrentes não é uma tarefa trivial e seu uso é
bem mais elaborado quando comparado ao uso em sistemas seqüenciais. A maturidade
das técnicas utilizadas ainda não são comparáveis à maturidade das empregadas em
programas seqüenciais.

1.4 A SOLUÇÃO PROPOSTA

Assumimos, como ponto de partida, programas concorrentes escritos em JCSP [WAb],
que é uma biblioteca para descrição de aspectos concorrentes para Java, que possui seus
construtores baseados em CSP. Esta é uma linguagem de especificação que tem por
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objetivo descrever o comportamento de sistemas concorrentes. É baseada na troca de
mensagens entre os componentes do sistema (chamados de processos). Cada processo é
descrito através de operadores e eventos. Os operadores atuam sobre os eventos, que rep-
resentam ações relevantes a cada processo, para realizarem a comunicação entre processos
e o ambiente.

Propomos, neste trabalho, a extração de um modelo formal a partir de código con-
corrente JCSP para a verificação de propriedades desejadas através da utilização do ver-
ificador de modelos FDR. O modelo formal é extráıdo através da aplicação sucessiva de
regras de mapeamento de JCSP para CSP.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

No próximo caṕıtulo é dada uma visão geral sobre a linguagem de especificação CSP.
Seus principais construtores são demonstrados através da utilização de exemplos. O
famoso problema do Jantar dos Filósofos é introduzido para demonstrar alguns conceitos
de CSP. Também são explicados os conceitos da semântica de CSP, bem como o conceito
de refinamento nesta linguagem.

No Caṕıtulo 3, apresentamos uma explicação geral sobre JCSP. Os construtores usados
neste trabalho são explicados. Mostramos novamente o problema do Jantar dos Filósofos
descrito em JCSP, bem como apresentamos a gramática utilizada nesta pesquisa.

As regras de conversão propostas nesta dissertação são apresentadas no Caṕıtulo 4.
Cada regra é explicada detalhamente, através de sua aplicação em exemplos. Foi utilizado
o problema do Jantar dos Filósofos para a demonstração de algumas regras.

O desenvolvimento de um estudo de caso é mostrada no Caṕıtulo 5. Utilizamos a
modelagem de uma rede de celulares composta por celulares e uma central de controle.

No Caṕıtulo 6 apresentamos as conclusões deste trabalho, os objetivos atingidos bem
como os trabalhos futuros. Além disso, são explicados alguns dos trabalhos relacionados
ao nosso.

Finalizando a dissertação, temos os apêndices. O Apêndice A contém a gramática
Java (completa) adotada neste trabalho. Já o Apêndice B apresenta funções auxiliares
utilizadas durante o mapeamento entre as linguagens JCSP e CSP. O Apêndice C contém
alguns processos mapeados referentes ao estudo de caso.
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CSP

A álgebra de processos CSP foi primeiramente definida por Hoare [Hoa85]. Roscoe [Ros98]
propôs algumas modificações à linguagem, convenientes principalmente para análises
mecanizadas. CSP consiste em um conjunto de operadores sobre processos (constru-
tores) para especificar sistemas concorrentes, tendo como objetivo a modelagem da parte
comportamental de um sistema.

Esta linguagem de especificação tem sido pesquisada e utilizada tanto no meio acadêmi-
co quanto no industrial (por exemplo, na QinetiQ [qin]). Uma das razões para isso é o
apoio ferramental do verificador de modelos FDR [For05] e do animador ProBe [pro].
Elas são usadas para auxiliar no desenvolvimento de especificações, como também para
verificar propriedades de um sistema e seu comportamento.

Uma especificação em CSP é composta por definições de processos (equações). Os
processos por sua vez são compostos por operadores que atuam sobre eventos para re-
alizar comunicação (interação) entre processos, como também com o seu ambiente. O
ambiente de um sistema especificado em CSP representa o conjunto de todos os eventos
viśıveis aos usuários do sistema, assim como tudo o que possa interagir com os processos
envolvidos no sistema (outros processos ou usuários). Um evento é a menor unidade
em uma especificação CSP e representa a ocorrência de um fato relevante para entender
o comportamento do sistema. Todos os eventos de uma especificação pertecem a um
alfabeto (Σ), e este define o ńıvel de abstração da especificação.

Há duas suposições fundamentais sobre eventos em CSP:

� São instantâneos: não há duração de tempo associada à ocorrência de um evento,
ou seja, o mesmo acontece de forma atômica.

� A comunicação entre os processos em CSP ocorre de forma śıncrona através da
troca de mensagens entre os componentes do sistema.

2.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE CSP

CSP possui dois elementos basilares: eventos e processos. Eventos são introduzidos
através da palavra-chave channel. Eventos podem não possuir tipos associados, como
na declaração do evento abrir, como apresentamos a seguir.

channel abrir

Os canais também podem possuir tipos associados, tal qual na declaração de fechar,
que possui um número inteiro associado. Canais sem tipos associados são eventos simples,
enquanto que na presença de tipos temos os canais efetivamente.

5
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channel fechar: int

Canais em CSP são usados para denotar a comunicação de dados, tanto de entradas
quanto de sáıdas. Os canais de entrada, decorados com ‘? ’, recebem os dados enviados
pelos de sáıda - marcados com ‘! ’. Para haver uma comunicação de dados correta é
necessário que o tipo enviado pelo canal de sáıda seja compat́ıvel com o tipo do canal de
entrada. Esta troca de dados é conhecida como sincronização (rendezvous) entre dois ou
mais processos. Quando há mais processos envolvidos na comunicação, é definida uma
multi-sincronização (multi-way rendezvous) de informações entre os mesmos.

É posśıvel definir o conjunto de dados que os canais podem transportar em CSP.
Tomando como base o famoso problema do jantar dos filósofos, que será apresentado na
Seção 2.3, temos o seguinte trecho de uma especificação CSP:

N = 5
PHILNAMES= {0..N-1}
FORKNAMES = {0..N-1}

channel sits, eats, getsup : PHILNAMES
channel picks, putsdown : PHILNAMES.FORKNAMES

onde N representa a quantidade de filósofos e garfos tratados no problema. Já
PHILNAMES e FORKNAMES especificam os conjuntos que possuem como elementos
os valores de 0 a 4. Vale ressaltar que devemos trabalhar com pequenos conjuntos de
dados, visto que todas as posśıveis combinações de valores dos canais são exploradas
durante a fase de verificação de propriedades nos verificadores de modelos.

Os canais sits, eats, getsup comunicam o tipo de dado PHILNAMES, o qual contém
um identificador (inteiro) para cada filósofo que realizará as ações de sentar, comer e
levantar da mesa na especificação. Já picks e putsdown transportam dois dados, onde o
ponto (.) entre seus nomes indica um novo tipo formado por essas partes: um filósofo e
um garfo associado a este filósofo.

2.2 CONSTRUTORES DE PROCESSOS

Uma especificação CSP é um conjunto de equações de processos onde cada processo pode
ser dado em termos dos construtores apresentados na Figura 2.1:
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P ::= SKIP – Processo SKIP
| STOP – Processo STOP
| a → P – Operador prefixo
| P – Chamada Recursiva
| P u Q – Escolha Interna
| P 2 Q – Escolha Externa
| b & P – Escolha Condicional
| P ||

A
Q – Paralelismo Alfabetizado

| P o
9 Q – Composição Seqüencial

| P ||| Q – Interleaving

Figura 2.1 Processos

Os dois primeiros processos, SKIP e STOP, são básicos nesta linguagem de especi-
ficação. Eles representam, respectivamente, o término com sucesso do comportamento
de um processo e um defeito permanente (quebra do processo). STOP é utilizado para
simular processos em deadlock ; após sua ocorrência, o sistema pára.

Nas próximas subseções, daremos uma breve introdução de cada um dos operadores,
bem como exemplos de sua utilização.

2.2.1 Operador Prefixo

Operador bastante comum em CSP, pois é usado para criar comportamentos simples
(lineares). O processo a → P, intuitivamente, descreve o seguinte comportamento:
oferece o evento a ao seu ambiente; se o ambiente o aceita, então o mesmo ocorre e o
comportamento subseqüente é dado pelo processo P.

Tomemos como exemplo os processos da Figura 2.2:

channel tick, tack, abrir, fechar

Relogio = tick → tack → tick → tack → STOP
Porta = abrir → fechar → SKIP

Figura 2.2 Operador Prefixo

A primeira equação representa o processo Relogio, cujo comportamento é bem definido.
Neste processo são executados os eventos tick e tack duas vezes consecutivas, antes do
término do mesmo com problema (quebrou) indicado através do processo STOP; isto
poderia descrever o comportamento de um relógio que quebra após 4 segundos. Já a
segunda equação modela as ações de abrir/fechar uma porta. Quando o processo é inici-
ado, são executados os eventos abrir e fechar e logo após, Porta é finalizado com sucesso
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através de SKIP. Note que estes dois primeiros processos possuem comportamentos
semelhantes, com exceção das suas finalizações, o primeiro falha e o segundo é finalizado
com sucesso.

2.2.2 Chamada Recursiva

Até o momento, foi apresentada apenas a modelagem de processos com comportamentos
finitos; entretanto, isto é muito restrito, visto que a maioria dos sistemas concorrentes
possui comportamento infinito. Devido a esta necessidade, podemos especificar tais com-
portamentos através da chamada recursiva de processos em CSP.

A forma de uma definição recursiva é representada por uma simples equação onde um
nome de processo (identificador) é encontrado no corpo da definição do processo. Pode
ser o mesmo identificador do lado esquerdo da equação ou outro. Por exemplo,

P = up → down → P

Esta é uma forma de fazermos com que o processo seja executado indefinidamente,
ou seja, os eventos up e down serão executados e P será chamado novamente, iniciando
o processo mais uma vez e assim sucessivamente.

Há também a possibilidade de utilizarmos recursão mútua, onde dois ou mais processos
são definidos uns em função dos outros. Podemos reescrever o processo P chamando outro
processo (Q). Por exemplo,

P = up → Q
Q = down → P

Este novo processo Q se comporta da mesma forma que P, definido anteriormente.

2.2.3 Operadores de Escolha Externa e Interna

CSP também dispõe de operadores espećıficos para modelar bifurcações e desvios nos
processos. Para isto, podemos utilizar os operadores de escolha externa e interna.

A escolha externa, ou escolha generalizada, é representada pelo śımbolo ‘2’ e possui
como argumentos dois processos, por exemplo P 2 Q. Este processo oferece ao ambiente
a escolha entre os primeiros eventos de P e Q, que devem ser diferentes. Após isso,
o processo assumirá o comportamento do processo escolhido. Ou seja, tomando como
exemplo os processos a seguir, temos:

channel a, b, c, d
P = a → b → R
Q = c → d → STOP
R = P 2 Q

Figura 2.3 Processos com Escolha Externa

O processo R (Figura 2.3) é composto pela escolha externa entre os processos P e Q, os
quais possuem como primeiros eventos a e c, respectivamente. Se o evento escolhido for
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o de P, então o processo executará o evento a descartando o comportamento dado pelo
processo Q, em seguida b e após isso chamará R novamente, quando será feita uma nova
escolha. Por outro lado, se o primeiro evento a ser executado for c, este ocorrerá, em
seguida o evento d e então o sistema pára devido ao processo STOP.

O operador de escolha interna, ou escolha não-determińıstica, é representado por ‘u’
e usado como P u Q, onde P e Q são processos. O comportamento deste operador é
definido através da escolha pelo próprio processo entre os eventos iniciais de P e Q. Como
a escolha não depende do ambiente do sistema, mas apenas do processo P u Q, ela se dá
internamente.

Utilizando o mesmo exemplo (Figura 2.3), podemos reescrever R com o operador de
escolha interna.

R = P u Q

neste caso, o próprio processo R escolhe qual comportamento assumirá, se o de P ou de
Q.

A escolha externa se comporta como a interna quando os eventos iniciais dos processos
são iguais. Neste caso quem decide qual evento deve ocorrer é o próprio processo, sem a
interferência do ambiente, assumindo um comportamento não-determińıstico.

Uma diferença importante entre os dois operadores aqui descritos é a questão da
obrigatoriedade da comunicação. Em uma escolha externa a comunicação é obrigatória se
é oferecido ao ambiente apenas o evento inicial de um dos processos, já na escolha interna,
é posśıvel rejeitar qualquer um dos eventos. Na escolha interna, apenas é obrigatória a
comunicação se o ambiente oferecer ambos os eventos.

2.2.4 Escolha Condicional

O operador de escolha condicional if-then-else se comporta como nas demais linguagens
de especificação e programação. Também podemos encontrar guardas b & P, uma notação
concisa e elegante da escolha condicional if b then P else STOP. Seu significado é, se a
condição b não for satisfeita então o comportamento como um todo é bloqueado (STOP).

Na Figura 2.4, temos especificado um contador sobre um tabuleiro de xadrez. Ele
possui dois parâmetros, ambos restritos ao intervalo de 0 a 7. Os parâmetros servem
para indicar a movimentação vertical e horizontal do jogo.

channel cleft, cright, up, down
counter(n,m) = (if n > 0 then (down → counter(n-1,m)) else STOP)

2 (if n < 7 then (up → counter(n+1,m)) else STOP)
2 (if m > 0 then (cleft → counter(n,m-1)) else STOP)
2 (if m < 7 then (cright → counter(n,m+1)) else STOP)

Figura 2.4 Contador

Note que todos os eventos iniciais são distintos, e apresentados através das condições
do comando if. Os parâmetros do processo são sempre atualizados a cada chamada
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recursiva do mesmo. Dependendo da posição em que se encontra no tabuleiro de xadrez,
uma das guardas do processo, uma vez que elas são complementares, estará habilitada
e o processo moverá a peça para cima (up), baixo (down), esquerda (cleft) ou direita
(cright), através da subtração ou soma das variáveis de estado n e m. E uma vez que
estamos usando guardas e estas compreendem os limites do tabuleiro, estamos garantindo
que o comportamento sempre se dará nesses limites.

2.2.5 Paralelismo Alfabetizado

Nas seções anteriores só foi posśıvel modelar comportamentos seqüenciais. Porém, CSP
nos permite modelar concorrência através de operadores de paralelismo. Neste trabalho
nos concentramos no operador de paralelismo alfabetizado.

O operador de paralelismo alfabetizado (P ||
A

Q) comporta-se da seguinte forma: os

eventos de P e Q, que não pertençam ao conjunto de sincronização A, podem ocorrer
livremente desde que o ambiente permita. Os eventos que estão contidos em A serão
executados em paralelo pelos dois processos. Note que, para os eventos que pertencem a
A, se os processos P ou Q não puderem executá-los, então os mesmos serão rejeitados.
Como exemplo temos no processo abaixo

(a → b → b → STOP ) ||
{b, c}

(b → c → b → STOP)

que é equivalente ao processo a → b → STOP, visto que inicialmente o único evento
posśıvel é a e, em seguida, o evento b ocorre simultaneamente em P e Q. Neste ponto,
ocorre um impasse (STOP) pois P requer outro b e Q requer um c.

Vale salientar que o operador de paralelismo foi alterado por Roscoe em suas mo-
dificações da linguagem de CSP. Segundo a especificação de Hoare, o construtor possúıa
a forma P || Q, onde a sincronização ocorria sempre que eventos em comum de P e Q
poderiam ocorrer.

2.2.5.1 Interleaving O operador de interleaving é um caso particular do operador de
paralelismo: ele se dá quando o conjunto de eventos em que os processos são sincronizados
é vazio, isto é, P ||

∅
Q ≡ P ||| Q. Este operador se comporta executando tanto os

eventos de P quanto os de Q em qualquer ordem, independentemente. Se ambos podem
comunicar o mesmo evento, então a escolha de qual processo será comunicado é não-
determińıstica, mas apenas um é feito por vez (eles não ocorrem simultaneamente como
no paralelismo śıncrono).

Este operador é bastante utilizado para simularmos diversas instâncias do mesmo
processo sendo executadas. Isto será apresentado na Seção 2.3.
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2.2.6 Composição Seqüencial

O processo P o
9 Q se comporta como P até que P termine com sucesso. Quando isso

ocorre, ele se comporta como Q. Para melhor ilustrar o uso do operador de composição
seqüencial temos os processos Zero e Pos (Figura 2.5).

channel up, down
Pos = up → down → SKIP
Zero = up → Pos o

9 Zero

Figura 2.5 Processos Pos e Zero

O processo Zero inicializa a execução do sistema através do evento up. Logo após,
chama o processo Pos, o qual executa outro evento up, em seguida down e termina sua
execução com SKIP. Retorna, então, o controle do sistema para o processo Zero. Após
isso, há a composição seqüencial com o próprio processo Zero que executará o mesmo
ciclo de eventos. Note que Zero é um processo recursivo que representa um loop infinito,
visto que o processo Pos sempre terminará com SKIP e conseqüentemente a composição
seqüencial sempre será ralizada.

Uma caracteŕıstica deste operador é que ele não guarda o estado do sistema entre
os processos. Ou seja, no processo P o

9 Q todas as informações referentes a P serão
perdidas quando do seu término; logo, não poderemos utilizá-las em quaisquer equações
no processo Q. Tendo como exemplo os processos a seguir:

channel a, b: int
Composicao = a?x → SKIP o

9 b?x → STOP
Sequencial = a?x → b!x → STOP

Note que no processo Composicao o valor recebido no canal a não será o mesmo recebido
pelo canal b. O valor que constará no canal b pode ser qualquer valor do conjunto dos
inteiros que o canal comunica. O valor de x é perdido assim que SKIP é executado.
Já no processo Sequencial o valor recebido em a é o mesmo enviado pelo canal b, visto
que neste caso o contexto é mantido entre as duas operações (leitura e envio). Esta é
uma peculiaridade bastante diferente em relação à composição seqüencial das linguagens
de programação, como Java [jav], que guarda todo o estado de suas variáveis e pode
ser reutilizado nos comandos seguintes, ou em linguagens de especificação baseadas em
modelos como Z.

O operador de composição seqüencial também pode ser utilizado de forma indexada.
Ou seja, a partir de um conjunto de um mesmo processo aplicamos o operador de com-
posição seqüencial que será utilizado a cada par de processos deste conjunto. O processo
P, descrito abaixo, executa o evento a e termina a sua execução com sucesso (SKIP).
Podemos especificar a composição de três instâncias do mesmo processo P utilizando a
sintaxe seguinte:

channel a: int
P = a → SKIP
o
9 i:0..2 • P[i]
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Note que o processo P[i] representa a instância de ı́ndice i do processo P, onde i varia
de 0 a 2.

2.2.7 Demais Operadores

Nesta seção daremos uma rápida explicação sobre alguns dos demais operadores de CSP
que não estão sendo contemplados neste trabalho.

� Renaming: este operador tem o propósito de aplicar um mapeamento que troca
alguns dos eventos viśıveis de um processo (seu alfabeto) por outros. Ele representa
um alternativa para parametrização como um meio de criar vários processos simi-
lares e colocá-los em uma rede. Possui como operador o śımbolo ‘/’, o qual recebe
como argumentos os canais que serão resultantes do mapeamento e os canais que
serão renomeados; como por exemplo: P [[a,b/c,d ]]. A seguir, temos a definição do
processo COPY :

channel left, right, a, b: int
COPY = left?x → right!x →

COPY [[a / left, b / right ]]

recebe um valor (x ) através do canal left e comunica este mesmo valor pelo canal
rigth. Após a substituição de left por a e right por b, o comportamento do processo
é o mesmo, apenas os canais envolvidos no processo são diferentes.

� Piping: o operador piping ou chaining (À) provê um meio mais conveniente de
criar sistemas. Tomando como exemplo o processo COPY, definido anteriormente,
podemos escrever uma seqüência deste processo, com ações internas escondidas. O
operador assume que os processos são definidos com canais de entrada (left) e canais
de sáıda (right). Logo,

COPY À COPY

conecta o canal right da primeira instância de COPY ao canal left da segunda
instância do processo e esconde todas as posśıveis comunicações internas. Isto
possibilita que apenas o primeiro canal de entrada e o último canal de sáıda de
toda a cadeia de processos sejam viśıveis. Assim, temos como processo resultante:

left?x → right!x → left?x → right!x ≡ left?x → right!x

� Hiding: este operador tem como objetivo tornar algumas ações (ou eventos) de um
processo inviśıveis para o seu ambiente. Estes eventos inviśıveis são ditos internos;
eles continuam a ocorrer normalmente (dentro do processo); entretanto, para o sis-
tema como um todo (fora do processo), a ação não é percept́ıvel (torna-se inviśıvel)
e em seu lugar surge o evento especial τ (evento que não pertence a Σ).
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O operador hiding é unário e possui a sintaxe P \ X, onde P representa qualquer
processo e X o conjunto de eventos que será escondido. O processo P \ X se
comporta como P exceto pelos eventos de X que são tidos como internos. Por
exemplo, o processo

(P ||
Z

Q)\ Z

esconde toda a comunicação existente entre dois processos em paralelo; criando uma
comunicação inviśıvel feita ponto-a-ponto.

2.3 O JANTAR DOS FILÓSOFOS EM CSP

Como um exemplo de uma especificação CSP, apresentaremos o famoso problema do
jantar dos filósofos [Ros98]. Em uma mesa estão dispostos cinco garfos e um prato de
espaguete, há cinco filósofos que compartilham os garfos dispostos nesta mesa para jantar
um delicioso espaguete! Os filósofos pensam e quando estão com fome, sentam-se à mesa,
pegam os garfos, comem, deixam os garfos na mesma ordem e levantam-se para pensar
novamente. Entretanto, só existem cinco garfos. O filósofo que não pegar um dos garfos
terá que esperar. Este problema pode ser modelado de várias formas em CSP, mas o
essencial é a forma como os filósofos interagem para pegar e colocar o garfo de volta à
mesa.

A quantidade de filósofos e garfos existentes na mesa é representada pela constante
N, a qual possui o valor 5. Tanto os filósofos quanto os garfos são nomeados através
do ı́ndice que varia de 0 a N-1, ou seja, de 0 a 4. Estes ı́ndices são representados por
PHILNAMES e FORKNAMES, como apresentamos a seguir.

N = 5
PHILNAMES= {0..N-1}
FORKNAMES = {0..N-1}

Os canais referentes às ações executadas pelos filósofos transportam apenas o valor
de PHILNAMES. Eles são representados por sits, eats, getsup (o que significa sentar,
comer e levantar, respectivamente). Já os canais que se referem aos garfos possuem dois
ı́ndices, um representando qual filósofo o possui e o outro o nome do próprio garfo (veja
na especificação seguinte). As ações que são posśıveis aos garfos são pegá-los e devolvê-los
à mesa.

channel sits, eats, getsup : PHILNAMES
channel picks, putsdown : PHILNAMES.FORKNAMES

O processo PHIL, conforme especificado a seguir, tem como parâmetro o ı́ndice re-
ferente à sua identificação (este ı́ndice serve para identificar em qual instância do processo
os eventos estarão ocorrendo). PHIL consiste em uma seqüência de eventos representando
as ações dos filósofos de sentar à mesa, tentar pegar os garfos da direita (́ındice i) e da
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esquerda (representado pelo módulo da divisão por 5), comer, colocar os garfos da es-
querda e da direita na mesa e finalmente levantar.

