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quase três anos de orientação. O sucesso deste trabalho deve-se em grande parte à sua dedicação

na tarefa de orientar, às suas minuciosas revisões e à sua paciência em responder a todos os meus

questionamentos.
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Resumo

A tecnologia Java Card permite o desenvolvimento e execução de pequenas aplicações
embutidas em smart cards. Uma aplicação Java Card é composta por um cliente, externo
ao cartão, e por uma aplicação contida no cartão que implementa os serviços disponı́veis
ao cliente por meio de uma Application Programming Interface (API). Usualmente, essas
aplicações manipulam e armazenam informações importantes, tais como valores monetários
ou dados confidenciais do seu portador. Sendo assim, faz-se necessário adotar um maior
rigor no processo de desenvolvimento de uma aplicação smart card, visando melhorar a sua
qualidade e confiabilidade. O emprego de métodos formais como parte desse processo é um
meio de se alcançar esses requisitos de qualidade. O método formal B é um dentre os diversos
métodos formais para a especificação de sistemas. O desenvolvimento em B tem inı́cio com
a especificação funcional do sistema, continua com a aplicação opcional de refinamentos à
especificação e, a partir do último nı́vel de refinamento, é possı́vel a geração de código para
alguma linguagem de programação. O formalismo B conta com bom suporte de ferramentas
e a sua aplicação a Java Card mostra-se bastante adequada, uma vez que a especificação e
desenvolvimento de APIs é o ponto forte de B. O método BSmart aqui proposto visa promover
o desenvolvimento rigoroso de aplicações Java Card a partir da geração de código da aplicação
com base em refinamentos da sua especificação formal descrita na notação B. O processo de
desenvolvimento descrito no método é apoiado pela ferramenta BSmart, a qual constitui-se por
alguns programas que automatizam cada etapa do método; e por uma biblioteca de módulos
B e classes Java Card que modelam tipos primitivos, classes essenciais da API Java Card e
estruturas de dados reutilizáveis.

Palavras-chave: Java Card, Métodos Formais, Método B, Geração de Código.



Abstract

Java Card technology allows the development and execution of small applications em-
bedded in smart cards. A Java Card application is composed of an external card client and of
an application in the card that implements the services available to the client by means of an
Application Programming Interface (API). Usually, these applications manipulate and store
important information, such as cash and confidential data of their owners. Thus, it is necessary
to adopt rigor on developing a smart card application to improve its quality and trustworthiness.
The use of formal methods on the development of these applications is a way to reach
these quality requirements. The B method is one of the many formal methods for system
specification. The development in B starts with the functional specification of the system,
continues with the application of some optional refinements to the specification and, from
the last level of refinement, it is possible to generate code for some programming language.
The B formalism has a good tool support and its application to Java Card is adequate since
the specification and development of APIs is one of the major applications of B. The BSmart
method proposed here aims to promote the rigorous development of Java Card applications up
to the generation of its code, based on the refinement of its formal specification described in
the B notation. This development is supported by the BSmart tool, that is composed of some
programs that automate each stage of the method; and by a library of B modules and Java Card
classes that model primitive types, essential Java Card API classes and reusable data structures.

Keywords: Java Card, Formal Methods, B Method, Code Generation.
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3.1.3 Obrigações de prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 41

3.1.4 Substituições simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42

3.1.5 Substituições generalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42
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1 Introdução

Um smart card é um cartão plástico que possui embutido em seu revestimento um micro-

processador e chips de memória para armazenamento persistente e temporário de informações.

Este tipo de cartão é muitas vezes semelhante em aparência fı́sica a um cartão de tarja magnética

tradicional. No entanto, são observadas muitas vantagens no uso de smart cards em detrimento

dos cartões magnéticos [RANKL; EFFING, 2003]. Dentre estas, podemos citar a maior capa-

cidade de armazenamento de informações, o desacoplamento a subsistemas ou bases de dados

remotas para o seu funcionamento, o poder de processamento embutido e mecanismos como

autenticação e criptografia para a segurança dos dados armazenados.

As aplicações para smart cards representam um mercado que cresce a cada ano. De acordo

com uma pesquisa realizada pela IMS Research [IMS Research, 2006], mais de 6 bilhões de

smart cards estarão em circulação em todo o mundo até o ano de 2010. Este crescimento se

deve, principalmente, à rápida expansão do setor de telefonia móvel no padrão GSM (Global

System for Mobile Telecomunication), que utiliza smart cards para autenticação e armazena-

mento seguro de informações. Contudo, tem-se verificado a utilização de smart cards em uma

vasta gama de aplicações, tais como, cartões bancários, aplicações governamentais (passaporte,

carteira de motorista, etc.), aplicações para o setor de transporte (pagamento de pedágios, vale-

transporte eletrônico) e de saúde (acompanhamento de pacientes).