PHIL(i) = sits!i → picks!i!i → picks!i!((i+1)%N) →
eats!i → putsdown!i!((i+1)%N) →
putsdown!i!i → getsup!i → PHIL(i)

Já o processo FORK, também tem como parâmetro o ı́ndice da instância do garfo que
está sendo executado. Este processo possui como ações ser pego pelo filósofo i da mesa,
ser colocado de volta e chamar novamente o processo FORK, ou ser pego pelo filósofo
que está a sua esquerda, ser posto de volta à mesa e depois se comportar como o processo
FORK novamente.

FORK(i) = picks!i!i → putsdown!i!i → FORK(i)
2 picks!((i-1)%N)!i → putsdown!((i-1)%N)!i → FORK(i)

O sistema fica completo ao colocarmos os filósofos e os garfos executando em paralelo,
cada um com seu conjunto de eventos que podem ser usados. Os processos PHILS e
FORKS representam todos os componentes da mesa (garfos e filósofos); cada processo
age de forma independente, caracterizando um interleaving.

PHILS = ||| i:PHILNAMES @ PHIL(i)
FORKS = ||| i:FORKNAMES @ FORK(i)

O processo College representa o sistema completo com os conjuntos de processos in-
dexados sendo executados em paralelo. Note que os processos estão sincronizados através
das ações dos canais picks e putsdown, justamente as ações de pegar e devolver o garfo à
mesa.

College = PHILS [| {|picks, putsdown|} |] FORKS

O problema do jantar dos filósofos é justamente a espera que deve haver caso o filósofo
não consiga obter os dois garfos. A situação mais perigosa é quando cada um dos cinco
filósofos pega um garfo e fica esperando que o outro deposite o seu garfo de volta à
mesa. Então o sistema entra em deadlock, já que cada um espera pelo seu vizinho, como
podemos observar a ilustração do problema na Figura 2.6.
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Figura 2.6 Deadlock entre os Filósofos

2.4 SEMÂNTICA DE CSP

CSP é visto sob o ponto de vista de 3 estilos semânticos: denotacional, operacional e
algébrico. Cada um tem o seu propósito. Neste trabalho introduzimos o denotacional
porque ele é usado para definir a relação de refinamento de CSP. A semântica denotacional
de CSP é usualmente definida em termos dos modelos de traces, falhas e divergências. A
seguir, descreveremos cada um deste modelos.

2.4.1 Modelo de Traces

Este modelo exibe todas as posśıveis seqüências de eventos comunicados entre o processo e
o seu ambiente. Em geral, o conjunto de traces de um processo pode ser finito ou infinito.
O trace é finito quando a execução do processo termina, ou seja, não há mais posśıveis
eventos a serem executados; ou quando o processo e ambiente atingem um ponto no qual
eles não aceitam mais qualquer evento (STOP) ou o processo termina com sucesso. Já no
caso de trace infinito, a execução do processo não pára e vários eventos são comunicados
indefinidamente.

Formalmente, podemos definir o conjunto de traces de um processo P (traces(P))
como um subconjunto das seqüências formadas por Σ*, que representa todos os subcon-
juntos das seqüências não vazias do alfabeto de P (Σ). Além disso, os traces de qualquer
processo CSP devem possuir algumas propriedades básicas: eles devem ter a seqüência

vazia (〈 〉) e ser prefix closed, isto é, se s a t é um trace, então o prefixo s também deve
pertencer aos traces do processo.

O significado do processo

channel a, b
P = a → b → SKIP

no modelo de traces é dado por traces(P)={〈 〉, 〈 a 〉, 〈 a,b 〉}.
Os traces de um processo em CSP são definidos de forma composicional, em termos

dos operadores. Como exemplo, apresentamos os traces de alguns operadores básicos:

1. traces(STOP) = {〈 〉}

2. traces(a → P) = {〈 〉 ∪ {〈 a 〉a s | s ∈ traces(P)}}
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3. traces(P 2 Q) = traces(P) ∪ traces(Q)

4. traces(P u Q) = traces(P) ∪ traces(Q)

Uma situação curiosa que vale a pena ser ressaltada é a definição dos traces para os
operadores de escolha interna e externa. Como podemos ver anteriormente, os traces de
ambos os operadores é o mesmo. Isto ocorre porque no modelo de traces só se observa
o que o processo pode fazer. Como o que o processo não pode fazer não é tratado neste
modelo, então o não-determinismo que o operador de escolha interna pode introduzir não
pode ser percebido.

2.4.2 Modelo de Falhas

O modelo descrito anteriormente nos mostra o que um processo pode fazer, porém não
lida com os posśıveis eventos recusados. Por conta disso, CSP possui o modelo de falhas
que representa estes eventos juntamente com seus traces. Ou seja, uma falha é um par
(s, X ), onde s ∈ traces(P) e X ∈ refusals(P/s) (refusals(P) é o conjunto dos eventos
recusados por P). failures(P) é o conjunto de todas as falhas de P.

As falhas de um processo em CSP são definidos de forma composicional, em termos
dos operadores. Como exemplo, apresentamos as falhas de alguns operadores básicos:

1. failures(STOP) = {(〈〉, X ) | X ⊆ ΣX}, onde ΣX = Σ ∪ {X}. O evento especial
X representa o término do processo.

2. failures(SKIP) = {(〈〉, X ) | X ⊆ Σ} ∪ {(〈〉, X ) | X ⊆ ΣX}
3. failures(P u Q) = failures(P) ∪ failures(Q)

4. failures(P 2 Q) = {(〈〉, X ) | (〈〉, X ) ∈ failures(P) ∩ failures(Q)}
∪ {(〈 s 〉, X ) | (〈 s 〉, X ) ∈ failures(P) ∪ failures(Q) ∧ s 6= 〈〉}
∪ {(〈〉, X ) | X ⊆ Σ ∧ 〈X〉 ∈ traces(P) ∪ traces(Q)}

Para exemplificarmos o cálculo das falhas de um processo P, podemos utilizar a
definição do processo visto na Seção 2.4.1. Temos como conjunto de falhas:

failures(P) = {(〈〉, {}), (〈 a 〉, {}), (〈 b 〉, {a}), (〈 b 〉, {})}

onde o primeiro par contém o trace seguido do conjunto de posśıveis eventos recusados
antes do processo ser iniciado. O segundo par representa as posśıveis falhas de P após
o evento a ser realizado (como o próximo evento a ser aceito é b, então o conjunto de
recusas é vazio, visto que o alfabeto do processo contém apenas a e b). O par (〈 b 〉,
{a}) nos diz que P recusará o evento a caso o mesmo seja oferecido. E como último par
temos o trace constitúıdo do evento b e como conjunto de eventos recusados o conjunto
vazio, já que após a execução de b o processo termina com sucesso (SKIP).
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2.4.3 Modelo de Falhas e Divergências

O modelo de falhas é mais elaborado que o de traces por capturar o que um processo é
impedido de fazer. Não obstante, há ainda outras caracteŕısticas comportamentais que
não foram contempladas, como é o caso de divergências, ou seja, externamente o processo
parece estar parado pois o ambiente não percebe qualquer evolução mas internamente o
processo está preso em um laço infinito formado unicamente por eventos inviśıveis, o que
chamamos de livelock. Em CSP, este comportamento é representado pelo processo div,
o qual possui a seguinte definição:

div = (µX • (?e : Σ → X )) \ Σ

Para capturar este comportamento de divergências, surgiu o modelo de falhas e di-
vergências para CSP, que engloba tanto as falhas quanto as divergências de um processo.

O modelo de divergências (divergences(P)) consiste em um conjunto de traces seguido
de um conjunto de falhas. O conjunto de traces s de um processo P, onde P pode divergir,
consiste de uma seqüência infinita de eventos internos (τ) pode ocorrer depois de alguma
seqüência s’, na qual s’ ≤ s. Já o conjunto de falhas consiste em todas as posśıveis falhas
(s, X )- como explicado na Seção 2.4.2. Porém, neste modelo s ∈ divergences(P).

Assim como nos demais modelos, este também possui regras para o seu cálculo. São
algumas dessas regras:

1. divergences(STOP) = {}
2. divergences(SKIP) = {}
3. divergences(P 2 Q) = divergences(P) ∪ divergences(Q)

4. divergences(P u Q) = divergences(P) ∪ divergences(Q)

Este modelo representa o mais completo dos três, sendo posśıvel descrever o processo
a partir do seu conjunto de traces.

2.5 REFINAMENTO EM CSP

O conceito de refinamento é bastante comum em linguagens de especificação formal.
Sua essência consiste em poder relacionar componentes do sistema de forma que um (o
refinado) satisfaça, no mı́nimo, as propriedades do outro (o original). Logo, podemos
substituir um componente por outro sem que cause perdas ao sistema ou mesmo que o
sistema perceba a troca.

Relações de refinamento podem ser definidas para sistemas especificados em CSP de
diversas formas, dependendo do modelo semântico que é usado. Há três formas relevantes
de refinamento, correspondentes aos três modelos semânticos: refinamento por traces,
falhas e por falhas e divergências.
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2.5.1 Refinamento por Traces

O modelo de traces também é utilizado para definirmos relacionamentos de refinamentos
entre processos. Um processo P é refinado pelo processo Q no modelo de traces se todas
as posśıveis seqüências de comunicações que Q puder executar também sejam posśıveis
para P. Isto é, o conjunto de traces de Q tem que estar contido no conjunto de traces
de P (traces(Q) ⊆ traces(P)). Este relacionamento é descrito como P vT Q. O processo
STOP, o qual nunca executa um evento, é um processo base (bottom) na relação de
refinamentos por traces pois ele refina qualquer outro processo.

Podemos também definir a relação de equivalência entre processos através do modelo
de traces conjuntamente com o conceito de refinamento. Por exemplo, P é dito equivalente
a Q nesta definição se e somente se

P =T Q ≡ P vT Q ∧ Q vT P

2.5.2 Refinamento por Falhas

O modelo de falhas permite uma distinção mais clara entre processos, a qual pode ser
feita através da consideração dos eventos que são recusados em cada ação do processo.
Entretanto, ele não nos permite facilmente detectar uma classe importante de estados:
aquela depois da qual o processo pode entrar em livelock (i.e., executar uma seqüência
infinita de ações internas) e então pode não conseguir executar um evento viśıvel.

O refinamento por falhas é definido pelo conceito de que o conjunto de todas as falhas
de um processo que o refina está inclúıdo no conjunto do processo refinado. A relação de
refinamento por falhas é dada por:

P vz Q ≡ traces(P) ⊇ traces(Q) ∧ failures(Q) ⊆ failures(P)

O refinamento de processos no modelo de falhas é mais complexo de ser atingido
que no modelo de traces pois a observação de comportamentos recusáveis introduz um
grau maior de complexidade. De maneira geral, entretanto, este refinamento consiste em
eliminar comportamentos não-determińısticos e enfraquecer restrições.

2.5.3 Refinamento por Falhas e Divergência

O refinamento por falhas e divergências é o mais importante dos três apresentados, e é o
modelo padrão de refinamento em CSP. Nele, o relacionamento de refinamento constata
que o processo refinado não introduz mais falhas e divergências.

Formalmente, depois de uma divergência consideramos que um processo pode ter um
comportamento mal definido e ser capaz de executar ou recusar qualquer evento. Natural-
mente, para processos livres de divergências, os quais incluem a maioria dos sistemas na
prática, o refinamento por falhas e divergências é equivalente ao refinamento por falhas.

A relação é definida por:

P vFD Q ≡ failures(Q) ⊆ failures(P) ∧ divergences(Q) ⊆ divergences(P)
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JCSP

A linguagem Java dá suporte à programação concorrente e distribúıda através de threads,
monitores (primitivas de sincronização), sockets e classes para invocação remota de
métodos (RMI). Porém, há muitos problemas relacionados a estas alternativas: RMI não
possui a flexibilidade necessária para ser usada por muitos paradigmas de programação
concorrente e distribúıda, e as primitivas de sincronização - wait, notify, synchronize

- possuem um ńıvel de abstração muito baixo e são dif́ıceis de serem usadas corretamente
na prática.

Com o intuito de resolver estes problemas, foram desenvolvidas algumas bibliotecas
de descrição de aspectos de concorrência e distribuição em alto ńıvel. Dentre elas, desta-
camos as bibliotecas JCSP [WAb] (Java Communicating Sequential Process) e CTJ [WAa]
(Communicating Thread for Java). Ambas são baseadas nos construtores de CSP e têm
como finalidade prover APIs para a implementação de sistemas concorrentes e distribúıdos
de forma muito próxima à linguagem de especificação CSP.

Neste trabalho, utilizamos a biblioteca JCSP como base para nossas regras de con-
versão, visto que possui um material melhor documentado para seu uso, assim como um
rico conjunto de extensões de CSP. O objetivo do desenvolvimento em JCSP era gerar
um produto real e prático, fornecendo uma API para concorrência em Java.

Em JCSP, um processo é uma classe que implementa a interface CSProcess, a qual de-
fine apenas o método public abstract void run(). Este encapsula o comportamento
do processo. Para exemplificarmos este conceito em JCSP, temos a seguir um processo
que tem como objetivo imprimir como sáıda a seqüência de Fibonacci.

public class Fibonacci implements CSProcess {

private int x = 1, y = 1;

public void run() {

System.out.println(x);

System.out.println(y);

while(true) {

int next = x + y;

System.out.println(next);

x = y;

y = next;

}

}

}

19
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Esta classe (processo) possui dois atributos (x e y) de tipo inteiro, ambos inicializados
com 1. O atributo x armazena o valor de sáıda da iteração anterior, enquanto que y, o
último valor impresso. O processo Fibonacci, em sua primeira execução, tem como sáıda
o valor 1 duas vezes; logo após, o ciclo de iterações é iniciado: a variável next guarda
o valor da soma de x e y e é impressa em seguida. E depois da impressão, os valores
de x e y são atualizados com y e next, respectivamente. Note que este é um processo
simples, onde não há comunicação com outros componentes; e que o comportamento
deste processo é infinito (while(true)).

Há algumas regras que devem ser respeitadas quando um processo é definido em JCSP:

� Qualquer construtor público ou método modificador nos processos devem instalar
objetos de sincronização compartilhados nos campos privados (canais). Eles devem
também inicializar outras informações do estado (outros atributos da classe), as
quais serão privadas.

� Qualquer método de acesso/modificação (gets e sets) devem ser chamados somente
quando este processo não estiver rodando. Eles devem ser responsabilidade de
somente um único processo, geralmente o processo que o construiu. Logo, são
métodos privados.

Os processos também possuem algumas propriedades individuais. São elas:

� Uma instância de processo pode ser executada várias vezes, mas elas devem ser
consecutivas. Diferentes instâncias de uma mesma classe de processo devem ser
executadas concorrentemente.

� Mudanças de estado podem ser solicitadas por outros processos, através dos canais
de comunicação; porém, o processo que recebe a solicitação tem a liberdade de
recusar a solicitação de modificação do seu estado.

Nas próximas seções explicaremos como canais e operadores de CSP são descritos
(capturados) em JCSP.

3.1 CANAIS

JCSP possui dois conjuntos de canais: um para o transporte de inteiros e outro para
comunicar objetos Java quaisquer, inclusive os que são definidos pelo programador. Os
canais usados para transportar todos os tipos de objetos Java são os que implementam
as interfaces Channel, ChannelInput, ChannelOutput. Já os que comunicam o tipo
inteiro implementam as interfaces ChannelInt, ChannelInputInt, ChannelOutputInt,
as quais servem para leitura, escrita e leitura-escrita em canais.

As interfaces que representam canais de entrada possuem a assinatura do método
abstrato read(), para ler o objeto transportado pelo canal, o valor lido é retornado como
um elemento Object de Java. Já as interfaces dos canais de sáıda definem a assinatura
do método write(), que recebe como parâmetro um Object que será transportado pelo
canal. A interface Channel, que é utilizada para leitura e escrita; não adiciona qualquer
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método em seu escopo, apenas combina as duas interfaces mencionadas anteriormente.
É usada por canais que poder ser utilizados como entrada ou sáıda do processo. Nas
interfaces que definem o transporte de tipos inteiros, as assinaturas dos métodos read()
e write() são definidas para aceitar apenas valores do tipo int. Assim, o primeiro
retorna um int e o segundo recebe como parâmetro este tipo primitivo para ser escrito
no canal.

Todas as comunicações entre processos em JCSP são feitas através da sincronização de
canais, assim como em CSP. A forma mais simples de interação ocorre entre dois proces-
sos, sendo implementada pela classe One2OneChannel. Há outras formas de comunicação
que são modeladas através das seguintes classes: One2AnyChannel, Any2OneChannel,

Any2AnyChannel. A escolha do canal próprio para cada tipo de processo é feita baseada
no número de posśıveis leitores e escritores para o canal na comunicação entre os pro-
cessos. Entretanto, independente do número de processos participantes da interação, a
mesma é estabelecida apenas entre dois canais por vez; portanto, multi-sincronização não
é suportada pela biblioteca. Ou seja, não são aceitos três ou mais processos tentando
sincronizar no mesmo canal.

Para exemplificar o uso de canais, temos a definição do processo SuccInt. Ele possui
como atributos dois canais in e out que têm a finalidade de ler e comunicar um valor
inteiro, respectivamente. Os mesmos são também parâmetros do construtor da classe.

class SuccInt implements CSProcess {

private ChannelInputInt in;

private ChannelOutputInt out;

public SuccInt(ChannelInputInt in,

ChannelOutputInt out) {

this.in = in;

this.out = out;

}

Na definição do método run() encontramos o comportamento do processo em si, o
qual escreve no canal out o valor lido de in acrescido de um, enquanto o valor da variável
local i é incrementada pelo mesmo valor até que esta atinja o valor 5.

public void run() {

int i = 0;

while(i != 5) {

int n = in.read();

out.write(n + 1);

i++;

}

}

}
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Note que este processo também está agindo de forma isolada. Podemos conectar
várias instâncias dele e formarmos uma rede de processos. O resultado desta conexão
de processos também será um processo JCSP. Sua utilização é mostrada na Figura 3.3 e
será explicado na Seção 3.2.3.

Neste trabalho não estamos considerando os canais Any2OneChannel, One2AnyChannel
e Any2AnyChannel, assim como as suas respectivas classes que transportam inteiros
(Any2OneChannelInt, One2AnyChannelInt e Any2AnyChannelInt) visto que o comporta-
mento que eles possuem representa a caracteŕıstica de não-determinismo entre processos,
onde o número de processos que leêm e escrevem nos canais variam de acordo com o
tipo de canal mencionados anteriormente. Os canais One2AnyChannel simulam o pa-
ralelismo de um processo escritor com o interleaving de processos leitores. Já os canais
Any2OneChannel simulam o paralelismo de um interleaving de processos escritores com
um processo leitor. E por último os canais Any2AnyChannel simulam o paralelismo de
um interleaving de processos escritores com um interleaving de processos leitores.

Para capturarmos este comportamento, teŕıamos que prover uma estrutura de con-
texto durante a aplicação das regras de mapeamento, a qual não provemos atualmente.
Devido a isso restringimos estes tipos de canais em nossa pesquisa.

3.2 PROCESSOS DE JCSP

JCSP possui elementos similares a CSP para descrever processos. Temos desde os pro-
cessos básicos SKIP e STOP até os processos mais elaborados, como o formado pela
composição paralela entre vários processos ou a composição seqüencial entre dois proces-
sos.

Nas subseções seguintes apresentamos tais elementos, partindo dos mais elementares
para os mais complexos como o fizemos em CSP.

3.2.1 SKIP e STOP

Os contrutores SKIP e STOP de CSP são implementados pelas classes Skip e Stop em
JCSP. Ambas são implementações de CSProcess e não precisam da definição do método
run() para sua execução. Para utilizar os construtores Skip e Stop, basta termos uma
instância do processo e a mesma é executada através da chamada do método run(), como
apresentamos no exemplo abaixo.

Skip skipProc = new Skip();

skipProc.run();

Stop stopProc = new Stop();

stopProc.run();

3.2.2 Alternação

O operador de escolha externa é implementado pela classe Alternative. Diferentemente
de CSP, este construtor não representa um processo, ou seja, não implementa a interface
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CSProcess. O comportamento do operador CSP de escolha externa é dado através da
seleção de um canal que será lido a partir de um array de canais (do tipo Guard), que é
passado como parâmetro para o construtor desta classe.

A classe abstrata Guard é implementada para modelar os canais que participam
da escolha externa. As classes AltingChannelInput e AltingChannelInputInt são
algumas das classes que representam a implementação da classe Guard e as que uti-
lizamos neste trabalho. A classe AltingChannelInput é uma classe abstrata que im-
plementa a interface ChannelInput e é implementada pelas classes One2OneChannel e
Any2OneChannel. Da mesma forma que a interface AltingChannelInputInt é imple-
mentada por One2OneChannelInt e Any2OneChannelInt. Tomando como exemplo o
processo a seguir, demonstraremos a utilização de alternação em JCSP.

public class ExemploAlternacao implements CSProcess {

private AltingChannelInput in1;

private AltingChannelInput in2;

private ChannelOutput out;

public ExemploAlternacao(AltingChannelInput in1,

AltingChannelInput in2, ChannelOutput out) {

this.in1 = in1;

this.in2 = in2;

this.out = out;

}

public void run() {

AltingChannelInput[] altChans = {in1, in2};

Alternative alt = new Alternative(altChans);

while (true) {

int index = alt.select();

altChans[index].read();

out.write(new Integer(index))

}

}

}

No processo ExemploAlternacao, existem dois canais – in1, in2 – que terão a sua
leitura escolhida de forma aleatória e o canal out que exibirá o valor do ı́ndice do canal
a ser lido. O método select() é o responsável pela decisão de qual canal do array será
lido. Existem três tipos de seleção entre os canais da alternação. São elas:

� select: escolha arbitrária (não-determińıstica) entre os canais de alternação, caso
haja mais de um canal dispońıvel para leitura.

� priSelect: age da mesma forma que o tipo acima; porém se há mais de um canal
dispońıvel para leitura, o canal de ı́ndice mais baixo do array é escolhido.
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� fairSelect: age da mesma forma que a priSelect; porém se há mais de um canal
pronto para leitura, é feita uma escolha justa. Isto é, se o método for chamado
várias vezes nenhum canal será lido duas vezes se houver outro ainda não lido e
dispońıvel.

Na prática, o não-determinismo é uma caracteŕıstica comportamental de sistemas,
mesmo que a codificação use apenas construções determińısticas. Por exemplo, um sis-
tema em JCSP que responda ao usuário em função de variáveis internas ou condições
de controle não conhecidas pelo usuário pode parecer não-determińıstico para o usuário,
embora sua codificação determine claramente as posśıveis ações do sistema.

public class Fibonacci implements CSProcess {

private int first = 1, second = 1;

private One2OneChannelInt out;

private One2OneChannelInt nextValue, restart;

public Fibonacci(One2OneChannelInt out,

One2OneChannelInt nextValue,

One2OneChannelInt restart) {

this.out = out;

this.nextValue = nextValue;

this.restart = restart;

}

public void run() {

final Guard[] guards = {nextValue, restart};

final int NEXT_VALUE = 0;

final int RESTART = 1;

nextValue.read();

out.write(first);

nextValue.read();

out.write(second);

final Alternative alt = new Alternative(guards);

while (true) {

switch (alt.fairSelect()) {

case NEXT_VALUE:

int next = first + second;

nextValue.read();

out.write(next);

first = second;

second = next;

break;

case RESTART:

restart.read();

first = second = 1;

nextValue.read();

out.write(first);

nextValue.read();

out.write(second);

break;

}

}

}

}

Figura 3.1 Processo Fibonacci com Alternação

Um exemplo mais interessante e que exibe a utilização de guardas (canais de entrada
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de valores) em conjunto com a classe Alternative é o processo que representa a seqüência
de Fibonacci (Figura 3.1).