Uma das formas de se desenvolver aplicações para smart cards é utilizar a linguagem nativa

do processador do cartão [RANKL; EFFING, 2003]. Essa abordagem possui como vantagem

principal o fato do programa desenvolvido ser capaz de ter acesso direto aos recursos do pro-

cessador. Em contrapartida, a aplicação não é diretamente portável para outras arquiteturas e,

normalmente, é mais difı́cil de codificar e manter do que aquelas desenvolvidas em linguagens

de mais alto nı́vel.

A linguagem Java Card [CHEN, 2000] é atualmente o padrão para o desenvolvimento de

aplicações para smart cards [RANKL; EFFING, 2003]. Quando comparada a linguagens nati-

vas, apesar de gerar aplicações que demandam um maior tempo de execução, Java Card oferece
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um maior ganho de produtividade ao abstrair do desenvolvedor a complexidade da comunicação

no sistema smart card, assim como por fornecer bom suporte de documentação e ferramentas,

como simuladores e IDEs. Outros pontos em favor desta tecnologia são a portabilidade das

suas aplicações que, por executarem em um interpretador, podem ser inseridas em cartões de

diversos fabricantes com pouca ou nenhuma modificação, bem como o fato dela permitir que,

de uma forma segura, múltiplas aplicações possam co-existir em um mesmo cartão.

Uma aplicação Java Card é composta por um cliente (aplicação host), que pode residir em

um computador ou terminal eletrônico e pela aplicação contida no cartão (applet), que atua

como servidor. Esta última é a responsável por fornecer toda funcionalidade da aplicação por

meio de uma Application Programming Interface (API) e por tratar a maior parte do aspecto

de comunicação. Em uma arquitetura mestre-escravo, o applet recebe comandos da aplicação

cliente e retorna uma resposta, de forma half-duplex, por meio de um protocolo de baixo nı́vel

denominado Application Protocol Data Unit (APDU), ou por invocação remota de métodos

(RMI).

As aplicações para smart cards, assim como grande parte dos sistemas computacionais

atuais, lidam com informações que necessitam de alguma garantia de inviolabilidade e correção.

Dessa forma, é bastante útil o emprego de processos, métodos e ferramentas que auxiliem no

desenvolvimento de produtos com menos erros e em conformidade com as funcionalidades

esperadas. Um meio de se aumentar a qualidade dessas aplicações é o emprego de algum

método formal em seu processo de desenvolvimento.

Métodos formais consistem em linguagens, técnicas e ferramentas, com forte embasa-

mento matemático, utilizadas na especificação e verificação de sistemas [CLARKE; WING,

1996]. Em particular, métodos formais para a especificação funcional de sistemas, tais como,

Z [SPIVEY, 1992], VDM [JONES, 1990] ou B [ABRIAL, 1996], exergam o sistema como uma

máquina de estados. Conceitos matemáticos como lógica de predicados e teoria dos conjuntos

são utilizados na declaração das propriedades essenciais do sistema, que por sua vez correspon-

dem ao conjunto de estados válidos que este pode atingir. Para cada mudança de estado, devem

ser verificadas pré e pós condições que asseguram que o sistema não seja levado para um estado

inválido, ou seja, para uma condição que não estava especificada.

De uma forma geral, esses formalismos não são aplicados na especificação de um sistema

em sua totalidade, mas apenas em partes dele que definem funcionalidades crı́ticas. O emprego

de um formalismo, apesar de não garantir necessariamente que o software desenvolvido (ou

parte dele) estará completamente livre de erros, assegura a correção do seu comportamento de

acordo com o que foi especificado [BOWEN; HINCHEY, 1994]. O fato do uso desses métodos
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formais fornecerem um meio de documentação adicional ao sistema é também um importante

incentivo à sua utilização.

O método formal B [ABRIAL, 1996] cobre alguns dos aspectos centrais do desenvolvi-

mento de software com base nos módulos de máquina (machine), refinamento (refinement) e

implementação (implementation). O desenvolvimento em B tem inı́cio com a especificação

funcional do sistema (machine), continua, opcionalmente, com a aplicação de refinamentos à

especificação (refinement), como forma de se introduzir de forma gradativa conceitos menos

abstratos ou de se reformular conceitos anteriormente especificados e finaliza com a sı́ntese de

código de linguagem de programação, a partir de um refinamento concreto (implementation) da

especificação inicial.