O corpo do método run() é modificado para introduzir a escolha externa. Um ar-
ray de guardas de todos os canais é declarado (final Guard[] guard = ...;), assim
como constantes inteiras para representar os ı́ndices dos canais envolvidos na alternação
(first, second, next). Este array é passado como parâmetro para o construtor de
Alternative. O método fairSelect é utilizado para escolher o ı́ndice do canal a ser
lido. O comando switch é usado para escolher o canal lido de acordo com o retorno de
fairSelect: se o canal de ı́ndice zero (os ı́ndices são representados por NEXT_VALUE e
RESTART no programa) for escolhido, o processo tem como sáıda o próximo valor. Caso
contrário, a seqüência de Fibonacci é reiniciada.

3.2.3 Paralelismo

Podemos criar uma rede de processos em paralelo através da classe Parallel, a qual
modela o operador de mesmo nome em CSP. Entretanto, há limitações como não suportar
a facilidade de multi-sincronização dispońıvel em CSP. O construtor da classe recebe
como parâmetro um array de processos que serão executados em paralelo. O processo
resultante só termina quando todos os seus componentes são finalizados. É posśıvel
adicionarmos ou removermos processos ao paralelismo, mesmo durante a sua execução.
Entretanto, o conjunto de processos apenas será atualizado na próxima execução do
construtor Parallel.

Existe outra diferença entre CSP e JCSP com relação ao paralelismo: no primeiro é
posśıvel escolher quais canais serão sincronizados, já no segundo a sincronização ocorre em
todos os canais em comum aos processos. Isto representa a implementação do construtor
de paralelismo definido por Hoare, como explicado na Seção 2.2.5.

Figura 3.2 Paralelismo entre dois processos SuccInt

Tomando como base o processo SuccInt apresentado na Seção 3.1, podemos criar a
classe SuccIntParallel (Figura 3.3) para instanciar dois processos SuccInt para serem
executados em paralelo, conforme vemos sua execução na Figura 3.2.

Neste exemplo, o canal b é o que está sincronizando as duas instâncias de SuccInt.
Os dois processos irão comunicar o valor deste canal em paralelo e, após isso e de forma
independente, escrever o sucessor deste valor em b e c, em seus respectivos processos.
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class SuccIntParallel implements CSProcess {

private Parallel succs;

public void run() {

One2OneChannelInt a = new One2OneChannelInt();

One2OneChannelInt b = new One2OneChannelInt();

One2OneChannelInt c = new One2OneChannelInt();

SuccInt succ1 = new SuccInt(a, b);

SuccInt succ2 = new SuccInt(b, c);

succs = new Parallel(new CSProcess[] {succ1, succ2});

succs.run();

}

}

Figura 3.3 Processo SuccIntParallel

3.2.4 Composição Seqüencial

A classe Sequence permite a execução seqüencial de um ou mais processos JCSP. O
construtor deste operador recebe como parâmetro um array de processos. Como em
CSP, o processo subseqüente somente assume o controle da execução quando o processo
anterior termina com sucesso. A seguir, temos como exemplo o uso deste construtor
no processo SequentialSuccInt.

class SequentialSuccInt {

public static void main(String[] args) {

One2OneChannelInt in = new One2OneChannelInt();

One2OneChannelInt out = newOne2OneChannelInt();

SuccInt succ = new SuccInt(in, out);

SuccIntParallel succPar = new SuccIntParallel();

CSProcess[] processos = new CSProcess[] {succ, succPar};

Sequence seq = new Sequence(processos);

seq.run();

}

}

No processo SequentialSuccInt, temos a execução dos processos SuccInt e
SuccIntParallel em seqüência. Ao final da execução do primeiro processo, teremos
um valor de sáıda no canal out e a execução do processo paralelo succPar será iniciada.

É posśıvel adicionarmos ou removermos processos à composição seqüencial, mesmo
durante a sua execução. Entretanto, o conjunto de processos apenas será atualizado na
próxima execução do construtor Sequential.
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3.3 O JANTAR DOS FILÓSOFOS EM JCSP

Esta seção apresenta uma posśıvel implementação em JCSP para a especificação em CSP
do problema do jantar dos filósofos que vimos na Seção 2.3. Para facilitar a comparação
entre os processos em CSP e JCSP, utilizamos a mesma nomeação dos processos nos dois
exemplos. Primeiramente, temos o processo Philosopher:

class Philosopher implements CSProcess {

private final ChannelOutput leftFork, rightFork;

private final ChannelOutput enter, exit;

Philosopher(ChannelOutput l, ChannelOutput r,

ChannelOutput e, ChannelOutput x) {

leftFork = l;

rightFork = r;

enter = e;

exit = x;

}

Cada um dos filósofos possui canais que representam os seus garfos esquerdo e direito,
assim como a situação do filósofos em relação à mesa - se acabou de sentar ou saiu da
mesma. Os métodos think() e eat(), como vemos a seguir, representam as atividades
de pensar e comer, respectivamente. Vale salientar que no exemplo em CSP, think e eat
eram eventos. Em JCSP, eles tomaram a forma de métodos pois não fazem parte do
conjunto de sincronização e poderiam eventualmente alterar o estado do filósofo.

private void eat() {}

private void think() {}

O comportamento deste processo é dado através da escrita de valores nulos nos canais
do próprio processo. Esta abordagem foi utilizada para dar ênfase à sincronização e
às caracteŕısticas da construção dos processos. No trecho de código seguinte, temos a
definição do método run() do processo:
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public void run() {

while(true) {

think();

enter.write(null);

leftFork.write(null);

rightFork.write(null);

eat();

leftFork.write(null);

rightFork.write(null);

exit.write(null);

}

}

}

O processo Fork possui como atributo um array de AltingChannelInput para mo-
delar os garfos da direita e esquerda de cada filósofo. A escolha entre os garfos a serem
lidos é feita de forma aleatória através da utilização do método select() do construtor
Alternative.

class Fork implements CSProcess {

private final AltingChannelInput[] fromPhil;

Fork(AltingChannelInput l, AltingChannelInput r) {

fromPhil = new AltingChannelInput[] {l, r};

}

public void run() {

int i;

while(true) {

Alternative alt = new Alternative(fromPhil);

i = alt.select();

fromPhil[i].read();

fromPhil[i].read();

}

}

}

Já a classe College possui apenas o método main para instanciar os canais e processos.
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class College {

public static void main(String[] args) {

One2OneChannel[] lefts = new One2OneChannel[5];

One2OneChannel[] rights = new One2OneChannel[5];

One2OneChannel[] enters = new One2OneChannel[5];

One2OneChannel[] exits = new One2OneChannel[5];

A inicialização dos arrays de processos Philosopher e Fork é feita através da criação
de cada filósofo e garfo separadamente, através da iteração dos elementos dos arrays
(lefts, rights, enters e exits).

Philosopher[] phils = new Philosopher[5];

Fork[] forks = new Fork[5];

int i = 0;

int j = 0;

while (i < 5) {

phils[i] = new Philosopher(lefts[i], rights[i],

enters[i], exits[i]);

i++;

}

while (j<5) {

forks[j] = new Fork(rights[(j+1)/ 5],lefts[j]);

j++;

}

O conjunto de filósofos e garfos são postos em paralelo para serem executados. Estes
processos estarão sincronizados através dos canais lefts e rights que foram inicializados.

Parallel p = new Parallel(phils);

Parallel f = new Parallel(forks);

CSProcess[] processes = new CSProcess[] {p, f};

Parallel action = new Parallel(processes);

action.run();

}

}

3.4 GRAMÁTICA JCSP

Nesta seção apresentamos a gramática que adotamos para o desenvolvimento do Caṕıtulo 4
sobre regras de mapeamento de JCSP para CSP (A gramática completa encontra-se como
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apêndice deste documento). Note que se trata da descrição de qualquer programa Java
com elementos espećıficos de uma API para suportar os construtores de CSP [WAb].
Isso se deve ao fato de programas em JCSP serem tradicionais programas em Java, ape-
nas com uma biblioteca espećıfica para capturar aspectos de concorrência de forma mais
elegante.

Adotamos o seguinte padrão para esta gramática:

� Śımbolos não-terminais são iniciados por letras maiúsculas, enquanto que os termi-
nais com minúsculas.

� As palavras reservadas e delimitadores (“(”, “)”, “{”, “}”) são apresentados entre
aspas.

� Elementos opcionais das produções são exibidos entre colchetes ([ ]).

� Elementos que compõem uma lista são separados por v́ırgula (‘,’).

A primeira produção da gramática (CompilationUnit) representa uma classe pos-
sivelmente definida com as diretivas de pacote e importação de classes e pacotes. Estes
elementos, apesar de opcionais, são utilizados geralmente na prática. Após as diretivas,
encontramos o não-terminal TypeDeclaration, o qual possui como produções o vazio
(emptyProducer) e uma lista do não-terminal Class, que define uma lista de declarações
de classes Java.

CompilationUnit:

["package" PackageIdentifier ";"]

["import" ImportDeclaration ";"]

TypeDeclaration

PackageIdentifier:

identifier[.PackageIdentifier]

| emptyProducer

ImportDeclaration:

identifier[.ImportDeclaration]

| emptyProducer

TypeDeclaration:

Class TypeDeclaration

| emptyProducer

O não-terminal Class representa a definição de uma classe Java. É composta por
modificadores, a palavra reservada“class”, seguida de um identificador que será o nome
desta classe. A referência à diretiva “implements”de Java é opcional, a fim de contemplar
tanto as classes que implementam interfaces – como as que representam processos em
JCSP e implementam a interface CSProcess – quanto as classes básicas.
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Class:

Modifier* "class" identifier ["implements" identifier] "{"

ClassBodyDeclaration "}"

O não-terminal ClassBodyDeclaration representa o conteúdo da classe propriamente
dito. Ele é composto por quatro produções, a primeira (emptyProducer) vazia, a qual
simboliza uma classe sem corpo; a segunda indicando um bloco (Block) que é um conjunto
de comandos seqüenciais em Java. A terceira produção contém a especificação utilizada
de forma mais usual do corpo de uma classe: declaração dos atributos, construtor e
definição dos métodos da classe. O construtor é definido por um conjunto de mod-
ificadores opcionais seguido de um identificador. Da mesma forma que o construtor é
especificado, a declaração dos métodos é feita, com a diferença que o método tem o tipo
de retorno, representado por Type. A última produção contém apenas a declaração de
um método, sem o posśıvel lançamento de exceção (sem a cláusula “throws”). Ela é
utilizada para a definição de classes que possuem apenas a definição do método main

para inicialização das classes modeladas.

ClassBodyDeclaration:

emptyProducer

| Block

| VariableDeclaration

Modifier* identifier "(" FormalParameter ")"

["throws" Identifier] "{" Block "}"

Modifier* Type identifier "("FormalParameter")"

["throws" Identifier] "{" MethodBody "}"

| Modifier* identifier "(" FormalParameter ")" "{" MethodyBody "}"

Identifier:

identifier Identifier

| emptyProducer

Os parâmetros formais utilizados em construtores e métodos (FormalParameter) são
compostos por um tipo (Type) seguido de seus identificadores (VariableDeclaratorId).
Note que o conjunto de parâmetros pode ser vazio. A diretiva “throws”, que pode ser
utilizada no construtor, é opcional.

FormalParameter:

(Type VariableDeclaratorId) FormalParameter

| emptyProducer

O corpo dos construtores e métodos são representados por MethodBody que possui
como produções o vazio (emptyProducer) e o não-terminal Block, que representa um
conjunto de comandos, incluindo o comando vazio.
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MethodBody:

Block

| emptyProducer

Block:

Statement Block

| emptyProducer

Os posśıveis comandos Java que estamos considerando no presente trabalho são os
representados nas produções de Statement. Primeiramente, temos o comando vazio
(emptyProducer), em seguida a referência a um bloco de comandos (Block), que nos
permite obter uma seqüência de comandos. A definição de uma classe (Class) também
compõe o conjunto de produções deste não-terminal. Os não-terminais Expression

(serão descritos em seguida) e VariableDeclaration também fazem parte deste con-
junto. As últimas opções de comandos são “return”, “if”e “while”. O comando
“return”pode ser acompanhado ou não de uma expressão resultante. Como os coman-
dos “for”( "for" "(" Expression ; Expression; Expression ")" Statement

) e “do” ("do" Statement while "(" Expression ")") podem ser descritos em
termos do comando “while”, este trabalho assume que os programas JCSP só usam
comandos “while”.

Statement:

emptyProducer

| Block

| Class

| Expression

| VariableDeclaration

| "return ;"

| "return" Expression ";"

| "if" "(" Expression ")" "{" Statement "}" [ "else" Statement]

| "while" "("Expression")" "{" Statement "}"

As posśıveis expressões para a nossa gramática são as seguintes: Identificadores (ex-
pressões mais simples que temos), em seguida temos a criação de instâncias de objetos,
que será explicada a seguir. A próxima produção refere-se ao acesso de atributos da
própria classe (“this”). Também temos expressões envolvidas por parênteses.

Em identifier "[" Expression "]" temos a representação de acesso a uma posição
de array, onde o ı́ndice será o resultado da expressão dada por Expression. As próximas
quatro produções exibem expressões para incremento e decremento, tanto de forma prefixa
quanto posfixa. E por final, as duas últimas produções representam expressões binárias e
unárias, onde os operadores são definidos em BinaryOperator e UnaryOperator, respec-
tivamente.
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Expression:

identifier

| InstanceCreation

| "this" [ArgumentList]

| "(" Expression ")"

| identifier "["Expression"]"

| Expression "++"

| Expression "--"

| "++" Expression

| "--" Expression

| Expression BinaryOperator Expression

| UnaryOperator Expression

Neste próximo grupo de produções mostramos os não-terminais referentes à declaração
de variáveis. VariableDeclaration define a declaração de uma lista de variáveis formada
por posśıveis modificadores, seguido de um tipo e a lista de declarações de fato.

VariableDeclaration:

emptyProducer

| decls Modifier* Type VariableDeclarator

Em VariableDeclarator podemos utilizar somente a declaração de nomes de variáveis
(através de VariableDeclatorId) ou nome e inicialização da mesma pela produção
VariableDeclaratorId VariableInitializer, onde VariableInitializer representa
uma lista de expressões.

VariableDeclarator:

VariableDeclaratorId

| VariableDeclaratorId VariableInitializer

VariableDeclaratorId:

identifier

| VariableDeclaratorId

VariableInitializer:

emptyProducer

| Expression VariableInitializer

No próximo trecho da nossa gramática temos a produção correspondente à criação
de um objeto, formado pela palavra reservada “new”, seguida de um tipo e a lista de
argumentos do construtor. Note que esta lista pode ser vazia (ArgumentList também
é definida como emptyProducer). Os tipos tratados neste trabalho são: identificador
(representa novos objetos Java ou JCSP), array de um tipo posśıvel, canais e alguns dos
construtores de JCSP.
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InstanceCreation:

"new" Type "(" ArgumentList ")"

ArgumentList:

Expression ArgumentList

| emptyProducer

Type:

VarType

| JCSPChannel

VarType:

identifier

| Type "[]"

| JCSPType

E, por último, os tipos de JCSP representados pelos construtores a seguir que já foram
explicados anteriormente, durante este caṕıtulo.

JCSPType:

Parallel

| Sequence

| Alternative

| Skip

| Stop

JCSPChannel:

ChannelInputInt

| ChannelOutputInt

| AltingChannelInputInt

| AltingChannelInt

| One2OneChannelInt

| ChannelInput

| ChannelOutput

| AltingChannelInput

| AltingChannel

| One2OneChannel

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de não serem alvo do presente trabalho, a API de JCSP provê algumas classes
adicionais aos contrutores de CSP. Elas incluem:

Barrier Permite uma barreira de sincronização entre um conjunto de processos. Uma
barreira é um evento de CSP em que qualquer número dos processos pode sin-
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cronizar. Qualquer processo sincronizando em uma barreira será bloqueado até que
todos os processos associados com esta barreira tenham sido sincronizados.

Bucket Versão não determińıstica de uma barreira de sincronização.

Crew Concurrent Read Exclusive Write para travar (ou impedir) a sincronização justa
e acesso seguro a recursos compartilhados.

Timer Provê guardas com timeout

Ainda é oferecido um conjunto de processos especiais em JCSP que provê interfaces
através de canais com componentes AWT. São classes que estendem os construtores AWT
da própria linguagem Java; porém utilizam canais para notificação e configuração de
eventos. São exemplos destas classes: ActiveChoice, ActiveDialog, ActiveWindow.

Estas classes funcionam da mesma forma que o Java com método listener, porém esses
métodos estão associados a notificações de canais além dos eventos (teclas pressionadas,
mouse, foco) que normalmente utilizamos.



CAṔITULO 4

REGRAS DE ABSTRAÇÃO

Neste caṕıtulo apresentamos as regras de mapeamento para obtermos um modelo CSP a
partir de um programa JCSP. Esta derivação é feita de forma top-down, ou seja, partimos
da aplicação das regras de conversão em um conjunto de classes JCSP até chegarmos à
granularidade dos elementos básicos da linguagem (comandos e expressões). Um dos
objetivos desta pesquisa é propor regras genéricas o suficiente para serem facilmente
associadas a fragmentos de código Java. As regras são explicadas através de exemplos
e do estudo de caso, apresentado no Caṕıtulo 5. Na próxima seção apresentamos as
restrições gerais que impomos às classes JCSP que serão mapeadas.

4.1 RESTRIÇÕES GERAIS

Embora cada regra possua suas posśıveis pré-condições, algumas restrições são aplicadas
de forma geral aos programas válidos para este trabalho. Primeiramente, descartamos
as diretivas para declarações de pacotes e/ou importação de classes e pacotes (package
e import). Isto é, assumimos que o mapeamento do conjunto de classes em processos
terá como destino um único arquivo de especificação CSP, não sendo necessário que a
hierarquia de Java seja refletida no mesmo. Vale salientar que isto não é uma restrição
de CSP em si, visto que podeŕıamos ter regras para importação de especificações.

Uma outra caracteŕıstica refere-se à utilização de classes que estão sintaticamente
corretas e bem tipadas, obedecendo à gramática apresentada na Seção 3.4. Assumimos
também que a ordem de declarações impostas pelas regras deve ser rigorosamente seguida,
uma vez que é necessário haver o casamento de padrões para a aplicação da mesma.

Em relação à modificadores, possúımos a restrição do uso do modificador static em
atributos de uma classe, haja vista que uma variável estática é compartilhada por todas
as instâncias de uma classe, ou seja, ao invés de cada instância da classe ter uma cópia
desta variável, ela é uma única variável compartilhada por todas as instâncias. Isto se
torna um problema quando temos canais como atributos; visto que teŕıamos canais sendo
compartilhados por várias instâncias de um mesmo processo. Assim como os demais
parâmetros do processo que são obtidos pelos outros atributos da classe. Também não
são aceitas as primitivas de concorrência (wait, notify, notifyAll) de Java; elas se
utilizam da implementação de semáforos para o controle de concorrência entre comandos.
O controle que capturamos é de maior ńıvel de abstração.

A palavra-chave this, é ignorada nas expressões e comandos em que ela aparece
durante a aplicação das regras. Isto não é um problema devido à captura de herança não
ser feita nesta versão do trabalho. Entretanto, devido a isso não mapeamos estruturas
que tenham colisões de nomes.

Os tipos de Java/JCSP que são aceitos neste trabalho possuem correspondência em
CSP. Por exemplo, int é convertido para int em CSP, String torna-se uma seqüência de

36
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um tipo enumerado baseado na tabela ASCII. Tipos como double são considerados neste
processo de abstração, porém temos a perda de propriedades dos tipos flutuantes, sendo
considerado somente sua parte inteira. Trata-se de uma limitação da própria linguagem
CSP, a qual não suporta tal conjunto de valores aceitos por este tipo de Java. Para a
conversão dos tipos Java em CSP, possúımos um conjunto de funções com esta finalidade
(vide Apêndice B). Tais funções devem ser escritas no ińıcio da especificação gerada e
serão possivelmente utilizadas durante o processo de conversão entre JCSP e CSP. Por
último, cada regra aplicada gera um resultado “default”quando aplicada ao vazio (ε).
Para comandos obtemos como resultado SKIP, já a aplicação de regras a expressões
vazias, temos como resultado o próprio vazio (ε). Assumimos também que o construtor
let..within de CSP quando declara uma lista vazia aplicada a um comando p o retorno
é o comando p.

Outra restrição se refere a expressões do tipo chamada de método. Somente aceitamos
chamadas de método, que se comportam como expressões, com comando de retorno
(return) em seu corpo. Estes métodos devem ser apenas de consulta e não podem alterar
o estado do objeto. Tais métodos devem ser implementados apenas para consulta de dados
(veja Seção 4.4 para maiores esclarecimentos). Um outro ponto refere-se ao tratamento de
recursão mútua. Nossas regras que lidam com métodos e comandos não suportam esta
caracteŕıstica. Esta é uma limitação do trabalho atual que será explorada em versões
futuras. Devido aos processos de CSP terem seus estados armazenados localmente, como
objetos, talvez seja posśıvel capturar chamadas de método mais facilmente assim como
recursão mútua.

Assumimos, também, que um programa JCSP é composto por um conjunto de classes
que representam processos (implementam a interface CSProcess); um conjunto de classes
vazio dá origem a uma especificação vazia em CSP. Além das classes que representam
processos, há uma única classe básica que representa a inicialização dos processos através
da implementação do método main, único método da classe. A finalidade desta classe é
originar o processo principal da especificação CSP, responsável por inicializar os processos
que compõem o sistema. Esta classe não apresenta atributos, visto que a sua derivação
origina o único processo sem parâmetros da especificação. A ausência desta classe (que
contenha o método main) no processo de abstração representa um comportamento que não
pode ser instanciado. Esta requisição é facilmente satisfeita porque é uma caracteŕıstica
de Java e, conseqüentemente, de JCSP. Os arrays de canais declarados dentro deste
método são mapeados para CSP através das regras 7 e 8. Enquanto que as declarações
de arrays feitas em outros métodos são tratadas pela regra 9, visto que esta última não
possui como padrão de sáıda a definição de um array de canais, mas sim a inicialiazação
do mesmo.

Em relação à estruturação da classe, apenas um construtor é aceito por classe. Isto
ocorre devido à nossa estratégia de mapeamento obter o nome e o parâmetro do processos
a partir do construtor da classe. Isto não é muito restritivo, visto que na literatura os
processos implementados apresentam apenas um construtor. Se mais construtores fossem
permitidos em uma mesma classe, podeŕıamos definir o mesmo processo de várias formas,
o que não é permitido em CSP.Cada classe é transformada individualmente através da
aplicação sucessiva de regras de abstração. Como possúımos dois padrões de classe (as
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que representam processos e as de inicialização do sistema), provemos uma regra para
cada situação. Nas próximas seções explicamos as regras agrupando-as de acordo com a
sua classificação sintática: classes, lista de declarações (variáveis e parâmetros formais),
métodos, expressões e comandos, e construtores de JCSP.

As regras de mapeamento são explicadas através do programa JCSP do jantar dos
filósofos, visto na Seção 3.3. É importante lembrar que ele é constitúıdo pelas classes
Fork, Philosopher e College; onde a última contém a inicialização do sistema. Para
cada regra temos um padrão de entrada do qual será aplicada uma função de mapeamento.
A aplicação da função possui como indicativo de sáıda o śımbolo ‘;’ seguido de código
CSP ou a aplicação de outras funções em código Java/JCSP.