De acordo com [WORDSWORTH, 1996], as principais aplicações do formalismo B são

a especificação e desenvolvimento de APIs de aplicações de missão crı́tica e de software em

camadas. Exemplos da aplicação bem sucedida de B são os sistemas apresentados em [POERS-

CHKE; LIGHTFOOT; NEALON, 2003] e [BEHM et al., 1999]. O primeiro trabalho apresenta

a especificação em B das partes principais de um sistema médico para auxiliar pacientes com

diabetes na decisão quanto à dosagem de insulina que eles devem aplicar; o segundo trabalho

demonstra o emprego de B ao desenvolvimento dos sistemas de controle de uma linha do metrô

de Paris, que opera sem condutor, de forma totalmente automatizada.

A disponibilidade de boas ferramentas industriais e acadêmicas de apoio ao método B

também é um ponto forte em seu favor. Estas oferecem, dentre outras funcionalidades,

verificação de tipos, geração e verificação de obrigações de prova em um módulo B (Ate-

lier B [CLEARSY, 2006a], B4free [CLEARSY, 2006b], Click’n’Prove [ABRIAL; CANSELL,

2003] e B-Toolkit [B-CORE Ltd, 2007]), “animação” de uma especificação (Brama [SERVANT,

2007] e ProB [LEUSCHEL; BUTLER, 2003]), verificação de modelos (ProB) e geração de

código a partir de B para diversas linguagens de programação, tais como, C (AtelierB e B-

Toolkit), C++ (AtelierB), Java e C# (JBtools [VOISINET, 2002]).

As aplicações Java Card embutidas no cartão possuem certas caracterı́sticas que as tornam

candidatas ideais à aplicação do formalismo B em seu desenvolvimento. Dentre estas, pode-

mos citar o fato delas manipularem informações que necessitam de alto grau de confiabilidade

e correção, de especificarem uma API com os serviços oferecidos à aplicação cliente e de se-

rem aplicações de pequeno porte, construı́das por meio de uma linguagem simples, com API

pequena e recursos restritos.

Embora o método B seja provido de um bom suporte de ferramentas, a sua aplicação como

parte de um processo de desenvolvimento que visa a geração de código de aplicações Java Card
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ainda é um campo em aberto. Apenas o trabalho de [TATIBOUËT et al., 2003] apresenta uma

proposta de geração “manual” de código de um applet Java Card a partir de B. A ferramenta

JBtools [VOISINET, 2002] fornece suporte parcial a essa proposta por meio da geração de

código Java correspondente à API que encapsula a lógica de negócio da aplicação Java Card.

No entanto, não há nenhuma ferramenta que verifique a real compatibilidade deste código com

Java Card, ficando o usuário responsável por fazer essa verificação. É de responsabilidade do

usuário também a implementação do applet Java Card que usa a API. Esta dissertação pretende

contribuir com um método, apoiado por uma ferramenta, que possibilita a sı́ntese da aplicação

Java Card completa, a partir de B.

1.1 Objetivos

Propor um método rigoroso para o desenvolvimento de aplicações Java Card com base em

refinamentos de uma especificação formal descrita na notação B, assim como apoiar o processo

descrito no método por meio de uma ferramenta, são os objetivos principais deste trabalho. O

método e a ferramenta são ambos denominados de BSmart (lê-se “bı́-ismart”).

Duas versões do método BSmart foram descritas inicialmente em [GOMES; MOREIRA;

DÉHARBE, 2005] e [DÉHARBE; GOMES; MOREIRA, 2006]. O primeiro trabalho des-

creve as bases do método e o desenvolvimento da aplicação Java Card com base no protocolo

APDU e o segundo complementa o anterior com o desenvolvimento da aplicação por meio

de invocação remota de métodos. O desenvolvimento com base no método tem inı́cio com a

especificação funcional em B da aplicação Java Card. A partir daı́, em um processo comum

às duas versões, são introduzidos refinamentos com o objetivo de tornar a especificação mais

próxima do código de uma aplicação Java Card tı́pica. Finalmente, com base na implementação

em B da especificação, são descritos os procedimentos necessários para a sı́ntese do código da

aplicação Java Card.

A ferramenta BSmart reusa o componente de verificação de tipagem da ferramenta JBtools,

bem como estende o seu gerador de código Java para permitir a sı́ntese de código para as duas

versões de aplicações Java Card, a partir dos refinamentos da especificação B. O apoio para a

construção destes refinamentos é fornecido por meio da adição de pequenos programas e de uma

biblioteca de módulos B e classes Java Card que modelam tipos primitivos, classes essenciais

da API Java Card e estruturas de dados reutilizáveis.
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1.2 Estrutura da Dissertação

Os demais capı́tulos que compõem esta dissertação são apresentados nos parágrafos seguin-

tes.

A fundamentação teórica do trabalho, relativa à plataforma Java Card e à aplicação do

método formal B ao desenvolvimento de software, é apresentada nos capı́tulos 2 e 3, respecti-

vamente.

O capı́tulo 4 descreve em detalhes o método BSmart e o capı́tulo 5 apresenta a ferramenta

BSmart que fornece apoio automatizado ao método.

No capı́tulo 6 é feita uma análise da bibliografia relacionada ao presente estudo, com maior

ênfase aos trabalhos que estudam a geração de código a partir do formalismo B e aos que

relacionam métodos formais à plataforma Java Card.

Por fim, o capı́tulo 7 apresenta as considerações finais, os resultados e as contribuições do

trabalho, assim como as perspectivas de trabalhos futuros derivados desta dissertação.
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2 A Plataforma Java Card para Smart
Cards

Um smart card é um dispositivo computacional portátil capaz de executar pequenas

aplicações e armazenar informações de forma segura. Fisicamente, um smart card consiste

em um pequeno chip, geralmente envolto em um revestimento plástico, que o deixa com a

aparência de um cartão de crédito comum.

O chip do smart card é composto por um microprocessador e memórias ROM (Read Only

Memory), RAM (Random Access Memory) e EEPROM (Electrical Erasable Programmable

Read Only Memory) [HANSMANN et al., 2002]. A memória ROM é escrita quando da manu-

fatura do cartão e não pode ser modificada posteriormente. Nesta memória usualmente estão

presentes o sistema operacional do cartão e algum aplicativo pré-instalado. A memória RAM é

uma memória volátil utilizada para armazenamento temporário de dados. Por fim, a memória

EEPROM é responsável por armazenar dados persistentes, mesmo quando o cartão encontra-se

sem alimentação de energia [CHEN, 2000; HANSMANN et al., 2002].

De modo diferente dos cartões de crédito de tarja magnética, a informação contida em

um smart card não pode ser facilmente copiada [HANSMANN et al., 2002]. Em virtude do

poder de processamento do cartão, mecanismos como a criptografia das informações durante a

comunicação com o cartão e assinatura digital podem ser utilizados para garantir a segurança

de uma aplicação e dos dados armazenados por esta em um smart card.

O uso de smart cards vem crescendo a cada ano e, atualmente, este tipo de cartão já faz parte

da vida de milhões de pessoas em todo o mundo, que utilizam-no para pagamento de passagem

em transportes coletivos, como dispositivo adicional de segurança em transações bancárias, para

autenticação pessoal e armazenamento de dados em telefones celulares com tecnologia GSM, no

pagamento de pedágios, como “chave eletrônica” em hotéis, dentre diversas outras aplicações.

De acordo com estudo feito em [IMS Research, 2006], até o ano de 2010 mais de 6 bilhões de

cartões estarão em uso em todo o mundo, com aproximadamente 3.4 bilhões de unidades sendo

vendidas por ano a partir de 2010.
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A tecnologia smart card é padronizada pela International Organization of Standartiza-

tion (ISO) através do seu padrão ISO 7826 que especifica as caracterı́sticas fı́sicas, elétricas,

mecânicas, os protocolos para transmissão de dados e comunicação com o cartão, dentre ou-

tras.

A principal tecnologia utilizada para desenvolvimento de aplicações para smart cards é a

parte da plataforma Java conhecida como Java Card. Presente em quase todos os smart cards

produzidos atualmente [SUN MICROSYSTEMS, 2005], a plataforma Java Card consiste em

uma máquina virtual Java simplificada, composta por um ambiente de execução, denominado

Java Card Runtime Environment (JCRE) e uma Application Programming Interface (API) que

contém classes Java especı́ficas para Java Card. A especificação Java Card [SUN MICROSYS-

TEMS, 2006], atualmente na versão 2.2.2, define formalmente cada um destes componentes.