4.2 ABSTRAINDO CLASSES

Como dito anteriormente, lidamos com dois tipos de classes: as que representam proces-
sos e as que inicializam o sistema geral implementado. A Regra 1 (função mainT[[.]]) é
usada na classe que contém o método main, enquanto que a Regra 2 (função classT[[.]]) é
utilizada nas demais. Começamos a derivação através da aplicação de mainT[[.]] à College

e classT[[.]] às outras classes.

mainT [[ College ]] classT [[ Fork ]] classT [[ Philosopher ]] (Aplic. 1)

A Regra 1 (mainT) é responsável por originar a declaração de canais
(listVarDeclT[[ChannelDeclaration]]) e o único processo não-parametrizado de toda a es-
pecificação, cujo nome será representado pelo próprio nome da classe (Identifier). É
importante observar que a declaração dos canais deve ser deixada separada das outras
declarações de variáveis (VariableDeclaration) e fora do corpo do processo
(comT[[Statement]]). Isto ocorre devido às declarações dos canais originarem o alfa-
beto da especificação CSP gerada e serem de acesso global a todo o script CSP gerado.
As variáveis declaradas são convertidas em uma declaração de variáveis locais em CSP
com o construtor let..within, cujo escopo será a tradução dos comandos e processos
(Statement) do método main.

Regra 1 (mainT). Main Transformation
Modifier* class Identifier {

public static void main(Args) {
ChannelDeclaration

VariableDeclaration

Statement

}
}
; listVarDeclT [[ChannelDeclaration ]]
Identifier = let listVarDeclT [[VariableDeclaration ]]

within comT [[Statement ]] 2

Note que a função listVarDeclT[[.]] possui overloading. Ela é aplicada em duas ca-
tegorias de declarações diferentes: a declaração de canais e de variáveis; obtendo em cada
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uma das aplicações um resultado diferente, conforme será explicado na Seção 4.3. Assu-
mindo nosso passo anterior (Aplic. 1), podemos aplicar a Regra 1 (mainT[[College
]]) a

class College {
public static void main(String[] args) { ... }

}

o que resulta em:

listVarDeclT [[ One2OneChannel[] lefts . . . ]]
College = let listVarDeclT [[ Philosopher[] phils = new Philosopher[5]; . . . ]]

within comT [[ while (i < 5) . . . action.run(); ]] (Aplic. 2)

Deste resultado, surgem ocorrências das funções listVarDeclT[[.]] e comT[[.]]. Elas tratam
do mapeamento de declaração de variáveis e comandos, respectivamente. Suas definições
são apresentadas posteriormente, bem como o efeito de suas aplicações em (Aplic. 2).

A Regra 2 (classT) define o processo correspondente à classe JCSP cujo nome é
dado por Identifier. Ela também origina os parâmetros formais do processo, que
são capturados através da função listFormalParT[[.]]. Note que VariableDeclaration e
ChannelDeclaration não são mencionados no padrão resultante, isso ocorre porque as-
sumimos que todas as variáveis introduzidas através desses elementos são capturadas
através dos parâmetros formais (FormalParameter) e por isso não as consideramos (veja
as restrições desta regra). O corpo do construtor da classe (Init), que representa a ini-
cialização dos atributos da classe, é composto apenas por atribuições (ver condição da
regra). A sua derivação origina um bloco let .. within que encapsula estas atribuições.
Além disso, engloba os métodos que serão usados pelo corpo do processo em si. Note que
os comandos que serão executados por Identifier provêem do corpo do método run()

(Block).
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Regra 2 (classT). Class Transformation
Modifier* class Identifier implements CSProcess {

VariableDeclaration

ChannelDeclaration

Modifier* Identifier(FormalParameter) { Init }
Methods

public void run() { Block }
}
; Identifier listFormalParT [[FormalParameter ]] =

let listInitT [[Init ]]
listMethT [[Methods ]]

within comT [[Block ]]

Condições:

� Init possui apenas comandos de atribuição do tipo ve = fp, onde ve é uma
variável de VariableDeclaration ou ChannelDeclaration e fp uma variável de
FormalParameter

� Todas as variáveis declaradas em VariableDeclaration e ChannelDeclaration

devem corresponder às usadas em FormalParameter. 2

Note que existem duas condições para esta regra: A primeira se refere ao corpo
do construtor (Init) que só pode conter atribuições que se referem à inicialização dos
atributos da classe, que serão substitúıdos no decorrer do processo. A segunda restrição
refere-se ao conjunto de atributos da classe terem que coincidir com os parâmetros do
construtor; podeŕıamos capturar os atributos separadamente do construtor, porém o
padrão resultante seria mais complicado. Devido a isto, utilizamos esta abordagem para
facilitar o padrão de entrada do mapeamento.

Para ilustrarmos esta regra, utilizamos a sua aplicação na classe
Philosopher (classT[[Philosopher]]) a partir da aplicação (Aplic. 1).

class Philosopher implements CSProcess {

private final ChannelOutput leftFork, rightFork;

private final ChannelOutput enter, exit;

Philosopher(ChannelOutput l, ChannelOutput r,

ChannelOutput e, ChannelOutput x) {leftFork=l; ...}
private void eat() {}
private void think() {}

public void run() { while(true){...}}
}

o que resulta em:
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Philosopher listFormalParT [[ChannelOutput l, ..., ChannelOutput x ]] =
let listInitT [[leftFork=l;...]]

listMethT [[private void eat(){} private void think(){}]]
within comT [[while(true){...} ]] (Aplic. 3)

A função listInitT[[.]] tem o objetivo de mapear a lista de atribuições contida no corpo
do construtor de uma classe. Ela é definida pela sua aplicação recursiva a cada elemento
da lista, formada por inicializações do tipo id = Identifier.

Regra 3 (listInitT). List Init Transformation
id = Identifier Init ; id = Identifier listInitT[[InitT]] 2

Como exemplo da aplicação desta função, continuamos a derivação de Philosopher:

; listInitT[[leftFork = l; rightFork = r; enter = e; exit = x; ]]

Aplicando recursivamente a Regra 3, teremos o seguinte bloco de atribuições que
re-presenta o corpo do construtor do processo:

leftFork = l

rightFork = r

enter = e

exit = x

4.3 ABSTRAINDO LISTAS DE DECLARAÇÕES

Após lidarmos com as classes, devemos iniciar o tratamento de seus elementos internos.
Nosso primeiro esforço neste sentido será mostrar como capturar declarações. Temos que
lidar com declarações de forma distinta em três casos: declaração de variáveis, de canais
e de parâmetros formais. Estas últimas são utilizadas em construtores e métodos.

As declarações de variáveis são tratadas com a função listVarDeclT[[.]]. Nossa abor-
dagem de mapeamento de uma estrutura definida recursivamente é ter uma função que
lida com o elemento da lista (varDeclT[[.]]) e outra, com o caso recursivo (listVarDeclT[[.]]).
A função listVarDeclT[[.]] é aplicada a uma lista qualquer. Se esta lista for vazia, então
a função retorna simplesmente vazio (ε). Caso contrário, ela deve ter pelo menos um
elemento (uma declaração), que é tratado com a função varDeclT[[.]]. Como dito ante-
riormente, o resto da lista é transformado utilizando uma chamada recursiva à própria
função listVarDeclT[[.]].

Regra 4 (listVarDeclT). List Variables Declaration Transformation
decls VariableDeclaration ;

varDeclT [[decls ]] listVarDeclT [[VariableDeclaration ]] 2

A função varDeclT[[.]] deve lidar com duas categorias de declarações de forma distinta.
A primeira delas ocorre ao transformar declarações de atributos de uma classe que sejam
de tipos pré-definidos (String, Integer, etc). Nesta categoria temos as Regras 5 e
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6 para mapear declarações com e sem inicialização, respectivamente. A restrição destas
regras é que elas não se aplicam à declaração de canais em JCSP, visto que os mesmos são
capturados de forma diferente: canais definem a interface do sistema a ser especificado.

Nas regras seguintes temos como padrão de entrada uma lista opcional de modifi-
cadores (Modifier*) seguida de um tipo válido (VarType) e um identificador de variável
(Identifier). A sua inicialização (VariableInitializer) também é opcional, o que
difere a primeira instância da função varDeclT da segunda regra.

Regra 5 (varDeclT). Variable Declaration Transformation
Modifier* VarType Identifier = VariableInitializer

; Identifier = expT [[VariableInitializer]] 2

Neste caso, temos como padrão de sáıda a variável declarada (Identifier) que receberá
uma igualdade entre a variável local em CSP e como seu valor inicial a sua inicialização
transformada, que é convertida pela função expT[[.]].

Regra 6 (varDeclT). Variable Declaration Transformation
Modifier* VarType Identifier ; Identifier = Type() 2

Neste segundo caso, a variável Identifier receberá o valor retornado pela função Type().
Esta função varia de acordo com o tipo da variável declarada. Por exemplo, em uma
declaração de uma variável do tipo String, a função String() será chamada e o seu retorno
será uma seqüência vazia (〈〉), já que tratamos este tipo de dado como uma seqüência de
caracteres. Conforme explicado, essas funções se encontram no Apêndice B.

Vale salientar que o padrão resultante por ambas as regras é parcial e se completa
(ver Regra 1 (mainT)) com o resultado da função comT[[.]], chamada em conjunto com a
definição do processo principal da especificação CSP.

A segunda categoria, alvo da Regra 7, define o padrão resultante quando um array
de canais JCSP é declarado. O padrão de sáıda declara o array de canais em si, como
um canal indexado de acordo com o tamanho do array declarado por length. Assim, o
termo original em JCSP Identifier[i] torna-se Identifier.i em CSP.

Regra 7 (varDeclT). Array Channel Transformation
Modifier* JCSPChannel[] Identifier = new JCSPChannel[length];

; channel Identifier:{0..length-1}.typeT[[ JCSPChannel ]] 2

A função typeT[[.]] retorna o tipo CSP associado a este tipo Java, onde as classes que
implementam ou estendem a interface ChannelInt têm como resultado da função o tipo
int, em CSP. Já os canais que implementam ou estendem a interface Channel também
possuem como retorno o tipo inteiro que será representado pelo próprio tamanho do
array; visto que não possuem um tipo de dado expĺıcito a ser transportado. Logo, a sua
declaração em CSP será channel Identifier:{0..length-1}.

Note que é necessário informar o tamanho do array ao inicializá-lo a fim de extrairmos
a quantidade de canais a serem utilizados na indexação.

Para exemplificar a aplicação desta regra, expandimos a chamada de listVarDeclT[[.]] de
(Aplic. 2):
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One2OneChannel[] lefts = new One2OneChannel[5];

One2OneChannel[] rights = new One2OneChannel[5];

One2OneChannel[] enters = new One2OneChannel[5];

One2OneChannel[] exits = new One2OneChannel[5];

; varDeclT [[ One2OneChannel[] lefts = new One2OneChannel[5];]]
listVarDeclT [[ One2OneChannel[] rights = new One2OneChannel[5];... ]]

E após aplicar a função listVarDeclT[[.]] sucessivamente até a lista vazia, podemos então
expandir cada uma das chamadas a função varDeclT[[.]], resultando em:

; channel lefts: { 0 .. 4}
channel rights: { 0 .. 4}
channel enters: { 0 .. 4}
channel exits: { 0 .. 4}

Uma outra forma de inicializarmos um array de canais em JCSP é utilizando a
chamada do método create(int n), dispońıvel na API de JCSP [WAb], passando como
argumento o tamanho do array a ser criado (n). Como a Regra 7, a Regra 8 possui como
padrão de entrada uma lista opcional de modificadores (Modifier*), seguida do tipo que
representa um canal JCSP (JCSPChannel[]) e o identificador do array (Identifier).
Para a criação da variável em si, temos a chamada ao método create(length), onde
length representa o tamanho do array a ser inicializado. Como padrão de sáıda temos o
mesmo da Regra 7.

Regra 8 (varDeclT). Array Channel Initialization Transformation
Modifier* JCSPChannel[] Identifier = JCSPChannel.create(length);

; channel Identifier : {0..length-1}.typeT[[ JCSPChannel ]]

Condição:

A expressão length é um inteiro. 2

Como exemplo de aplicação desta regra, consideramos a seguinte declaração:

One2OneChannelInt[] canal = One2OneChannelInt.create(4);

; channel canal:{0..3-1}.typeT[[ One2OneChannelInt ]]

Após a aplicação da função typeT[[.]] ao tipo do canal, temos:
channel canal:{0..3}.int

A Regra 9 difere da anterior por envolver uma outra forma de inicialização de array.
Como as demais regras que tratam de declaração de variáveis, a Regra 9 possui como
padrão de entrada uma lista opcional de modificadores (Modifier*) seguida de um array
de tipo válido (JCSPChannel[]) e o identificador da variável que está sendo declarada
(Identifier). O construtor new JCSPChannel[] é opcional nesta regra que converte
esta forma de inicialização de array que Java oferece. Em seguida, temos uma expressão
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(Expression) que representa uma lista de expressões que constitui os elementos do array
declarado: um ponto interessante desta regra é que o contexto de sua aplicação interfere
no padrão de sáıda. Ela deve ocorrer sempre dentro de métodos diferentes do main (como
explicamos no seção 4.1), visto que, declarações de canais dentro deste método espećıfico
definem a interface do processo que está sendo derivado, como visto na Regra 1.

Regra 9 (varDeclT). Array Channel Initialization Transformation
Modifier* JCSPChannel[] Identifier = [ new JCSPChannel[] ] {Expression};
; Identifier = expT [[{Expression};]] 2

Um exemplo de aplicação da Regra 9 é dada através da conversão da seguinte declaração
apresentada no processo Fibonacci, na Seção 3.2.2:

final Guard[] guard = {nextValue, restart} ;

guard = expT [[{nextValue, restart} ]]

Um caso particular da Regra 7 ocorre quando temos a declaração de apenas um
canal. Ela possui como padrão modificadores opcionais (Modifier*) seguido de um tipo
(JCSPChannel). O identificador da variável (Identifier) é preservado pela regra. Dife-
rentemente do padrão de arrays de canais, nesta função não é obrigatória a inicialização
da variável visto que não precisamos capturar informações de seu construtor.

Regra 10 (varDeclT). Channel Transformation
Modifier* JCSPChannel Identifier [= new JCSPChannel()];

; channel Identifier:typeT[[JCSPChannel ]] 2

Para exemplificarmos esta regra, temos um trecho do código contido na Figura 3.3,
vista no Caṕıtulo 3. Ele faz parte da implementação do método run() que descreve o
processo SuccInt, como visto naquela seção.

One2OneChannelInt a = new One2OneChannelInt();

Aplicando a Regra 10 à declaração do canal, temos:
; channel a: typeT[[One2OneChannelInt ]]

Como explicado anteriormente, a função typeT[[.]] aplicada a um canal que imple-
menta a interface ChannelInt tem como retorno o valor int. Logo, como resultado da
aplicação, temos:

channel a: int

Um outro tipo de lista que tratamos é a de parâmetros formais. As Regras 11 e 12
lidam com este tipo de lista. A função listFormalParT[[.]] recebe como entrada uma lista
de parâmetros formais e aplica recursivamente a função formalParT[[.]] a cada elemento
da lista.
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Regra 11 (listFormalParT). List Formal Parameters Transformation
formal FormalParameter ;

formalParT[[formal ]] listFormalParT[[FormalParameter ]] 2

A Regra 12 simplesmente descarta os modificadores opcionais (Modifier*) e o tipo
(Type) de cada parâmetro formal, retornando simplesmente o identificador (Identifier)
que fará parte da lista de parâmetros formais do processo.

Regra 12 (formalParT). Formal Parameter Transformation
Modifier* Type Identifier ; Identifier 2

Aplicando as Regras 11 e 12 ao processo Philosopher (Aplic. 3), teremos:

; Philosopher (l, r, e, x) = ...

4.4 ABSTRAINDO MÉTODOS

Métodos são tratados através das funções listMethT[[.]], methT[[.]] e methodCallT[[.]]. Si-
milarmente à abordagem anterior, a função listMethT[[.]] é definida recursivamente. Já
a função methodCallT[[.]] tem o objetivo de lidar com as chamadas de métodos (veja na
Seção 4.5).

A Regra 13 recebe como padrão de entrada uma lista de métodos. A sua aplicação
consiste na chamada da função methT[[.]] a cada elemento da lista.

Regra 13 (listMethT). List Method Transformation
method Method ; methT [[method ]] listMethT [[Method ]] 2

Aplicando esta regra no resultado da (Aplic. 3), temos:

private void eat(){} private void think(){}

; methT [[private void eat() ]] listMethT [[private void think() ]]

; methT [[private void eat(){} ]] methT [[private void think(){} ]] (Aplic. 4)

A Regra 14 tem o próposito de transformar cada método Java em uma função CSP,
visto que a parte de dados desta linguagem de especificação é funcional. O seu padrão
de entrada consiste em uma lista opcional de modificadores (Modifier*), um tipo válido
(Type), o nome do método (Identifier), a lista opcional de parâmetros formais
(FormalParameter) e o corpo do método (Block).
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Regra 14 (methT). Method Transformation
Modifier* Type Identifier(FormalParameter) { Block }
; Identifier listFormalParT [[FormalParameter ]]= comT[[Block ]]

Condição:

Identifier é novo no contexto. 2

O resultado da aplicação da função methT[[.]] preserva o nome do método, possui
uma lista de parâmetros retornada pela função listFormalParT[[.]] e o corpo da função é
dado pela aplicação da função comT[[.]] ao corpo do método. É importante ressaltar que
a aplicação de comT [[ε ]]= SKIP, o que corresponde aos corpos dos métodos eat() e
think().

Assim, aplicando a Regra 14 ao resultado de (Aplic. 4), temos:

eat = SKIP
think = SKIP (Aplic. 5)

4.5 ABSTRAINDO EXPRESSÕES E COMANDOS

Expressões e comandos Java possuem regras transformacionais associadas. São elas
expT[[.]] e comT[[.]], respectivamente. O que as diferencia, basicamente, são os padrões
de entrada e os de sáıda. Para as aplicações destas funções, assumimos que a aplicação
da função expT[[.]] sobre o comando Java “null”resulta em 0 (expT[[null ]] = 0), defini-
mos esta abordagem devido a canais comunicarem expressões nulas e em seguida outros
valores, ou seja, não podeŕıamos traduzir esta expressão apenas como um ponto de sin-
cronia (evento). Isto ocorre devido à comunicação de valores nulos entre processos não
ser mapeada diretamente em CSP.

Nas seções seguintes apresentaremos as regras para expressões e comandos que estamos
propondo neste trabalho.

4.5.1 Regras para Expressões

A expressão mais básica a ser convertida é a que representa um identificador
(Identifier), para isto temos a Regra 15.

Regra 15 (expT). Identifier Transformation
Identifier ; Identifier 2

Note que se trata da função identidade neste caso, isto é, não se faz qualquer alteração
no termo de entrada.

A próxima regra a ser considerada é a que lida com uma lista de expressões:

Regra 16 (listExpT). Argument List Transformation
argtList Expression ; expT [[argList ]] listExpT [[Expression ]] 2
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A função listExpT[[.]] recebe como padrão de entrada uma lista de expressões. Se
esta lista for vazia, então a função retorna simplesmente vazio (ε). A regra consiste na
aplicação sucessiva da função expT[[.]]. Como exemplo desta regra, utilizamos a seguinte
lista de expressões:

a*b, c/d, e-f

Aplicando a Regra 16, temos:
; expT [[a*b ]] listExpT [[c/d, e-f ]]

A regra a seguir converte expressões binárias em JCSP para CSP. São expressões que
envolvem operadores aritméticos (+, -, *, /), relacionais (<,>,≤,≥, ==, !=) e lógicos
(&, &&, |, ||). A função operatorT[[.]] converte o operador para o seu correspondente em
CSPM .

Regra 17 (expT). Binary Expressions Transformation
exp1 operator exp2 ; expT[[exp1 ]] operatorT[[operator ]] expT[[exp2 ]] 2

Como exemplo, vamos usar o seguinte fragmento de código que não faz parte do jantar
dos filósofos.

((x > y) && (a != 0))

Aplicando a Regra 17, temos:

expT[[(x > y) ]] operatorT[[&& ]] expT[[(a != 0) ]]

A aplicação da função anterior origina a chamada da função expT[[.]] a cada elemento
da expressão binária original. O operador && é convertido através da função operatorT[[.]],
que nos retorna and em CSPM , versão de CSP para utilizar verificação de modelos através
de ferramentas como FDR. Aplicando a Regra 17 a cada termo da nova expressão binária:

expT[[x]] operatorT[[> ]] expT[[y ]] and expT[[a ]] operatorT[[!= ]] expT[[0 ]]

Como resultado das aplicações acima, temos como retorno da função operatorT[[.]] os
próprios operadores > e !=. A conversão dos identificadores (x, y, a) tem como padrão
de sáıda os próprios nomes, conforme foi explicado na Regra 15. Assim, temos como
expressão final em CSP a seguinte especificação:

x > y and a != 0

A Regra 18 trata de expressões unárias em JCSP. Novamente temos a utilização da
função operatorT[[.]] sobre os operadores unários e a chamada da função expT[[. ]] sobre
a expressão exp.

Regra 18 (expT). Unary Expressions Transformation
operator exp ; operatorT[[operator ]] expT[[exp ]] 2
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Para exemplificarmos essa regra, temos a seguinte expressão:

(- (a + b))

Aplicando a Regra 18, temos:

operatorT[[ - ]] expT[[(a + b) ]]

o que resulta em (após a aplicação das Regras 17 e 15):

not ( a + b )

Sabe-se que uma chamada de método pode comportar-se como uma expressão, como
em n = n.getN(), mas também pode se comportar como um comando n.setN(n’).
No primeiro caso, a expressão é transformada em uma chamada de função através da
aplicação da Regra 19 (Identifier(listExpT[[Expression]])), onde os parâmetros da função
Identifier (Expression) são transformados através da função listExpT[[.]], que retorna
uma lista de expressões em CSP. Quando a chamada de função assume o comportamento
de um comando, e como CSP não possui a noção de comando, utilizamos a abordagem
de expandir o corpo do método e em seguida aplicar as funções de mapeamento nesta
expansão. Com esta finalidade usamos a função bodyOf(.), a qual retorna o corpo do
processo já devidamente transformado (vide Regra 27). Esta próxima regra captura o
conceito de chamada de método como expressão.

Regra 19 (expT). Method Call Transformation
Identifier(Expression) ; Identifier(listExpT[[Expression]])

Condições:

� No corpo do método Identifier deve ocorrer o comando return.

� O método Identifier não pode alterar o estado do objeto, apenas consultá-lo. 2

As condições impostas por esta regra referem-se, primeiramente, à existência de um
comando return dentro do corpo do método chamado. Pois, o valor retornado pelo
método seria perdido caso o mesmo não conste no corpo da função chamada. No segundo
item, não é posśıvel alterar o estado do objeto, visto que isto não seria refletido no processo
original apenas através da chamada de uma função em que o método é convertido.

A Regra 20 transforma a instanciação de um objeto, caso seja um tipo Java. Esta
função recebe como entrada a palavra reservada new, seguida do tipo (Type) e a lista
opcional de argumentos do construtor (ArgumentList). Como explicado na Seção 4.3, a
função Type(.) converte o tipo Java em um correspondente em CSP (maiores detalhes
sobre a função Type(.), por favor consulte o Apêndice B).
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Regra 20 (expT). Instance Creation Expression Transformation
new Type([ArgumentList]) ; Type(ArgumentList)

Condições:

� Type não pode ser um construtor de JCSP ou um array.

� Type representa o nome da função a ser chamada. 2

Como exemplo de aplicação desta regra, temos (utilizando o mapeamento definido no
Apêndice B):

new String("teste") ; String("teste")=〈 t,e,s,t,e〉

onde 〈 t,e,s,t,e〉 é uma seqüência formada por elementos de tipo enumerado que captura
ASCII.

As próximas regras tratam da inicialização de arrays que não sejam de tipo canal em
JCSP. Esta restrição ocorre devido ao fato de que canais devem ser postos na interface do
processo que está sendo derivado e não apenas ser convertido como uma variável dentro
de um construtor let..within em CSP.

A Regra 21 possui como padrão de entrada a palavra reservada new seguida de
construtor de array válido (Type[length]). Note que length é passado como parâmetro
para a inicialização do array a fim de definir o tamanho da lista que está sendo criada,
conforme o recurso oferecido por Java. O padrão gerado por esta função é uma seqüência
de tamanho length de elementos com valor zero (0). Apesar de transformar um tipo
qualquer em uma seqüência de zeros, não há problema. CSP trata seqüências de tipos
heterogêneos dinamicamente e assim o array será atualizado coerentemente de acordo
com seu uso subseqüente.

Regra 21 (expT). Array Length Initialization Transformation
new VarType[length] ; 〈 0, ..., 0 〉
Condição:

O tamanho da seqüência gerada é igual a length. 2

Uma outra forma de inicialização de array é a passagem de uma lista de expressões
(Expression) que representa os elementos de cada posição da lista. Como em Java, a
palavra-chave “new”e o tipo do array (Type[]) são elementos opcionais. Temos como re-
sultado da Regra 22 uma seqüência cujos elementos serão convertidos através da aplicação
da função listExpT[[.]] à Expression.

Regra 22 (expT). Array Initialization Transformation
{Expression} ; 〈 listExpT [[Expression ]]〉 2

Como exemplo de aplicação desta função podemos utilizar o seguinte trecho de código
que pertence à classe College. Nele é instanciado um array composto pelos processos p
e f.
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new CSProcess[] {p, f}

Através da Regra 22, temos como retorno a aplicação da função listExpT[[.]] aos ele-
mentos p e f. Em seguida, aplicamos a Regra 15 a cada um destes elementos. Assim,
temos:

〈 p, f 〉

O comando de atribuição em CSP não funciona diretamente, como em Java. Para
emularmos esse comportamento, decidimos utilizar um bloco let..within, como será
explicado na Regra 25, na próxima subseção. Atribuições em arrays são um pouco mais
complicadas. A captura de arrays foi feita através da utilização de seqüências; logo,
precisamos de funções auxiliares (arrayGet e arraySet) para manipulá-las. Por exemplo,
o termo

Identifier=a[i]

é transformado em

Identifier=arrayGet(a, i)

Já a atribuição de um valor a um elemento espećıfico do array segue o mesmo prinćıpio
da atribuição simples, ou seja,

a[i] = v

é transformado em

a’=arraySet(a, i , v)

As definições destas funções são baseadas na manipulação de seqüências, visto que
tratamos arrays como este tipo de dado.

arrayGet(<h>^t, p) = if p==0 then h else arrayGet(t, p-1)

arrayGet(<>, p) = ERRO!

arraySet(<h>^t, p, e) = if p==0 then <e>^t

else <h>^arraySet(t, p-1, e)

arraySet(<>, p, e) = ERRO!

A função arrayGet retorna o elemento de posição p na seqüência <h>^t; caso este
elemento seja o primeiro, posição 0, então a cabeça da seqüência é retornada h. Caso
contrário, é feita a busca nas posições anteriores de t. Já a função arraySet corresponde
à alteração do elemento de posição p na seqüência <h>^t com o novo valor e. A seqüência
é percorrida de forma a alterar o elemento que está sempre na cabeça da lista.

Utilizando a função arrayGet, definimos o mapeamento da leitura de um elemento
espećıfico (index) do array representado por Identifier.

Regra 23 (expT). Read Element Array Transformation
Identifier[index] ; arrayGet(Identifier, index) 2
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4.5.2 Regras para Comandos

Continuando a descrição do nosso conjunto de regras, temos as que capturam comandos
em Java/JCSP. Temos como primeira regra desta seção, o padrão de entrada formado por
um bloco de comandos constitúıdo por uma lista de declarações (VariableDeclaration)
seguida por comandos aceitos pela gramática (Block). Como padrão de sáıda, temos o
construtor let.. within que contém a lista de variáveis declaradas seguida do mapea-
mento do bloco de comandos (comT[[Block]]).

Regra 24 (comT). Block Transformation
VariableDeclaration Block ; let listVarDeclT [[VariableDeclaration ]]

within comT [[Block ]] 2

Como exemplo de aplicação, podemos utilizar o corpo do método run() da classe
Fibonacci, descrita na Seção 3.2.2. O bloco é composto por duas declarações de variáveis
(guards, NEXT_VALUE e RESTART) seguido pelo comando nextValue.read():

final Guard[] guards = {nextValue, restart};
final int NEXT_VALUE = 0;

final int RESTART = 1;

nextValue.read();

Como resultado da aplicação da Regra 24, temos:

; let listVarDeclT [[final Guard[] guards = {nextValue, restart}; ... ]]
within comT [[nextValue.read() ]]

Como mencionado na subseção anterior, um ponto que se revelou bastante interes-
sante está associado à captura de uma atribuição. Como CSP não suporta atribuição
diretamente, usamos o artif́ıcio da introdução da declaração de uma variável local em
CSP (let... within) como forma de simular a atribuição. Assim sendo, introduzimos um
bloco let...within onde uma nova variável (Identifier’) é declarada localmente para
armazenar o valor a ser atribúıdo à original (Identifier).

A declaração da variável local se assemelha a como a atribuição é modelada na lin-
guagem baseada em modelos Z [PST96, WD96]. Isto é, uma vez que em Z não faz sentido
termos x=x+1 (este igual refere-se a uma igualdade de lógica), então há o conceito do
estado posterior, onde se usa o operador ’ para capturar este conceito. A propagação
deste novo estado ocorre através da substituição da variável original pela criada no bloco
introduzido nos comandos subseqüentes, através da composição seqüêncial de comandos
a ser tratada na Regra 29.
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Regra 25 (comT). Assignment Transformation
Identifier = Expression ;

let Identifier’ = expT [[Expression ]]
within SKIP

Condições:

� Identifier’ é um identificador novo no contexto.

� Identifier não representa um array.

� Expression não representa uma resolução de alternação. 2

Veja que o padrão de sáıda da regra gera um SKIP, ele é substitúıdo pela derivação
dos comandos seqüênciais à atribuição. Note que como restrição da aplicação da Re-
gra 25 temos que a expressão (Expression) a ser atribúıda a Identifier não pode ser
a resolução de uma alternação. Isto ocorre devido ao padrão de sáıda desse caso diferir
do gerado pela conversão da atribuição (veja a Regra 42).

Como exemplo da Regra 25, podemos aplicá-la ao trecho de código seguinte prove-
niente da Seção 3.2.2. Ele representa atribuições contidas no corpo do método run() do
processo Fibonacci:

first = second; second = next;

Aplicando apenas a função para mapearmos a atribuição, temos:

first = second ;

let first’ = second

within

Neste caso, a renomeação envolvida na aplicação da regra não afeta o comando sub-
seqüente à atribuição (second = next), visto que a variável renomeada não ocorre no
mesmo.

A próxima regra apresentada refere-se à escrita de uma expressão (Expression) em
uma posição espećıfica de um array (index). Temos como padrão de sáıda o mesmo
proposto pela Regra 25, a qual converte uma expressão de atribuição. Conforme a regra
mencionada, consideramos que o comando posterior à atribuição será tratado pela função
de composição seqüêncial.

Regra 26 (expT). Write Element Array Transformation
Identifier[index] = Expression ;

let Identifier’ = arraySet(Identifier, index, expT[[Expression ]])
within

Condição: Identifier não é um dos tipos de canal JCSP. 2

A próxima regra se refere à chamada de função quando a mesma se comporta como
um comando. Ela possui a restrição de que não deve possuir o comando return em seu
corpo, devido à nossa estratégia de expansão dos comandos do corpo do método através
da função bodyOf(.), como explicado na Regra 19.
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Regra 27 (comT). Method Call Transformation
Identifier(Expression) ; bodyOf(Identifier(Expression))

Condição: No corpo do método Identifier não deve ocorrer o comando return. 2

Aplicando a Regra 19 na chamada de eat() em (Aplic. 5), temos:

eat() ; bodyOf(eat()) ; bodyOf( ) = SKIP

É importante notar que, devido a nossa estratégia de expandir o corpo de um método
quando age como um comando, não conseguimos lidar com recursão em geral.

Um comando que gerou dificuldades em seu mapeamento foi o while. Assim como a
atribuição, CSP não o suporta diretamente. Tradicionalmente, temos a seguinte solução
funcional [Jon97].

comT [[ while(E) S ]] ; comT [[ if(E) S;while(E) S ]]

Entretanto, isto resulta em uma infinita expansão sintática. A Regra 28 usa outra
solução equivalente. Foi utilizado casamento de padrão e, ao invés de expandir o comando
S até a condição E tornar-se falsa, o expandimos apenas uma única vez. O ponto central
é manter a atualização dos valores das variáveis de E e S. O parâmetro F tem este
objetivo. A substituição de todas as instâncias de SKIP ocorridas no corpo do while

pela chamada do processo while, com seus parâmetros atualizados (expT[[Expression’]],
F’ ) implementam esta mudança.

Um outro ponto é a questão da atualização do valor das variáveis após a sáıda do
processo while. Por conta disto, consideramos o próximo comando (Statement2) a ser
executado no padrão de entrada, substituindo os valores das variáveis que possivelmente
tiveram seus valores (vars) alterados pelos valores atualizados (F ). A função expT[[.]] con-
verte a expressão booleana em uma expressão correspondente em CSP.

Regra 28 (comT). While Transformation
while(Expression) { Statement1 } Statement2 ;

let
while(false, F) = comT [[Statement2 ]]
while(true, F) = comT [[Statement1 ]][while(expT[[Expression’]], F’)/SKIP]

within while(expT[[Expression]], F)

Condições:

� F representa o conjunto de variáveis usadas por Expression e Statement1 e as
utilizadas por Statement2.

� F não contém variáveis declaradas em Statement1 e variáveis que apenas recebem
leitura de um canal. 2

Expression’ tem a mesma estrutura que Expression exceto que usando os nomes
das variáveis mais atuais, alteradas por comT[[Statement1]]. As variáveis de F obedecem
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à mesma condição. No caso de não haver comandos após o while, a aplicação da função
comT[[.]] a vazio gera o processo SKIP, como já explicado anteriormente.

Aplicando esta regra ao seguinte comando while que consta na classe College:

while (j<5) {

forks[j] = new Fork(rights[(j+1)/ 5],lefts[j]);

j++;

}

O resultado produzido é:

; let while(false, j, forks) = SKIP
while(true, j, forks) = comT [[forks[j] = new Fork(..) ]]

[while(j’<5, j’, forks’)/SKIP]
within while(expT[[j<5]], j, forks)

As variáveis atualizadas pelo corpo do comando while são j e forks. A substituição
das variáveis de Statement2 que foram modificadas pelo comando while são atualizadas
devido ao caso base (while(false,...)) conter essas variáveis mais atualizadas.

Um caso interessante que surgiu no desenvolvimento deste trabalho foi como capturar
composição seqüencial de comandos (Statement1;Statement2) em JCSP usando CSP.
O operador de composição seqüencial de processos CSP não pode ser usado diretamente,
visto que este operador não propaga mudança de estado, como ocorre nas linguagens de
programação. Então, usamos como abordagem a introdução de um bloco let..within
que contempla a definição de um processo, cujo nome é novo no contexto. Este processo,
Update, possui como corpo o mapeamento do segundo comando da composição seqüencial
(Statement2) e como parâmetro (F ), a lista de variáveis utilizadas pelos dois comandos
envolvidos. A propagação do estado entre Statement1 e Statement2 é dada através
da substituição do comando SKIP gerado pelo mapeamento do primeiro comando pela
chamada a Update com seus parâmetros atualizados (Update(F’)). Com isso, conseguimos
a propagação de mudança de estado em termos puramente sintáticos.

Regra 29 (comT). Sequential Composition Transformation
Statement1; Statement2 ;

let
Update(F) = comT [[ Statement2 ]]

within comT [[ Statement1 ]][ Update(F’) / SKIP ]

Condições:
� F contém as variáveis modificadas por Statement1 e as que são acessadas por
Statement2.

� F’ contém as variáveis de F no estado mais atual. 2

Para exemplificar esta regra, consideramos o seguinte fragmento do processo
Philosopher, proveniente da (Aplic. 5).
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think();enter.write(null)

; let Update(F) = comT [[ enter.write(null) ]]
within comT [[ think()]][ Update(F’) / SKIP]

Mas, como apresentado anteriormente, comT [[ think() ]]= SKIP. Note também que
como o primeiro comando não atualiza valor algum, não temos parâmetros para serem
propagados na função Update(). Então,

; let Update() = comT [[ enter.write(null)]]
within SKIP [ Update() / SKIP]

O que resulta em:

; let Update() = comT [[ enter.write(null)]]
within Update() (Aplic. 6)

A próxima regra a ser apresentada se refere ao comando return. Esta regra sim-
plesmente esquece a palavra-chave return, aplicando a função expT[[.]] ao argumento do
return.

Regra 30 (comT). Return Transformation
return Expression; ; expT[[Expression ]] 2

Aplicando esta função ao seguinte trecho de código, temos:

comT [[return a - b; ]] ; expT [[a - b ]]

A próxima regra captura o comando condicional if-else, o qual é diretamente su-
portado em CSP.

Regra 31 (comT). If Transformation
if (Expression) { Statement1 } else { Statement2 } ;

if ( expT[[Expression]]) then comT[[Statement1 ]]
else comT[[Statement2 ]] 2

Utilizamos o padrão de entrada if-else devido à nossa abordagem de composiciona-
lidade de comandos. Se considerássemos o comando else como opcional, a composição
seqüencial de comandos teria seu padrão de sáıda errado, visto que seria considerado
o segundo comando como sendo o corpo do comando else. Por exemplo, na seguinte
composição de comandos:

if(Expression) { Statement1 }; while(Expression) { Statement2 }

Aplicando a regra de composição seqüencial (Regra 29), temos:
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comT[[if(Expression) {Statement1} ]][ Update(F’) / SKIP ]
Update(F’) = comT[[while(Expression) {Statement2}]]

Aplicando a Regra 31, obtemos:

if (expT[[Expression]]) then comT[[Statement1 ]] else SKIP
[ Update(F’) / SKIP]

Após a substituição de SKIP pela chamada ao processo Update(F’) é gerada uma
seqüência de comandos diferente da original.

if(expT[[Expression]]) then Update(F’)
else comT[[while(Expression) {Statement2}]]
Update(F’) = comT[[while(Expression) {Statement2}

A utilização de uma estrutura de contexto durante o processo de mapeamento resolve
este problema, visto que assim seriam identificados os comandos SKIP corretos para
a sua substituição pelo próximo comando da seqüência. Esta é uma consideração para
trabalhos futuros.

Os comandos de leitura e escrita tornam-se ações de entrada (Regras 32 e 33) e sáıda
(Regra 34) em CSP, respectivamente. O padrão de entrada é composto por duas formas
devido à atribuição opcional do valor lido do canal. Caso haja esta atribuição, a Regra 32
converte o comando de leitura da forma a seguir.

Regra 32 (comT). Read And Assign Transformation
Identifier = c.read() ; c? Identifier → SKIP

Condição: c não representa um array. 2

Já na Regra 33, a atribuição não existe, logo utilizamos uma variável nova no contexto
das regras (x) para armazenar o valor a ser lido do canal.

Regra 33 (comT). Read Transformation
c.read() ; c? x → SKIP

Condições:

� x é um identificador novo no contexto.

� c não representa um array. 2

Regra 34 (comT). Write Transformation
c.write(exp) ; c!expT[[exp ]]→ SKIP

Condição: c não representa um array. 2

Como visto no ińıcio desta seção, a aplicação expT[[null]]=0. Utilizando esta su-
posição, aplicamos a Regra 34 a partir da (Aplic. 6):
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enter.write(null) ; enter!0 → SKIP

As próximas regras referem-se à leitura e escrita em array de canais. Elas seguem os
mesmos padrões das anteriores; com a diferença do uso das funções para manipulação
de array (arrayGet(.) e arraySet(.)). Na Regra 35 temos a atribuição de um valor lido
do array de canal c[i]. Esta leitura é convertida através da função arrayGet(c, i) e o
comando é terminado com SKIP.

Regra 35 (comT). Read And Assign Array Transformation
Identifier = c[i].read() ; arrayGet(c, i)?Identifier → SKIP

Condição: c representa um array de canais de um tipo JCSP. 2

Como exemplo de aplicação desta regra, utilizamos o seguinte trecho de código, onde
canal representa um array de canais e valor é uma variável inteira:

valor = canal[i].read() ; arrayGet(canal, i)?valor → SKIP

Na Regra 36, não há atribuição, assim temos apenas a função arrayGet(.) sendo
utilizada e a chamada ao comando SKIP para representar a finalização do comando com
sucesso.

Regra 36 (comT). Read Array Transformation
c[i].read() ; arrayGet(c, i)?x → SKIP

Condições:

� c representa um array de canais de um tipo JCSP.

� x é um identificador novo no contexto. 2

Utilizando o trecho de código seguinte, retirado do corpo do método run() do pro-
cesso Fork, podemos aplicar a Regra 36 como exemplo.

fromPhil[i].read() ; arrayGet(fromPhil, i)?x → SKIP

E por último, temos a regra para mapeamento da leitura de uma posição (i) do array
de canais c. O padrão de sáıda resultante da aplicação desta regra é a chamada à função
arraySet(c, i, expT[[exp ]]), onde exp, a expressão a ser escrita no canal, é convertida
através da função expT[[.]]. O comando SKIP é utilizado para representar o término do
comando com sucesso.

Regra 37 (comT). Write Array Transformation
c[i].write(exp) ; arraySet(c, i, expT[[exp ]]) → SKIP

Condição: c representa um array de canais de um tipo JCSP. 2

Utilizando o mesmo exemplo, porém escrevendo no canal fromPhil ao invés de ler,
podemos demonstrar a utilização da Regra 37. Note que aplicamos a função expT[[.]] à
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variável valor, como se trata de um identificador, essa função retorna o próprio identifi-
cador (ver Regra 15).

fromPhil[i].write(valor) ; arraySet(fromPhil, i, valor) → SKIP

4.6 CONSTRUTORES DE JCSP

Nesta seção apresentamos as regras responsáveis pela conversão ds construtores de JCSP
que estão associados à parte comportamental de CSP. Eles possuem regras espećıficas
devido à diferença entre os padrões de sáıda das regras.

Os processos básicos SKIP e STOP de JCSP são convertidos através das Regras 38
e 39. São regras bastante simples, onde são realizadas apenas substituições sintáticas de
termos.

Regra 38 (expT). Skip Process Transformation
new Skip() ; SKIP

Como exemplo de aplicação desta regra, temos a utilização deste construtor como
uma posśıvel guarda de alternação, seguida por nomes de canais guarda1, guarda2:

{new Skip(), guarda2, guarda3};

Neste caso, é aplicada a função listExpT[[.]] à lista de guardas, que origina uma
seqüência de expressões. Isto resulta na aplicação da função expT[[.]] a cada guarda.
A instanciação de Skip é convertida pela Regra 38.

〈 SKIP, guarda2, guarda3 〉

Regra 39 (expT). Stop Process Transformation
new Stop() ; STOP

Para demonstrarmos a aplicação da Regra 39, temos o trecho de código seguinte que
executa o processo Stop caso o valor lido do canal (relogioQuebrado) seja igual a x:

if (x == relogioQuebrado.read()) {
Stop proc = new Stop();

proc.run();

}

Para convertermos o construtor Stop, utilizamos a Regra 39 e temos como resultado
desta parte da conversão:
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new Stop() ; STOP

O construtor de processos seqüenciais em JCSP modela a composição seqüencial de
um array de processos (Expression). Este é convertido utilizando a Regra 40, a qual
transforma este conjunto recebido como parâmetro em uma indexação de processos (como
visto na Seção 2.2.6). A função arrayGet(.) é usada mais uma vez para tratar com a
seqüência envolvida na regra. A função listExpT[[.]] converte a expressão passada como
parâmetro para o construtor Sequence.

Regra 40 (expT). Sequence Transformation
new Sequence(Expression) ; o

9 i:0 .. #listExpT[[Expression]]-1 @
arrayGet(listExpT[[Expression]], i)

Condição: i é um identificador novo no contexto. 2

Tomando como exemplo o processo SequentialSuccInt, definido na Seção 3.2.4 (uma
composição seqüencial entre os processos SuccInt e SuccIntParallel), aplicamos a Re-
gra 40 ao mesmo e temos:

new Sequence(processos) ; o
9 i :0 .. 1 @ arrayGet(listExpT[[processos]], i)

Aplicando a Regra 16 à variável processos, temos como resultado o próprio nome da
variável. Logo, obtemos:

o
9 i :0 .. 1 @ arrayGet(processos, i)

O operador de paralelismo dispońıvel em JCSP refere-se ao definido por Hoare [Hoa85].
Recorde da Seção 2.2.5 na qual explicamos a diferença entre esta abordagem e a de
Roscoe [Ros98], que foi adotada neste trabalho. Assim, capturamos as diferenças usando
a nova versão de CSP.

A Regra 41 recebe como padrão de entrada o construtor do operador de paralelismo
(Parallel), o qual possui como parâmetro um array de processos (Expression). Esta
função converte este construtor em um processo indexado com o operador de paralelismo
de CSP. Devido à necessidade de deixarmos expĺıcito o alfabeto de sincronização entre
os processos, cada processo é formado pelo processo de ı́ndice j, onde j varia de zero
ao tamanho do array de processos (Expression) menos um. É importante notar que
assumimos a existência do operador α que aplicado ao nome de um processo retorna o
alfabeto do mesmo. A função listExpT[[.]] converte a expressão passada como parâmetro
para o construtor Parallel.

Regra 41 (expT). Parallel Transformation
new Parallel(Expression) ; ||j:{0..#listExpT[[Expression]]-1} @ [αexp[j] ] exp[j]

onde: exp[j] = arrayGet(listExpT[[Expression]], j)

Condição: O operador α aplicado ao nome de um processo retorna o alfabeto do mesmo.
2
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Vale a pena notar que se α exp[i] ∩ α exp[i+1] = ∅ entre os processos envolvidos
temos o interleaving exp[i] ||| exp[i+1], o qual pode ser representado por ||| j : i , i + 1 @
exp[j].

Para exemplificarmos o uso da Regra 41, podemos utilizar um trecho de código da
classe College, como segue. Note que fizemos a substituição dos termos processes[0] e
processes[1]; como também a substituição de #listExpT[[.]]- 1 pelo seu valor (1), já que
esta função aplicada à expressão processes, retorna o próprio identificador da variável.
Então temos:

new Parallel(processes) ;

|| j:{0..#listExpT[[processes]]-1} @ [αarrayGet(processes, j) ] arrayGet(processes, j)

|| j:{0..1} @ [ αarrayGet(processes, j) ] arrayGet(processes, j)

Nossa última regra se relaciona ao construtor Alternative, o qual representa o
operador de escolha externa em CSP. Este construtor recebe como parâmetro um ar-
ray de canais do tipo AltingChannelInput e AltingChannelInputInt, como visto na
Seção 3.2.2. Como este construtor não representa um processo em JCSP e seu comporta-
mento está atrelado à seleção do canal que será escolhido através do método select().

A Regra 42 possui como padrão de entrada a instanciação de um objeto Alternative

seguido de um comando (Statement) e como sáıda temos a chamada à função listExpT[[.]],
a qual converterá o array de canais (Expression) em uma seqüência de canais. O co-
mando subseqüente é transformado através da função comT[[.]], substituindo a ocorrência
da seleção do canal (Identifier.select()) pela chamada à função indx(.), que retorna
o ı́ndice de um elemento em uma seqüência.

Regra 42 (expT). Alternative Transformation
Alternative Identifier = new Alternative(Expression); Statement ;

[ ] Identifier: set(listExpT[[Expression]]) @ comT[[Statement ]]
[ indx(Identifier, listExpT[[Expression ]]) / Identifier.select()]

onde: indx(e, s) = if e == head(s) then 0 else 1 + indx(e,tail(s))
indx(e, <>) = 0

Condição: O bloco de comandos Statement deve conter o comando Identifier.select()
como seu primeiro comando. 2

Como exemplo da aplicação desta regra, temos o trecho de código do processo Fork

visto na Seção 3.3. Ele representa a seleção a partir de qual filósofo o garfo será pego.

int i; while(true) {

Alternative alt = new Alternative(fromPhil);

i = alt.select();

fromPhil[i].read();

fromPhil[i].read();

}
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Aplicando a Regra 42 para convertermos este bloco de comandos, temos:

[ ] alt: set(listExpT[[fromPhil]]) @ comT[[ i = alt.select();... ]]
[ indx(alt, listExpT[[fromPhil ]]) / alt.select()]

Aplicando a função listExpT[[.]] à fromPhil, temos o retorno do próprio identificador,
visto que a lista de expressões contém apenas a variável, causando a aplicação da Regra 15.
Logo, temos:

[ ] alt: set(fromPhil) @ comT[[ i = alt.select();fromPhil[i].read();... ]]
[ indx(alt, fromPhil) / alt.select()]

E entao, substitúımos a ocorrência de alt.select() por indx(alt, fromPhil). Em
seguida, aplicamos a Regra 25 para o mapeamento do comando da atribuição.

let i’ = indx(alt, fromPhil)

comT [[fromPhil[i].read();fromPhil[i].read(); ]][i’/i]
within SKIP

4.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE COMPLETUDE E CONSISTÊNCIA

No estágio atual de nosso trabalho, podemos apenas salientar que nossas regras pos-
suem uma completude total com relação aos aspectos concorrentes (construtores de con-
corrência oferecidos por JCSP) e parcial sobre aspectos de dados (por exemplo, tipos de
dados definidos pelo usuário bem como tipos como double não são contemplados ainda) e
orientação a objetos (por exemplo, nem herança e nem sobrecarga de operadores são con-
templados). Só conseguimos lidar com parte desses últimos aspectos, que serão ilustrados
no próximo caṕıtulo durante a apresentação de nosso estudo de caso. Assim sendo, pre-
cisaremos aumentar nosso conjunto de regras antes de propor e provar o teorema sobre a
completude delas.

Quanto à consistência, só temos uma intuição de que ela nos dá sempre uma especi-
ficação CSP válida como resultado final, mas como não provamos que isso é verdade e
nossa intuição advém dos experimentos práticos que fizemos, resta explorar mais a fundo
este aspecto importante sobre nosso conjunto de regras.



CAṔITULO 5

ESTUDO DE CASO

Neste caṕıtulo apresentaremos programas JCSP que descrevem o comportamento de uma
rede de celulares. A rede é composta por quatro celulares que podem ligar e receber
ligações desde que estejam livres. As ligações são gerenciadas pela central de controle.
Cada celular possui o seu número e status (livre ou ocupado). Além disso, eles podem ser
requisitados, através do usuário, para iniciar ou terminar uma chamada. Ao receber uma
destas solicitações, o celular envia a solicitação à central de controle e aguarda a resposta
da mesma. A central de controle, por sua vez, recebe as solicitações dos celulares origem
e responde aos mesmos de acordo com a disponibilidade do celular destino, com o qual
se quer estabelecer ou encerrar a ligação.

Possúımos quatro classes para modelar os componentes da rede de celulares. Este
conjunto de classes é composto pelos processos MSC, Celular e Chamada somado a classe
Sistema, que representa a inicialização dos componentes do sistema.

Primeiramente, temos o processo Celular:

public class Celular implements CSProcess {

private int numero;

private int status;

private final AltingChannelInputInt entUsuarioSolicIniCham;

private final AltingChannelInputInt entUsuarioSolicTerCham;

private final AltingChannelInputInt recebeInicioChamada;

private final AltingChannelInputInt recebeTerminoChamada;

private final ChannelOutputInt solicitaInicioChamada;

private final ChannelOutputInt solicitaTerminoChamada;

private final ChannelInputInt respostaChamada;

62
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public Celular (int numero,

int status,

final AltingChannelInputInt entUsuarioSolicIniCham,

final AltingChannelInputInt entUsuarioSolicTerCham,

final ChannelOutputInt solicitaInicioChamada,

final AltingChannelInputInt recebeInicioChamada,

final ChannelOutputInt solicitaTerminoChamada,

final AltingChannelInputInt recebeTerminoChamada,

final ChannelInputInt respostaChamada) {

this.numero = numero;

this.status = status;

this.entUsuarioSolicIniCham = entUsuarioSolicIniCham;

this.entUsuarioSolicTerCham = entUsuarioSolicTerCham;

this.recebeInicioChamada = recebeInicioChamada;

this.recebeTerminoChamada = recebeTerminoChamada;

this.solicitaInicioChamada = solicitaInicioChamada;

this.solicitaTerminoChamada = solicitaTerminoChamada;

this.respostaChamada = respostaChamada;

}

Cada um dos celulares possui o seu número e status (numero e status), bem como os
canais que representam as posśıveis ações do usuário solicitação de ińıcio e término de
chamada (entUsuarioSolicIniCham e entUsuarioSolicTerCham), a solicitação de ińı-
cio (solicitaInicioChamada) e término da ligação no sistema (solicitaTerminoChamada),
o recebimento e término da chamada pelo sistema (recebeInicioChamada e
recebeTerminoChamada). E, a resposta da chamada pelo sistema respostaChamada.
Cada um desses canais transporta inteiros visto que os identificadores dos celulares e seus
status são representados por inteiros.

O comportamento do processo é descrito através do construtor de alternação de JCSP,
representando a escolha entre os posśıveis eventos do celular (entUsuarioSolicIniCham,
recebeInicioChamada, entUsuarioSolicTerCham e recebeTerminoChamada). Cada uma
das posśıveis ações possui um bloco de comando a ser executado. As constantes USER_CALL,
SYSTEM_CALL, USER_END_CALL e SYSTEM_END_CALL representam os ı́ndices das guardas
da alternação.

public void run () {

final int USER_CALL = 0;

final int SYSTEM_CALL = 1;

final int USER_END_CALL = 2;

final int SYSTEM_END_CALL = 3;
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AltingChannelInput[] guards =

new AltingChannelInput[] {entUsuarioSolicIniCham,

recebeInicioChamada, entUsuarioSolicTerCham,

recebeTerminoChamada};

A variável cel_destino armazenará o número do celular destino com o qual o celular
atual quer estabelecer uma ligação. Já index e status_resposta_usercall são usadas
para armazenar informações do ı́ndice selecionado pela escolha externa e o status do
celular que se deseja ligar.

int cel_destino;

int index;

int status_resposta_usercall;

while (true) {

Alternative alt = new Alternative(guards);

index = alt.select();

Quando o usuário solicita uma chamada à central de controle, é passado para a mesma
o número para o qual a ligação será feita (chamado celular destino). O celular recebe a
resposta da solicitação feita, caso o celular destino esteja livre, o celular que originou a
chamada passa a ter o status de ocupado (assume valor 1).

O segundo posśıvel evento que o celular pode receber se refere a receber uma chamada
do sistema. Neste caso, o status do celular também muda para ocupado.

if(index == USER_CALL) {

cel_destino = entUsuarioSolicIniCham.read();

solicitaInicioChamada.write(cel_destino);

status_resposta_usercall = respostaChamada.read();

if (status_resposta_usercall == 0) {

status = 1;

} else {

status = 0;

}

}

Se o usuário solicitar o término da chamada, essa requisição é repassada para a central
de controle, a qual enviará uma resposta. Caso seja positiva, o status do celular assume
o valor 0 (livre). E como último caso posśıvel, a ação de término de chamada é enviada
pelo sistema para o celular. Com isso, o status do mesmo também pássa a ser livre.
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else {

if(index == SYSTEM_CALL) {

cel_destino = recebeInicioChamada.read();

status = 1;

} else {

if(index== USER_END_CALL) {

cel_destino = entUsuarioSolicTerCham.read();

solicitaTerminoChamada.write(numero);

status_resposta_usercall = respostaChamada.read();

if (status_resposta_usercall == 0) {

status = 0;

} else {

status = 1;

}

} else {

cel_destino = recebeTerminoChamada.read();

status = 0;

}

}

}

O processo MSC representa a central de controle dos celulares. Ela é responsável por
controlar as chamadas feitas entre os celulares (ińıcio e término das chamadas). A classe
contém os atributos correspondentes às posśıveis ações da central: as solicitações de ińıcio
e fim de chamada (solicitaInicioChamada e solicitaTerminoChamada), bem como
as respostas da MSC (recebeInicioChamada, recebeTerminoChamada e respostaChamada).
Possui também arrays que representam o conjunto de celulares (celulares), os seus sta-
tus (status) e seus destinos (destinos), os números dos celulares que serão os destinos
das chamadas de cada celular. A ordenação dos três arrays deve ser igual, ou seja, a
posição i de qualquer array diz respeito a um único celular.

public class MSC implements CSProcess {

private int[] celulares;

private int[] status;

private int[] destinos;

private final AltingChannelInputInt[] solicitaInicioChamada;

private final AltingChannelInputInt[] solicitaTerminoChamada;

private final ChannelOutputInt[] recebeInicioChamada;

private final ChannelOutputInt[] recebeTerminoChamada;

private final ChannelOutputInt[] respostaChamada;
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public MSC(int[] celulares,

int[] status,

int[] destinos,

final AltingChannelInputInt[] solicitaInicioChamada,

final ChannelOutputInt[] recebeInicioChamada,

final AltingChannelInputInt[] solicitaTerminoChamada,

final ChannelOutputInt[] recebeTerminoChamada,

final ChannelOutputInt[] respostaChamada) {

this.celulares = celulares;

this.status = status;

this.destinos = destinos;

this.solicitaInicioChamada = solicitaInicioChamada;

this.solicitaTerminoChamada = solicitaTerminoChamada;

this.recebeInicioChamada = recebeInicioChamada;

this.recebeTerminoChamada = recebeTerminoChamada;

this.respostaChamada = respostaChamada;

}

Este processo possui três métodos além do run(). Eles são responsáveis pela a-
tualização de status e pesquisa de celulares dentro do conjunto armazenado por MSC.
O primeiro método, pesquisaDestinoCelular, retorna o celular destino para um dado
celular. O segundo método, pesquisaIndexCelular(), retorna o ı́ndice em que o celular
(celular) se encontra no array. E, por último, o método alteraCelular(), o qual
modifica o status e o número do celular destino, no caso do celular origem estar em
alguma ligação.

private int pesquisaDestinoCelular(int celular) {

return destinos[pesquisaIndexCelular(celular)];

}

private int pesquisaIndexCelular(int celular) {

int index = 0;

int i=0;

while(i<4) {

if (celulares[i] == celular) {

index =i;

}

else { index = 0; }

i = i+1;

}

return index;

}
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private void alteraCelular(int origem, int newStatus, int destino) {

int index1 = pesquisaIndexCelular(origem);

int index2 = pesquisaIndexCelular(destino);

if (newStatus == 0) {

status[index1] = newStatus;

destinos[index1] = 4;

status[index2] = newStatus;

destinos[index2] = 4;

} else if (newStatus == 1) {

status[index1] = newStatus;

destinos[index1] = destino;

status[index2] = newStatus;

destinos[index2] = origem;

}

}

O comportamento da central de controle é dado através da alternação (alt) entre as
posśıveis ações que a mesma pode executar: receber solicitação de ińıcio e término de
chamada e atender a estas solicitações. Possúımos dois grupos de ações: as de ińıcio de
ligação e as de término. O conjunto de ı́ndices para ińıcio de ligações é representado por
SYSTEM_CALL, enquanto que o de finalização por SYSTEM_END_CALL. A seleção entre as
guardas é feita aleatoriamente através de alt.select().

public void run () {

final int SYSTEM_CALL = 4;

final int SYSTEM_END_CALL = SYSTEM_CALL + 4;

final AltingChannelInputInt[] guards =

new AltingChannelInputInt {solicitaInicioChamada[0],

solicitaInicioChamada[1], solicitaInicioChamada[2],

solicitaInicioChamada[3], solicitaTerminoChamada[0],

solicitaTerminoChamada[1], solicitaTerminoChamada[2],

solicitaTerminoChamada[3]};

int indexGuard;

int cel_destino;

while (true) {

Alternative alt = new Alternative(guards);

indexGuard = alt.select();

Se a ação selecionada representa o evento de ińıcio de chamada, é obtido o número do
celular que originou a chamada e o número do celular destino. Caso o celular de origem
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esteja livre, a central devolve a resposta da chamada e altera o status dos celulares de
origem e destino para 1. Caso o celular destino não esteja dispońıvel, a central devolve a
resposta com a mensagem que o celular destino está ocupado.

if (indexGuard>=0 && indexGuard<SYSTEM_CALL) {

int indexOrigem = indexGuard;

cel_destino = solicitaInicioChamada[indexOrigem].read();

if (status[indexOrigem] == 0) {

indexDestino = pesquisaIndexCelular(cel_destino);

recebeInicioChamada[indexDestino].write(cel_destino);

respostaChamada[indexOrigem].write(0);

alteraCelular(celulares[indexOrigem],1,cel_destino);

} else {

respostaChamada[indexOrigem].write(1);

}

}

Caso a ação escolhida seja do grupo de término de ligação, é pesquisado o celular que
originou a solicitação como também é verificado o seu status. Caso ele realmente esteja
ocupado, é pesquisado o celular com o qual o celular origem está em uma ligação e o
celular destino é notificado de que a chamada foi finalizada. O status do celular origem
assume o valor de livre. Já se o celular origem estiver livre desde o prinćıpio, o término
é rejeitado e a resposta da central ao celular origem é a mensagem de que o celular está
ocupado (stauts=1).

else if (indexGuard>=SYSTEM_CALL && indexGuard<SYSTEM_END_CALL) {

int indexOrigem = indexGuard-SYSTEM_CALL;

int cel_origem = solicitaTerminoChamada[indexOrigem].read();

if (status[indexOrigem] == 1) {

int dest_end_call =

pesquisaDestinoCelular(cel_origem);

int indexDestino =

pesquisaIndexCelular(destino_end_call);

recebeTerminoChamada[indexDestino].write(dest_end_call);

respostaChamada[indexOrigem].write(0);

} else {

respostaChamada[indexOrigem].write(1);

}

}

}

}
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O processo Chamada possui como atributo um array de canais (chamadas) do tipo
AltingChannelInput que é utilizado para a inicialização das chamadas entre os celu-
lares na classe Sistema. O seu método run() consiste apenas em inicializar alguns dos
elementos de chamadas que irão representar as chamadas entre os celulares.

public class Chamada implements CSProcess {

private final AltingChannelInput[] chamadas;

public Chamada(AltingChannelInput[] chamadas) {

this.chamadas = chamadas;

}

public void run () {

chamadas[0].write(2);

chamadas[1].write(3);

chamadas[3].write(1);

chamadas[3].write(0);

}

}

Por último, temos a classe Sistema. Ela contém a inicialização arbitrária dos processos
e canais envolvidos no sistema completo. Como o conjunto de celulares modelado são
quatro, os canais que representam as ações dos celulares possuem este mesmo tamanho.

public class Sistema {

public static void main (String[] args) {

final One2OneChannelInt[] entSolicInicioChamada =

One2OneChannelInt.create(4);

final One2OneChannelInt[] entSolicTerminoChamada =

One2OneChannelInt.create(4);

final One2OneChannelInt[] recebeInicioChamada =

One2OneChannelInt.create(4);

final One2OneChannelInt[] recebeTerminoChamada =

One2OneChannelInt.create(4);

final One2OneChannelInt[] solicitaInicioChamada =

One2OneChannelInt.create(4);

final One2OneChannelInt[] solicitaTerminoChamada =

One2OneChannelInt.create(4);

final One2OneChannelInt[] respostaChamada =

One2OneChannelInt.create(4);
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Os quatros celulares são representados pelo array de processos Celular, onde cada
elemento do array é inicializado através da iteração dos canais definidos anteriormente
(entSolicInicioChamada, entSolicTerminoChamada, etc). Todos os celulares são ini-
cializados com o status de livre (valor 0). Três arrays de inteiros são inicializados para
representar o conjunto de celulares (origem), que é inicializada com os números dos celu-
lares, o status dos celulares ( inicializados como livres - 0) e o número do celular pra qual
se faz uma ligação , celular destino, com o valor 4 em todas as posições para representar
que todos os celulares estão livres.

Celular[] celulares = new Celular[4];

int[] origem = new int[] {0,1,2,3};

int[] status = new int[] {0,0,0,0};

int[] destinos = new int[] {4,4,4,4};

int i =0;

while(i<4) {

celulares[i] = new Celular(

i,

0,

entSolicInicioChamada[i],

entSolicTerminoChamada[i],

solicitaInicioChamada[i],

recebeInicioChamada[i],

solicitaTerminoChamada[i],

recebeTerminoChamada[i],

respostaChamada[i]);

i=i+1;

}

Em seguida, a central de controle é inicializada com os arrays e os canais já criados
anteriormente.

MSC msc = new MSC(

origem,

status,

destinos,

entSolicInicioChamada,

recebeInicioChamada,

entSolicTerminoChamada,

recebeTerminoChamada,

respostaChamada);
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E, por último, temos a criação do array de processos que serão postos em paralelo,
onde os componentes do array são os celulares, a central de controle e a inicialização dos
canais para a solicitação das chamadas. Nestas solicitações, o celular de número zero
solicita ligar para o celular dois (2), o celular 1 solicita a ligação para o celular três e este
solicita ligar para o celular um e para o zero.

CSProcess[] processos =

new CSProcess[] {

celulares[0],

celulares[1],

celulares[2],

celulares[3],

msc,

new Chamada(entSolicInicioChamada)

}

Parallel procParallel = new Parallel(processos);

procParallel.run();

}

}

Na seção seguinte mostraremos o mapeamento do processo Celular apresentado neste
caṕıtulo. É importante lembrar que as funções descritas no Apêndice B devem ser in-
clúıdas na especificação final. Assim como as funções que manipulam arrays (arraySet()
e arrayGet()). Os demais processos têm seu processo exibido no Apêndice C.

5.1 MAPEAMENTO DO PROCESSO CELULAR

A derivação do processo Celular é iniciada através da aplicação da Regra 2. A aplicação
desta regra resulta na chamada a outras funções como listFormalParT[[.]], que é aplicada
à lista de parâmetros formais do construtor da classe. A aplicação desta regra origina
um bloco let..within de CSP que encapsula a inicialização dos atributos do construtor
(capturada pela função listInitT[[.]]) e a lista de métodos da classe (mapeada pela função
listMethT[[.]]). Neste exemplo, a função listMethT[[.]] é aplicada ao vazio visto que a classe
não possui métodos em seu corpo. A função comT[[.]] é utilizada para mapear os co-
mandos que constituem o corpo do método run() da classe Celular. Como resultado da
aplicação da função classT[[.]], temos:

Celular listFormalParT [[int numero, ... ]] =
letlistInitT [[ this.numero = numero;...]]
withincomT [[ final int USER_CALL = 0;...]]

(Aplic. 1)

Para a derivação dos parâmetros do processo, temos a aplicação da função
listFormalParT[[.]], a qual se trata de uma função que aplica a Regra 12, recursivamente.
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Esta, por sua vez, retorna apenas o nome do parâmetro formal, como visto na Seção 4.3.
Como resultado da aplicação de ambas as funções, obtemos:

; Celular (numero, status, entUsuarioSolicIniCham,

entUsuarioSolicTerCham, recebeInicioChamada,

recebeTerminoChamada, solicitaInicioChamada,

solicitaTerminoChamada, respostaChamada) = ...

Continuando a derivação da classe Celular a partir da (Aplic. 1), temos a aplicação
da Regra 3 que faz o mapeamento da lista de atribuições do corpo do construtor. Ela é
aplicada a cada elemento da lista de inicializações contidas no construtor da classe. Como
resultado destas aplicações, temos o seguinte trecho de especificação. Note que, à direita
estão os parâmetros do construtor e, à esquerda, as novas variáveis locais:

; numero = numero

status=status

entUsuarioSolicIniCham=entUsuarioSolicIniCham

entUsuarioSolicTerCham=entUsuarioSolicTerCham

recebeInicioChamada=recebeInicioChamada

recebeTerminoChamada=recebeTerminoChamada

solicitaInicioChamada=solicitaInicioChamada

solicitaTerminoChamada=solicitaTerminoChamada

respostaChamada=respostaChamada

O corpo do processo Celular é composto por uma lista de declarações de variáveis
(originadas do método run()) seguida de um comando while. Para transformarmos esse
padrão, utilizamos a Regra 24 para capturarmos esses elementos. Esta regra possui como
resultado um construtor let..within contendo a aplicação da função listVarDeclT[[.]] à
lista de declarações de variáveis e a aplicação da função comT[[.]] ao comando subseqüente,
no caso o while. Com esta aplicação, temos:

; let listVarDeclT [[final int USER_CALL = 0;... ]]
within comT [[while(true){..} ]] (Aplic. 2)

A função listVarDeclT[[.]] resulta na aplicação recursiva da função varDeclT[[.]] a cada
elemento da lista de declarações. Esta, por sua vez, possui diferentes implementações
para alguns tipos de padrões de entrada. Neste bloco de declarações, possúımos os
padrões de entrada aceitos pelas Regras 5 e 9. A primeira é aplicada às declarações de
USER_CALL, SYSTEM_CALL, USER_END_CALL, SYSTEM_END_CALL, cel_destino, index e
status_resposta_usercall; enquanto que a segunda é aplicada à declaração do array
de canais guards. As duas regras retornam uma igualdade entre a variável declarada e a
expressão a ela atribúıda através das funções expT[[.]].

A função expT[[.]], quando aplicada a valores inteiros, possui como resultado o próprio
número. No caso em que é aplicada ao vazio, a função Type(.) retorna o valor 0 (que é
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a inicialização default de inteiros, ver Apêndice B).
Após a aplicação das funções listVarDeclT[[.]] e varDeclT[[.]] a cada uma das declarações,

temos:

; USER_CALL = 0

SYSTEM_CALL = 1

USER_END_CALL = 2

SYSTEM_END_CALL = 3

guards=〈entUsuarioSolicIniCham, recebeInicioChamada,

entUsuarioSolicTerCham, recebeTerminoChamada 〉
cel_destino=0

index=0

status_resposta_usercall=0

O comando while é transformado através da Regra 28. Esta regra origina um pro-
cesso recursivo (while), que recebe como parâmetros as variáveis que são modificadas
pela expressão a ser avaliada na recursão e pelo bloco de comandos a ser executado den-
tro do comando while, como também as variáveis que serão acessadas pelo comando
subseqüente. Nesta derivação, não há variáveis modificadas pela expressão avaliada na
recursão, já que neste caso se trata da expressão booleana true. Já as variáveis alteradas
dentro do corpo do comando while são status, que representa o status do celular (livre
ou ocupado) e index, ı́ndice do canal escolhido, em cada iteração do while, para ser
comunicado. Logo, temos como definição do processo while:

; let
while(false, status, index) = SKIP
while(true, status, index) =

comT[[Alternative alt = new Alternative(guards)...]]
[while(true, status’, index’)/SKIP]

within while(true, status, index)

Note que o padrão resultante do case base (while(false, status, index)) é igual a
SKIP, visto que não há comando subseqüente ao comando while; assim, teŕıamos a
aplicação comT[[SKIP]] que possui como retorno o próprio comando SKIP.

O corpo do processo while é iniciado através do mapeamento da instanciação da
variável alt, que é feito pela Regra 42, que é feito pela Regra 42. Ela representa um caso
especial de expressão pois através de nosso mapeamento, esta instanciação representará
a escolha externa de CSP. A regra possui como restrição que o comando posterior deve
conter o comando de seleção do canal (no caso, alt.select()) que será substitúıdo pela
chamada à função indx(.). Esta representa a escolha aleatória do canal a ser lido.

; [ ] alt: set(listExpT[[guards]]) @ comT[[index = alt.select();.. ]]
[ indx(alt, listExpT[[guards ]]) / alt.select()]
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A função listExpT[[.]] é aplicada a uma lista de expressões e consiste na chamada suces-
siva da função expT[[.]] a seus elementos. Como guards é um nome de variável, aplicamos
a Regra 15, que retorna o próprio nome da variável. Assim temos a expansão do padrão
anterior da seguinte forma:

; [ ] alt: set(guards) @ comT[[index = indx(alt, guards);..]]

O comando posterior ao da instanciação refere-se a uma composição seqüencial de
comandos, formada por uma atribuição seguida do comando if-else. Logo, aplicamos
a Regra 29 para inicializarmos a derivação desta composição. Esta regra possui a partic-
ularidade de propagar o estado do primeiro comando mapeado para o segundo comando,
pois, CSP não possui o conceito de manutenção de estado entre comandos, como Java o
oferece. Esta propagação do estado é feita através da chamada do processo Update(.), que
é definido pelo mapeamento do segundo comando da composição. Este processo recebe
como parâmetros as variáveis modificadas pelo primeiro comando da composição e as que
serão acessadas pelo segundo comando. Este processo substitui o comando SKIP gerado
pelo mapeamento do primeiro comando. Assim, temos:

; let
Update(index) = comT[[if(index == USER_CALL)...]]

within comT[[index = indx(alt, guards);..]]
[Update(index’)/SKIP]

(Aplic. 3)

O primeiro comando a ser executado neste bloco gerado é representado por uma
atribuição, para capturá-la utilizamos a Regra 25. Note que a expressão atribúıda a
index se trata de uma chamada a função indx(.) cuja lista de parâmetros já se encontra
mapeada, visto que são nomes de variáveis.

; let index’ = indx(alt, guards)
within SKIP[index’/index]

Note que a vaŕıavel index representa o parâmetro do processo Update(.) visto que é
a variável atualizada pelo primeiro comando da composição e que será usada no segundo
comando. O próximo do mapeamento consiste na aplicação da regra para derivar o co-
mando if-else. Este comando é derivado através da Regra 31.

; if( expT[[index == USER_CALL ]] )

then comT[[cel_destino = entUsuarioSolicIniCham.read();... ]]
else comT[[if(index == SYSTEM_CALL) {...} ]] (Aplic. 4)

A aplicação da função expT[[.]] à expressão index == USER_CALL tem como retorno
a mesma expressão, visto que o operador de verificação de igualdade possui a mesma
representação em CSP. O corpo do comando if é constitúıdo por uma seqüência de
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comandos (leitura de canal, escrita de valor em canal, uma atribuição e um comando
if-else). Para capturarmos os comandos separadamente, temos que usar a Regra 29
novamente.

Com a aplicação da Regra 29 ao corpo do comando if, temos:

; let
Update2 (cel_destino,index) =

comT [[solicitaInicioChamada.write(cel_destino);...]]
within comT[[cel_destino = entUsuarioSolicIniCham.read(); ]]

[ Update2(cel_destino,index’) / SKIP ]

Continuando o mapeamento, utilizamos a Regra 32 para a captura do comando de
leitura de canal, o que dará origem ao comando de leitura de canal em CSP:

; entUsuarioSolicIniCham?cel_destino → Update2 (cel_destino, index’)

Note a substituição ocorrida do comando SKIP pela chamada do processo Update2(.).
O próximo comando a ser mapeado também é uma composição seqüencial de comandos,
que define o corpo do processo Update2(.). Ou seja, novamente usamos a Regra 29
para a captura desta composição e definimos um novo processo Update(.). Para facili-
tar a leitura do processo final, estamos dando nomes diferentes a cada um dos processos
definidos, porém isto não é necessário visto que o construtor let..within garante o escopo
da definição do processo. Por conta disto, definiremos o processo chamado Update3(.)
na próxima utilização desta regra.

; let
Update3 (cel_destino,index’) =

comT[[status_resposta_usercall=respostaChamada.read();...]]
within comT[[solicitaInicioChamada.write(cel_destino)]][ Update3 (index’) /

SKIP ]

O comando que será executado primeiramente se refere à escrita do valor variável
cel_destino no canal solicitaInicioChamada. Este padrão é mapeado a partir da
Regra 34, que nos retorna o comando de escrita em CSP seguido do comando SKIP.

; solicitaInicioChamada!cel_destino → SKIP [ Update3(index’) / SKIP ]

Após isso temos mais um bloco de comandos que compõe o corpo do processo Up-
date3(.). O bloco é formado por um comando de leitura de um canal e um comando
if-else. Então, novamente aplicação a Regra 29 para a captura da separação dos co-
mandos. Com isso temos a definição de um outro processo Update4(.).
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; let
Update4 (status_resposta_usercall,index’) =

comT[[if(status_resposta_usercall==0)..]]
within comT[[status_resposta_usercall=respostaChamada.read()]]

[ Update4(status_resposta_usercall,index’) / SKIP ]

Novamente aplicamos a Regra 32, substitúımos o comando SKIP pela chamada ao
processo Update4(.), e obtemos o seguinte trecho em CSP:

respostaChamada’?status_resposta_usercall →
Update4(status_resposta_usercall,index’)

O próximo comando a ser transformado é outro comando if-else, que representa o
corpo do processo Update4(.). Ele possui como corpo dos comandos envolvidos apenas
uma atribuição. Logo, temos:

; if( expT[[status_resposta_usercall == 0 ]] )

then comT[[status = 1 ]]
else comT[[status = 0 ]]

A expressão avaliada no comando if tem como correspondente em CSP a mesma ex-
pressão. A atribuição do corpo do comando origina um bloco let..within de CSP através
da aplicação da Regra 25. Após essas aplicações de regras, obtemos:

; if(status_resposta_usercall == 0)
then let status1 = 1

within SKIP[status1/status]
else let status2 = 0

within SKIP[status2/status1]

É importante lembrar que estes comandos pertencem ao escopo do processo while(.),
e por se tratar de um processo recursivo, as chamadas de comandos SKIP dentro do
seu corpo são substitúıdas pela chamada recursiva ao próprio processo while(.) com os
parâmetros de sua chamada atualizados. Assim temos:

; if(status_resposta_usercall == 0)
then let status1 = 1

within while(true, status1, index’)
else let status2 = 0

within while(true, status2, index’)

A partir da (Aplic. 4), temos como corpo do comando else um comando if-else,
cujo corpo é formado por comandos if-else aninhados. A estrutura do corpo do
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comando else é semelhante ao do comando if, portanto mostramos o resultado da
aplicação das regras já utilizadas anteriormente. A seguir temos a derivação do primeiro
comando if-else encontrado.

; if( expT[[index’ == SYSTEM_CALL ]] )

then comT[[cel_destino = recebeInicioChamada.read(); status2=1; ]]
else comT[[if(index’ == USER_END_CALL).. ]] (Aplic. 5)

O corpo do comando if é mapeado através da quebra dos comandos seqüenciais pela
Regra 29 e aplicamos então as regras para derivação de leitura de canal (Regra 32) e de
atribuição (Regra 25):

; let
Update5 (index’) = let status3 = 1 within SKIP[status3/status2]

within recebeInicioChamada?cel_destino → Update5 (index’)

Note que é preciso substituir o comando SKIP pela chamada ao processo while(.),
no caso while(true, status3, index’). Assim, temos:

Update5 (index’) = let status3 = 1 within while(true, status3, index’)

O corpo do comando else é composto por comandos if-else. Retomando o ma-
peamento a partir da (Aplic. 5), aplicamos a Regra 31 que lida com a derivação deste
comando:

; if( index’ == USER_END_CALL )

then comT[[cel_destino = entUsuarioSolicTerCh.read();...]]
else comT[[cel_destino = recebeTerminoChamada.read();...]] (Aplic. 6)

O corpo do comando if é composto por um bloco de comandos seqüênciais. Para
iniciarmos sua derivação, aplicamos a Regra 29. Com isso, temos:

; let Update6 (index’) = comT[[solicitaTerminoChamada.write(numero);... ]]
within comT[[cel_destino = entUsuarioSolicTerCh.read() ]]→Update6 (index’)

Aplicando a Regra 32 à leitura do canal entUsuarioSolicTerCh e substituindo SKIP
pela chamada ao processo Update6 (.), temos:

; entUsuarioSolicTerCh+?cel_destino → Update6 (index’)

Para mapearmos a definição do processo Update6 (.), aplicamos novamente a regra
para comandos seqüênciais.
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; let Update7 (index’) =
comT[[status_resposta_usercall = respostaChamada.read();... ]]

within comT[[solicitaTerminoChamada.write(numero) ]]→ Update7 (index’)

Aplicando a Regra 34 à escrita do canal solicitaTerminoChamada e substituindo
SKIP pela chamada ao processo Update7 (.), temos:

; solicitaTerminoChamada!numero → Update7 (index’)

Novamente aplicamos a Regra 29, desta vez à definição do processo Update7 (.).

; let Update8 (status_resposta_usercall, index’) =
comT[[ if( status_resposta_usercall == 0 ){...} else{...} ]]

within comT[[status_resposta_usercall = respostaChamada.read() ]]→ Update8 (index’)

Resolvendo o mapeamento da leitura do canal respostaChamada, temos:

; respostaChamada!status_resposta_usercall →
Update8 (status_resposta_usercall, index’)

O corpo do processo Update8 (.) é composto por um comando if-else. Para derivá-
lo, utilizamos a Regra 31. Após isso, aplicamos a regra para o mapeamento de atribuição,
tanto ao corpo do comando if quanto ao corpo do comando else. Com isso, temos:

if(status_resposta_usercall == 0)
then let status4 = 0 within while(true, status4, index’)

else let status5 = 1 within while(true, status5,index’)

Note que é feita a substituição das ocorrências do comando SKIP pela chamada ao
processo while(.), visto que estes comandos fazem parte do corpo do comando while.

O mapeamento a partir da Aplic. 6, que refere-se ao mapeamento do corpo do co-
mando else, é feito através das regras que lidam com composição seqüencial e atribuição.
Como são regras bastante utilizadas, apresentamos o resultado da derivação:

; let Update9 (index’) =
let status6 = 0 within while(true, status6, index’)

within recebeTerminoChamada?cel_dsetino → Update9 (index’)

Como resultado final do processo Celular mapeado, temos a seguinte espeficicação
CSP. Note que a leitura do processo é dif́ıcil devido aos inúmeros construtores let ..
within gerados pelas atribuições, declarações, etc. As funções de tratamento de seqüência
(arrayGet(.), arraySet(.), indx (.)) devem ser copiadas para o ińıcio da especificação final.
Para facilitar a leitura o processo foi quebrado em algumas partes. Cada uma delas está
indicada por letras máıusculas entre parênteses.
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Celular (numero, status, entUsuarioSolicIniCham,

entUsuarioSolicTerCham, recebeInicioChamada,

recebeTerminoChamada, solicitaInicioChamada,

solicitaTerminoChamada, respostaChamada) =
let numero = numero

status=status

entUsuarioSolicIniCham=entUsuarioSolicIniCham

entUsuarioSolicTerCham=entUsuarioSolicTerCham

recebeInicioChamada=recebeInicioChamada

recebeTerminoChamada=recebeTerminoChamada

solicitaInicioChamada=solicitaInicioChamada

solicitaTerminoChamada=solicitaTerminoChamada

respostaChamada=respostaChamada

within
let USER_CALL = 0

SYSTEM_CALL = 1

USER_END_CALL = 2

SYSTEM_END_CALL = 3

guards=〈entUsuarioSolicIniCham, recebeInicioChamada,

entUsuarioSolicTerCham, recebeTerminoChamada 〉
cel_destino=0

indice=0

status_resposta_usercall=0

within let
while(false, status, index) = SKIP
while(true, status, index) = [ ] alt: set(guards) @

let Update(index) = (A)
within let index’ = indx(alt, guards)

within Update(index’)
within while(true, status, index)

(A)
if(index’ == USER_CALL)
then let Update2 (cel_destino,index’) = (B)

within entUsuarioSolicIniCham?cel_destino→Update2 (cel_destino,index’)
else if(index’ == SYSTEM_CALL)

then let Update5 (index’) = let status3 = 1within while(true, status3, index’)
within recebeInicioChamada?cel_destino → Update5 (index’)

else if(index’ == USER_END_CALL)

then let Update6 (index’) = (C)
within entUsuarioSolicTerCham?cel_destino → Update6 (index’)

else let Update9 (index’) =
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let status6 = 0 within while(true, status6, index’)
within recebeTerminoChamada?cel_destino → Update9 (index’)

(B)
let Update3 (cel_destino,index’) = (D)

within solicitaInicioChamada!cel_destino → Update3 (index’)

(D)
let Update4 (status_resposta_usercall,index’) = (G)

within respostaChamada’?status_resposta_usercall →
Update4(status_resposta_usercall,index’)

(G)
if(status_resposta_usercall == 0)

then let status1 = 1

within while(true, status1, index’)
else let status2 = 0

within while(true, status2, index’)

(C)
let Update7 (index’) = (E)

within solicitaTerminoChamada!numero → Update7 (index’)

(E)
let Update8 (status_resposta_usercall, index’) = (F)

within respostaChamada!status_resposta_usercall →
Update8 (status_resposta_usercall, index’)

(F)
if(status_resposta_usercall == 0)

then let status4 = 0 within while(true, status4, index’)
else let status5 = 1 within while(true, status5,index’)

5.1.1 Análise do Modelo

O modelo gerado foi verificado através das ferramentas ProBe [pro] e FDR [For05]. O com-
portamento do processo gerado correspondeu ao mesmo do programa escrito em JCSP.
Foram analisadas, também, as propriedades de ausência de deadlock, livelock e não-
determinismo com resultado positivo, ou seja, o modelo não apresentou nenhum desses
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problemas.

Figura 5.1 Análise do Modelo



CAṔITULO 6

CONCLUSÃO

Apresentamos, neste trabalho, regras para o mapeamento de JCSP em CSP a fim de
obtermos modelos formais para sistemas concorrentes. Através deste modelo, podemos in-
vestigar as propriedades inerentes a programas concorrentes, tais como deadlock, livelock
e não-determinismo, utilizando verificadores de modelos como, por exemplo, FDR [For05].

Em vista disso, explicamos os principais conceitos da álgebra de processos CSP, lin-
guagem de especificação formal para descrever padrões de interação (baseados na troca
de mensagens) entre sistemas concorrentes. Foram utilizados pequenos exemplos práticos
do uso notação desta linguagem. Foram vistos, também, os principais conceitos de JCSP,
uma biblioteca Java que possui construtores de concorrência baseados nos construtores
de CSP, proprocionando um bom ńıvel de abstratação para a escrita de programas con-
correntes.

Usamos o famoso problema do jantar dos filósofos para exemplificar as regras de
mapeamento de JCSP para CSP. Ele foi escolhido devido a sua versão original exibir
deadlocks espećıficos e possuir versões tanto em CSP quanto em JCSP dispońıveis na
literatura [Ros98, WAb]. Podemos dividir o nosso conjunto de regras em categorias.
Possúımos padrões de entrada para o mapeamento de classes, declarações, métodos, ex-
pressões, comandos e construtores de JCSP. Cada uma delas é aplicada a um trecho
de código JCSP espećıfico. Explicamos a sua utilização e particularidades através da
derivação, em detalhes, do exemplo do jantar dos filósofos.

Apresentamos, também, como estudo de caso o mapeamento de um programa JCSP
que modela uma rede de celulares e analisamos o seu comportamento em FDR. Trata-se
de um estudo de caso real, onde apresentamos a tradução para um programa através da
aplicação de regra a regra.

Assim sendo, as principais contribuições deste trabalho são:

� Propusemos regras de mapeamento de JCSP para CSP;

� Mostramos como capturar comandos complexos de Java (JCSP), como por exemplo,
while; também mapeamos o conceito de atribuição da linguagem Java usando
apenas os recursos funcionais dispońıveis em CSP;

� Mostramos como capturar comandos complexos de JCSP como, por exemplo, para-
lelismo, composição seqüencial e alternação. Introduzimos o conceito de composição
seqüencial em uma especificação CSP através da propagação do estado das variáveis
envolvidas na composição de comandos;

� Exemplificamos cada regra, detalhadamente, usando o famoso problema do Jantar
dos Filósofos;

82
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� Derivamos passo-a-passo a especificação CSP de um estudo de um caso real, de-
scrito em JCSP. O restante foi derivado, apresentamos os processos resultantes no
Apêndice C;

� Usamos o verificador de modelos FDR para investigar as propriedades dos pro-
gramas JCSP em termos de CSP; Constatamos que nosso modelo CSP derivado é
ausente de deadlock, livelock e não-determinismo, como esperado;

Nas próximas seções apresentamos os principais trabalhos relacionados e os trabalhos
futuros para esta pesquisa.

6.1 TRABALHOS RELACIONADOS

A relação entre especificação formal e código executável ocorre mais naturalmente quando
temos o sentido direto: partimos da especificação e, através de refinamentos, obtemos
código. Contudo, normalmente o que ocorre é o uso da especificação informal, que serve
de ponto de ińıcio para o desenvolvedor escrever seu programa com base em sua ex-
periência. Porém, quando nos referimos a programas de concorrência são introduzidos
problemas adicionais neste cenário (deadlock, livelock, não-determinismo), causando fa-
lhas no software constrúıdo.

O sentido inverso desta relação também tem sido bastante explorado com o intuito
de verificar propriedades do modelo formal gerado a partir de código fonte. Esta última
abordagem tem sido bem aceita tanto na indústria quanto na academia, principalmente
por não haver, na prática, uma especificação formal que sirva de origem para a derivação
de código executável. Além disso, o estudo das propriedades do modelo formal gerado é
feita de forma automática, através de ferramentas já dispońıveis (FDR).

A seguir apresentamos os trabalhos relacionados separados de acordo com as aborda-
gens mencionadas.

6.1.1 Código para Especificação

Nesta seção apresentamos os trabalhos que são diretamente relacionados com o nosso
trabalho.

6.1.1.1 Bandera Bandera [Cea00] é uma ferramenta que permite a extração au-
tomática de modelos de estados finitos a partir de código fonte; possui como entrada
um fonte Java e gera como sáıda um modelo em uma linguagem que serve como entrada
para diversas ferramentas de verificação, tais como Java PathFinder [HP00].

Também é posśıvel fazer o processo inverso; a partir de um modelo gerado na ferra-
menta recuperarmos o código fonte original. Neste projeto, foi usada uma arquitetura
baseada em componentes para a extração de modelos a fim de maximizar a escalabilidade,
flexibilidade e extensibilidade.

Seus principais componentes são:

� Slicer: comprime os posśıveis traces do modelo de estado através da remoção de
estruturas de dados e variáveis que são irrelevantes.
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� Abstraction Engine: permite ao usuário reduzir a cardinalidade de conjuntos de
dados associados a variáveis.

� Back End: gera o modelo em uma linguagem intermediária de baixo ńıvel, baseada
em comandos guardados que abstraem linguagens fontes de verificadores de modelos
comuns.

� User Interface: parte gráfca da ferramenta, a qual facilita bastante a interação
do usuário com os vários componentes de Bandera. Exibe informações dos modelos
que estão sendo gerados a partir do código fonte.

Através do modelo gerado, é posśıvel investigar as suas propriedades, como no nosso
trabalho. Entretanto, os detalhes do processo de abstração envolvidos não são deixados
de forma expĺıcita, o que difere de nossa proposta, visto que apresentamos as regras de
abstração.

6.1.1.2 Java PathFinder O verificador de modelos Java, Java PathFinder [HP00],
realiza uma tradução de Java para PROMELA [Hol97] (linguagem para verificação de
modelos). Ele contempla grande parte da linguagem Java (objetos dinâmicos, criação de
threads, exceções, etc). Entretanto, as caracteŕısticas da linguagem que não são supor-
tadas por PROMELA não são capturadas. Por esta razão, foi desenvolvida uma segunda
versão [BHPV] do veri-ficador JPF que trabalha diretamente com o bytecode de Java.

A verificação de JPF é composta por três componentes:

� Abstração: Ferramenta para converter um programa Java em um programa a-
bstrato obedecendo aos critérios definidos pelo usuário(por exemplo, remoção de
variáveis no programa concreto e inclusão no programa abstrato).

� Análise Estática: Usada para evitar a explosão de estados durante a verificação
do modelo.

� Análise em Tempo de Execução: Análise do trace de execução do programa
para se obter diversos tipos de informações (verificação de deadlock através de
acesso concorrente de diferentes threads do programa).

Como Bandera, JPF é direcionado para análise de aplicações multi-thread em Java
diferindo da nossa prosposta como a ferramenta anterior. Além disso, JPF não pode lidar
com refinamento.

6.1.1.3 Alloy Verificador de modelos [Jac00] que possui uma linguagem própria (tam-
bém chamada Alloy) para modelar sistemas. Um modelo descrito em Alloy pode ser
representado graficamente (com base na notação de UML) ou textualmente, baseado em
domı́nios e parágrafos que representam o estado do modelo, como em Z, linguagem de
especificação formal. O modelo é declarativo: ele pode especificar o efeito do comporta-
mento sem fornecer seus mecanismos. Isto permite que modelos parciais sejam produzidos
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e analisados. A linguagem dá suporte a relações de aridades arbitrárias, operadores rela-
cionais e inteiros.

As diferenças entre Alloy e este trabalho são: Alloy não aplica transformações entre
linguagens e não possui o conceito de refinamento de dados. Entretanto, assemelha-se a
nossa proposta no que se relaciona à verificação de propriedades do modelo gerado.

6.1.2 Especificação para Código

Nesta seção apresentamos os trabalhos referentes ao mapeamento de especificação para
código executável. Em cada um dos trabalhos ressaltamos as diferenças com o nosso
trabalho.

6.1.2.1 Automatic Conversion of CSP to CTJ, JCSP, and CCSP [RRS03]
Este trabalho apresenta um conjunto de ferramentas desenvolvidas para conversão au-
tomática de um subconjunto de CSP para código Java (JCSP, CTJ) ou C (CCSP). As
caracteŕısticas que são traduzidas por este conversor são: comentários, declarações, ope-
rador prefixo, tipo de dado int, canais inteiros, operador condicional if-then-else, escolha
externa, paralelismo, processos (recursivos ou não). Em nosso trabalho, capturamos essas
estruturas de CSP, com excessão de processos recursivos; comentários também não são
contemplados.

A ferramenta que traduz CSP para CTJ foi implementada utilizando Mathema-
tica [MAT] - uma biblioteca que contém uma grande variedade de ferramentas que con-
vertem śımbolos matemáticos através de gráficos para sofisticada manipulação de strings
por meio de casamento de padrões. Já a ferramenta que converte especificações para
JCSP e CCSP foi feita com base em analisadores lex e yacc a fim de oferecer maior
flexibilidade e disponibilidade, visto que Mathematica não possui essa caracteŕıstica.

A conversão de especificação para código possui restrições: os scripts CSP devem ter
todos os seus comandos terminados com ’;’ e devem ser compat́ıveis com as ferramentas
ProBe e FDR. Além disso, apenas tipos de dados inteiros são convertidos para a linguagem
destino. Um outro ponto neste trabalho é que o processo de conversão não é explicado,
como é feito em nosso trabalho, apenas são mostrados os resultados das transformações
após a utilização das ferramentas de mapeamento.

6.1.2.2 CSP-OZ to CTJ CSP-OZ é uma linguagem de especificação que combina
CSP e Z para definir estados e aspectos de comunicação de sistemas concorrentes. Neste
trabalho [CS00] foi proposto um conjunto de regras de mapeamento para derivar código
em CTJ (Communicating Threads for Java) a partir de especificações CSP-OZ.

CSP-OZ é uma extensão conservativa de CSP e Object-Z. Nesta linguagem, a especi-
ficação de processos é muito semelhante a Z, sendo acrescidos declarações de canais e
comandos CSP para definir o comportamento do processo. A parte de Z especifica o es-
tado e as operações que definem mudanças de estado e o efeito da comunicação associado
com a ocorrência de cada evento CSP.

As semelhanças entre os construtores CSP de CTJ e os de CSP-OZ tornaram a es-
tratégia de mapeamento mais natural de ser proposta, porém ainda há uma grande
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diferença semântica entre os dois modelos. Em CSP, uma comunicação pode ocorrer sem-
pre que um evento de sincronização ocorrer; enquanto que em CSP-OZ, a comunicação
pode não acontecer se a condição dispońıvel não for satisfeita.

Neste trabalho é apresentada uma estratégia de mapeamento baseada na aplicação
sucessiva de regras às classes escritas CTJ, como a que apresentamos nesta dissertação.
Possui restrição quanto aos tipos de dados utilizados em suas classes, apenas tipos Java
são aceitos. Nem todos os operadores de CSP são suportados totalmente, como é o caso
da escolha generalizada.

6.1.2.3 Circus to JCSP Uma outra extensão de CSP é nomeada de Circus [OC04].
Trata-se de uma combinação de Z, CSP e o cálculo do refinamento de Morgan [Mor94].
Ela já possui uma estratégia de refinamento que suporta o desenvolvimento de programas
reativos.

A semântica de Circus é baseada em um framework relacional que unifica a teoria
de programação entre diferentes paradigmas computacionais. O objetivo deste trabalho,
aqui referenciado, é a tradução de programas Circus em Java, mais precisamente, JCSP.
A estratégia de mapeamento é converter código através da aplicação de sucessivas regras,
até se obter um programa escrito numa combinação de CSP e comandos guardados.

Possui como restrição quanto aos canais tratados, apenas os canais sem tipos
(ChannelInput, ChannelOutput e AltingChannel) são transformados por esta estratégia
de refinamento. Como em nosso trabalho, apenas os canais One2OneChannel são cap-
turados.

6.2 TRABALHOS FUTUROS

Uma melhoria óbvia para o trabalho atual é capturar mais aspectos de orientação a
objetos de Java em termos de CSP. Por exemplo, a diferença entre atributos estáticos e
não estáticos. O conceito de herança também não é capturado nesta versão do trabalho.

Um outro ponto refere-se ao tratamento de recursão mútua. Nossas regras que lidam
com métodos e comandos não suportam esta caracteŕıstica. Esta é uma limitação do
trabalho atual que será explorada em versões futuras. Devido aos processos de CSP
terem seus estados armazenados localmente, como objetos, talvez seja posśıvel capturar
chamadas de método mais facilmente assim como recursão mútua. A utilização de uma
estrutura que represente o contexto da aplicação das regras também é necessária para
resolver posśıveis problemas de renomeação e atualização de variáveis que são modificadas
no decorrer das chamadas recursivas.

Uma outra questão refere-se à abstração de tipos de dados. O domı́nio do modelo CSP
gerado possui praticamente o mesmo domı́nio de JCSP. Ou seja, se o programa possuir
tipos definidos pelo programador (que não sejam processos) a especificação resultante
pode apresentar erros de mapeamento. Os tipos de dados aceitos por esta versão do
trabalho é restrita. Em tipos como Double foi considerada somente sua parte inteira,
visto que se trata de uma limitação de CSPM . Há pesquisas que estudam a possibilidadde
da utilização deste tipo em CSPM ; assim teŕıamos condições de capturar este tipo de dado
em JCSP.
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Como trabalho futuro, temos também a escrita de regras de abstração para programas
concorrentes tradicionais de Java. Isto é, programas de Java que usam as primitivas de
sincronização baseadas em monitores (wait, notify e notifyAll). Isto traz uma maior
aceitabilidade e proximidade desta pesquisa aos projetos de Bandera, Java PathFinder,
e SLAM [BR02].

O mapeamento da inicialização de arrays a partir do tamanho da seqüência a ser
gerada causa incosistência de tipos, já que este construtor é sempre mapeado em uma
seqüência de inteiros com valor zero. Apesar de CSP não possuir restrições a isto, é
preciso refinar esta regra para gerar seqüências de tipos correspondentes em CSP.

Como podemos verificar no Caṕıtulo 5, o modelo CSP gerado é dif́ıcil de ler. Logo,
como ponto de extensão deste trabalho temos a geração de regras para reescrever o script
final de CSP de forma mais clara. Um outro ponto é a integração deste trabalho ao
reportado em [OC04]; com isto, através da aplicação das regras de refinamento ao nosso
modelo, podemos então, derivar um novo e correto programa JCSP. Para esta integração
ocorrer, faz-se necessário a implementação desta tradução através de uma ferramenta,
que foi iniciada em [Jún06].

Também gostaŕıamos de investigar regras transformacionais para substituir padrões
Java de concorrência por padrões JCSP correspondentes. O desafio principal neste projeto
de pesquisa é mudar de um paradigma de memória compartilhada para o paradigma
baseado na troca de mensagens. O resultado principal é a legibilidade do código.

Como não pudemos investigar em detalhes as questões acerca de completude e con-
sistência, resolvemos deixar este tópico para pesquisas futuras. O que podemos concluir
atualmente é que as regras possuem uma completude total com relação aos aspectos con-
correntes e parcial sobre aspectos de dados e orientação a objetos. Só conseguimos lidar
com parte destes últimos aspectos, que foram ilustrados no estudo de caso. Precisamos
aumentar nosso conjunto de regras antes de propor e provar o teorema sobre a comple-
tude delas. Quanto à consistência, só temos uma intuição de que elas nos dão sempre
uma especificação CSP válida como resultado final, mas como não provamos que isso é
verdade e nossa intuição advém dos experimentos práticos que fizemos, resta explorar
mais a fundo este aspecto importante sobre nosso conjunto de regras.



APÊNDICE A

GRAMÁTICA JAVA CONCRETA

CompilationUnit:

[PackageDeclaration] [ImportDeclarations] TypeDeclarations

PackageDeclaration:

PackageDeclarationBody

PackageDeclarationBody:

emptyProducer

package name ;

ImportDeclarations:

ImportDeclarationsBody

ImportDeclarationsBody:

ImportDeclarationBody <*>

ImportDeclarationBody:

import name .* ;

import name ;

TypeDeclarations:

TypeDeclarationsBody

TypeDeclarationsBody:

TypeDeclaraion <*>

TypeDeclaration:

TypeDeclarationOtherwise

# TypeDecl.java

Implements:

ImplementsOtherwise

ImplementsOtherwise:

implements Name
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| emptyProducer

Throws:

ThrowsOtherwise

ThrowsOtherwise:

throws Name

| emptyProducer

FormalParameter:

FormarlParameterOtherwise

FormalParameterList:

FormalParameter

| emptyProducer

FormalParameterOtherwise:

Modifiers Type VariableDeclaratorId

TypeDeclarationOtherwise:

Modifiers ClassDeclaration

ClassDeclaration:

Identifier Identifier Extends Implements Throws ClassBody

ClassBody:

{ ClassBodyRest

ClassBodyRest:

ClassBodyDeclaration <*> }

ClassBodyDeclaration:

| emptyProducer

| Block

| Modifier ClassBodyDeclarationAfterModifiers

ClassBodyDeclarationAfterModifiers:

ClassDeclaration

ConstructorDeclaration

MethodOrFieldDeclaration

ConstructorDeclaration:

Identifier ( FormalParameterList ) Throws Block
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MethodOrFieldDeclaration:

Type MethodDeclaration

Type FieldDeclaration

MethodDeclaration:

Identifier ( FormalParameterList ) [ ] <**> Throws Statement

Identifier ( FormalParameterList ) [ ] <**> Throws Block

FieldDeclaration:

VariableDeclarators ;

# Statement.java

Statement:

emptyProducer

| Block

| do Statement while ( Expression ) ;

| return ;

| return Expression ;

| if ( Expression ) Statement else Statement

| if ( Expression ) Statement

| while ( Expression ) Statement

| for ( Statement Expression_opt ; Expression_opt ) Statement

| StatementOtherwise

StatementOtherwise:

Expression ;

Expression : # Error if Expression is not an id

LocalVariableDecl

Block:

BlockOtherwise

BlockOtherwise:

{ BlockRest

BlockRest:

Statement <*> }

Modifiers:

ModifiersOtherwise

Modifier:

emptyProducer
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| public

| protected

| private

| static

| abstract

| final

| native

| transient

| volatile

LocalVariableDecl:

Modifiers ClassDeclaration

Modifiers Type VariableDeclarators ;

ModifiersOtherwise:

Modifier <*>

VariableDeclarators:

variableDeclarator

| emptyProducer

VariableDeclarator:

VariableDeclaratorId

VariableDeclaratorId = VariableInitializer

VariableDeclaratorId:

Identifer

VariableDeclaratorId [ ]

VariableInitializer:

ArrayInitializer

ExpressionNoComma

ArrayInitializer:

{ , }

{ }

{ VariableIntializer , emptyProducer }

{ VariableIntializer , emptyProducer }

# Exp.java, ExpNonTerm.java

Primary:

Literal

this ( ArgumentList )
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this

super ( ArgumentList )

super . Identifier ( ArgumentList )

super . Identifier

( Expression ) unaryExpression # If Expression is basic type

( Expression ) unaryExpressionNotPlusMinus # If Expression is type

( Expression )

InstanceCreation

Primary . InstanceCreation

Primary . class

Primary . Identifier ( ArgumentList )

Primary . Identifier

Primary [ ]

Primary [ Expression ]

PrimaryOtherwise

Type:

Primary

InstanceCreation:

new Name ( ArgumentList ) ClassBody

new Name ( ArgumentList )

new Name ArrayCreation

ArrayCreation:

[ ] ArrayInitializer_opt

[ Expression ] ArrayInitializer_opt

PostfixExpression:

PostfixExpression ++

PostfixExpression --

Primary

UnaryExpressionNotPlusMinus:

~ UnaryExpression

! UnaryExpression

PostfixExpression

UnaryExpression:

++ UnaryExpression

-- UnaryExpression

+ UnaryExpression

- UnaryExpression

UnaryExpressionNotPlusMinus
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MemberSectionExpression:

MemberSectionExpression .* UnaryExpression

UnaryExpression

MultipicativeExpression:

MultiplicativeExpression * MemberSectionExpression

MultiplicativeExpression / MemberSectionExpression

MultiplicativeExpression % MemberSectionExpression

MemberSectionExpression

AdditiveExpression:

AdditiveExpression + MultiplicativeExpression

AdditiveExpression - MultiplicativeExpression

MultiplicativeExpresson

EqualityExpression:

EqualitExpression == RelationalExpression

EqualitExpression != RelationalExpression

RelationalExpression

AndExpression:

AndExpression & EqualitiExpression

EqualityExpression

InclusiveOrExpression:

InclusiveOrExpression | ExclusiveOrExpression

ExclusiveOrExpression

ConditionalAndExpression:

ConditionalAndExpression && InclusiveOrExpression

InclusiveOrExpression

ConditionalOrExpression:

ConditinalOrExpression || ConditionalAndExpression

ConditionalAndExpression

ConditionalExpression:

ConditionalOrExpression ? Expression : ConditionalExpression

ConditionalOrExpression

AssignmentExpression:

ConditionalExpression = AssignmentExpression
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ConditionalExpression *= AssignmentExpression

ConditionalExpression /= AssignmentExpression

ConditionalExpression %= AssignmentExpression

ConditionalExpression += AssignmentExpression

ConditionalExpression -= AssignmentExpression

ConditionalExpression &= AssignmentExpression

ConditionalExpression ^= AssignmentExpression

ConditionalExpression |= AssignmentExpression

ConditionalExpression

ExpressionNoComma:

AssignmentExpression

CommaExpression:

CommaExpression , ExpressionNoComma

ExpressionNoComma

Expression:

CommaExpression

Name:

Identifier .

PrimaryOtherwise:

Identifier . InstanceCreation

Identifier . class

Identifier ( ArgumentList )

Identifier

Identifier . ( ArgumentList )

Identifier .

Argument:

ExpressionNoComma

ArgumentList:

Argument

| emptyProducer



APÊNDICE B

FUNÇÕES PARA CONVERSÃO DE TIPOS JAVA

A função String converte uma String em uma seqüência de caracteres. Possui como caso
base, a aplicação da função sem parâmetro, que é utilizada para a conversão de uma
String sem inicialização.
String() = 〈 〉
String(“CSP”) = 〈 C, S, P 〉

A função Integer converte um Integer de Java em um int de CSP. Possui como
caso base, a aplicação da função sem parâmetro, como a função anterior, utilizada para
converter um Integer sem inicialização, que receberá o valor 0. Os construtores posśıveis
para este tipo de objeto são um int ou uma String como parâmetro. Em ambos os casos,
consideramos o valor passado para o construtor.
Integer() = 0
Integer(1) = 1
Integer(“2”) = 2

A função Double converte um objeto Double também em um int CSP, devido a esta
linguagem não suportar o tipo Double de Java. Temos como caso base a aplicação da
função sem parâmetro, que devolve como resultado o valor 0. Quando recebido um
número como parâmetro do construtor, capturamos a parte inteira deste número, como
mostrado abaixo.
Double() = 0
Double(“3.1415”)=3
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APÊNDICE C

DEMAIS PROCESSOS MAPEADOS DO ESTUDO DE
CASO

Os demais processos envolvidos no estudo de caso (Caṕıtulo 5) são mostrados neste
apêndice. Apresentamos os processos resultantes da derivação das suas classes corre-
spondentes em JCSP.

C.1 MAPEAMENTO DO PROCESSO CHAMADA

Nesta seção mostramos o processo resultante do mapeamento da classe Chamada. Ele
consiste apenas na ação de escrever valores no canal chamadas para indicar as ligações
efetuadas entre os celulares. Utilizamos a ferramenta ProBe no modelo gerado.

Chamada(chamadas) = let chamadas = chamadas

within let Update(chamadas) = (A)
within arraySet(chamadas, 0, 2) → Update(chamadas)

(A)
let Update2 (chamadas) = (B)

within arraySet(chamadas, 1, 3) → Update2 (chamadas)

(B)
let Update3 (chamadas) = arraySet(chamadas, 3, 0) → SKIP
within arraySet(chamadas, 3, 1) → Update3 (chamadas)

C.2 MAPEAMENTO DO PROCESSO MSC

Nesta seção mostramos o processo resultante do mapeamento do processo MSC. Ela é re-
sponsável por gerenciar as ligações entre os celulares. Utilizamos a ferramenta ProBe no
modelo gerado.

MSC(celulares, status, destinos, solicitaInicioChamada,
recebeInicioChamada, solicitaTerminoChamada,recebeTerminoChamada,
respostaChamada) =
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let celulares = celulares

status = status

destinos = destinos

solicitaInicioChamada = solicitaInicioChamada

solicitaTerminoChamada = solicitaTerminoChamada

recebeInicioChamada = recebeInicioChamada

recebeTerminoChamada = recebeTerminoChamada

respostaChamada = respostaChamada

pesquisaDestinoCelular(celular) =
arrayGet(destinos, pesquisaIndexCelular(celular))

pesquisaIndexCelular(celular) =
let index = 4

i = 0
within let while(false, index,i) = index

while(true, index, i) =
let Update(index, i) = let i1 = i + 1

within while(true, index, i1)
within if (arrayGet(celulares, i) == celular)

then let index1 = i within Update(index1, i)
else let index2 = 4 within Update(index2, i)

within while(i<4, index, i)

alteraCelular(origem, newStatus, destino) =
let index1 = pesquisaIndexCelular(origem)

index2 = pesquisaIndexCelular(destino)
within if(newStatus == 0)

then let Update2 (status, destinos) = (A)
within let status1 = arraySet(status, index1, newStatus)

within Update2 (status1, destinos)
(A) let Update3 (status, destinos) = (B)
within let destinos1 = arraySet(destinos, index1, 4)

within Update3 (status, destinos1)
(B) let Update4 (status, destinos) =

let destinos2 = arraySet(destinos, index2, 4)
within SKIP

within let status2 = arraySet(status, index2, newStatus)
within Update4 (status2, destinos)

else let Update5 (status, destinos) = (C)
within let status3 = arraySet(status, index1, newStatus)
within Update5 (status3, destinos)

(C) let Update6 (status, destinos) = (D)
within let destinos3 = arraySet(destinos, index1,destino)

within Update6 (status, destinos3)
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(D) let Update7 (status, destinos) =
let destinos4 = arraySet(destinos, index2,origem)
within SKIP

within let status4 = arraySet(status, index2, newStatus)
within Update7 (status4, destinos)

within
let SYSTEM_CALL = 4
SYSTEM_END_CALL = SYSTEM_CALL + 4
guards = 〈arrayGet(solicitaInicioChamada,0),arrayGet(solicitaInicioChamada,1),

arrayGet(solicitaInicioChamada,2),arrayGet(solicitaInicioChamada,3),
arrayGet(solicitaTerminoChamada,0),arrayGet(solicitaTerminoChamada,1),
arrayGet(solicitaTerminoChamada,2),arrayGet(solicitaTerminoChamada,3)〉

indexGuard = 0
cel_destino = 4
cel_origem = 4

within
let while(false, indexGuard) = SKIP

while(true, indexGuard) = [] alt: set(guards) @
let Update8(indexGuard) = (A)

within let indexGuard1 = indx (alt, guards) within Update8(indexGuard)

(A)if (indexGuard1 >= 0 and indexGuard1 < SYSTEM_CALL)

then let indexOrigem = indexGuard1

within let Update9 (indexOrigem, cel_destino) = (B)
withinarrayGet(solicitaInicioChamada, indexOrigem)?cel_destino

→ Update9 (indexOrigem, cel_destino)

else let indexOrigem = indexGuard1 - SYSTEM_CALL
within arrayGet(solicitaTerminoChamada, indexOrigem)?cel_origem

→ Update11 (indexOrigem, cel_origem, indexGuard)
within while(true, indexGuard1)

(B)Update9 (indexOrigem, cel_destino) =
if( arrayGet(status, indexOrigem) == 0)
then let Update10 (indexOrigem, cel_destino) = (C)

within let indexDestino1 = pesquisaDestinoCelular(cel_destino)
within Update10 (indexOrigem, cel_destino)

else arraySet(respostaChamada, indexOrigem, 0) → while(true,indexGuard)

(C) alteraCelular(arrayGet(indexOrigem, celulares), 1, cel_destino)
within let up1 = arraySet(respostaChamada, indexOrigem, 0)

→ Update10 (indexOrigem, cel_destino)
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Update11 (indexOrigem, cel_origem, indexGuard) =
if arrayGet(status, indexOrigem) == 1
then let destino_end_call = pesquisaDestinoCelular(cel_origem)

indexDestino = pesquisaIndexCelular(destino_end_call)
within Update12(indexOrigem, indexGuard)

else arraySet(respostaChamada, indexOrigem, 1)

Update12(indexOrigem, indexGuard) =
let up2 = arraySet(respostaChamada, indexOrigem, 0) → SKIP
within arraySet(recebeTerminoChamada,indexDestino, destino_end_call)

→ while(true,indexGuard)

C.3 MAPEAMENTO DA CLASSE SISTEMA

Nesta seção mostramos o processo resultante do mapeamento da classe Sistema. Ela é
responsável por inicializar o sistema com todos os demais processos envolvidos (Celular,
Chamada e MSC) e colocar esses processos em paralelo. Utilizamos a ferramenta ProBe no
modelo gerado.

channel entSolicInicioChamada, entSolicTerminoChamada : 0..4
channel recebeInicioChamada, recebeTerminoChamada : 0..4
channel solicitaInicioChamada, solicitaTerminoChamada : 0..4
channel respostaChamada : 0..4

Sistema = let celulares = 〈0,0,0,0〉
origem = 〈0,1,2,3〉
status = 〈0,0,0,0〉
destinos = 〈4,4,4,4〉
msc = MSC(origem, status, destinos,

solicitaInicioChamada, recebeInicioChamada,
solicitaTerminoChamada, recebeTerminoChamada,
respostaChamada)

chamadas = Chamada(entSolicInicioChamada)
i = 0

within let while(false, i, celulares) = Update(celulares)
while(true, i , celulares) =

let Update2 (i, celulares) = let i1 = i + 1
within while(true, i1, celulares)

within let celulares1 = arraySet(celulares, i,
Celular(i, 0, arrayGet(entSolicInicioChamada, i),

arrayGet(entSolicTerminoChamada, i),
arrayGet(solicitaInicioChamada, i),
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arrayGet(recebeInicioChamada, i),
arrayGet(solicitaTerminoChamada, i),
arrayGet(recebeTerminoChamada, i),
arrayGet(respostaChamada, i)))

within Update2 (i, celulares1)
within while(i<4, i, celulares)

Update(celulares) =
let procParallel=||j:0..5@[alpha(arrayGet(processos, j))]

arrayGet(processos, j)
within let processos = 〈 arrayGet(celulares, 0),arrayGet(celulares,1),

arrayGet(celulares,2),arrayGet(celulares, 3),
msc, chamadas〉

within Update(celulares)
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