O uso de Java Card possibilita uma maior produtividade no desenvolvimento de aplicações

para smart cards, uma vez que Java Card abstrai tanto quanto possı́vel os detalhes de baixo

nı́vel do sistema smart card. Além disso, o suporte de ferramentas fornecidos por empresas

como a própria SUN Microsystems, composto por IDEs, plugins, simuladores, dentre outras;

proporciona um processo mais rápido de construção, teste e instalação dessas aplicações, redu-

zindo assim os seus custos de produção.

É importante observar que, devido às limitações de processamento e memória impostas

pelo hardware de um smart card, boa parte das classes da API Java não são encontradas na API

Java Card. Por exemplo, Java Card não suporta threads, carga dinâmica de classes e aritmética

de ponto flutuante. Alguns outros recursos como o coletor de lixo e o tipo inteiro (int) são

opcionais e fica a critério do fabricante do cartão fornecê-los ou não. A lista completa dos

recursos e classes suportados e não suportados encontra-se na especificação Java Card [SUN

MICROSYSTEMS, 2006].

Ressalte-se que este capı́tulo não cobre todos os aspectos da plataforma Java Card, pois

apenas os tópicos relevantes ao presente trabalho serão abordados. Destaque maior será dado ao

desenvolvimento de aplicações Java Card que será apresentado na seção 2.5. Nesta dissertação

utilizamos a palavra “applet” para referenciar tanto a classe Applet da API Java Card, quanto a

aplicação do lado cartão como um todo.

2.1 O Modelo de Comunicação Smart Card

Uma aplicação smart card é composta por um cliente, que pode residir em um computador

ou terminal eletrônico, conhecido como aplicação host, e pela aplicação contida no cartão, que
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atua como servidor. Em Java Card, esta aplicação é denominada de applet e consiste em uma

subclasse da classe javacard.framework.Applet. Entre estas aplicações situa-se um dispositivo

de hardware, denominado de Card Acceptance Device (CAD) que fornece energia ao cartão,

assim como o meio de comunicação entre as aplicações, que pode ser elétrico ou por rádio

freqüência [ORTIZ, 2003a].

A comunicação entre a aplicação host e a aplicação inserida no cartão é feita por meio de

um protocolo de baixo nı́vel half-duplex denominado Application Protocol Data Unit (APDU).

O padrão ISO 7816-4 define dois tipos de APDU’s [HANSMANN et al., 2002], quais sejam,

o comando APDU e a resposta APDU. O primeiro é utilizado pela aplicação host para requi-

sitar ou alterar alguma informação da aplicação do cartão. Já o segundo é enviado em sentido

contrário, do cartão para o host, em resposta a um comando APDU.

Um comando APDU (figura 2.1) constitui-se por um cabeçalho, que possui uma estrutura

fixa; e por um corpo, que possui um campo onde se pode enviar, opcionalmente, dados em um

array de byte de tamanho variável. O cabeçalho do comando é composto por:

• 1 (hum) byte para a Classe da Instrução (CLA). Os valores válidos de CLA’s são definidos

na especificação ISO 7816-4 [HANSMANN et al., 2002], e podem ser, por exemplo,

valores que identificam instruções para acesso a arquivos e operações de segurança no

cartão, valores reservados para as instruções definidas pelo desenvolvedor, dentre outros.

• 1 (hum) byte de instrução (INS) que identifica uma instrução particular dentro de uma

classe de instruções.

• 2 bytes de parâmetro (P1 e P2) que podem ser utilizados para passagem de dados adicio-

nais no comando.

Figura 2.1: Estrutura de um comando APDU. Fonte: [ORTIZ, 2003a]

Já o corpo do comando é composto por:

• 1 (hum) byte de tamanho (Lc, de length command) que especifica o tamanho (em bytes)

do dado que será enviado no campo Data do comando. Um Lc 0x00 indica que nenhum

dado será enviado no comando.
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• Um campo de dados (Data) de tamanho variável especificado em Lc.

• 1 (hum) byte de “tamanho esperado” (Le, de expected length) que informa quantos bytes

são esperados na resposta APDU que será recebida.

Figura 2.2: Estrutura de uma resposta APDU. FONTE: [ORTIZ, 2003a]

Um pouco mais simples que o comando APDU, a resposta APDU (figura 2.2) é constituı́da

por:

• 1 (hum) campo de dados (Data) opcional que pode ser utilizado para enviar um dado

juntamente com a resposta. O tamanho do dado a ser retornado na resposta deve ser

especificado no comando APDU, em seu byte Le.

• 2 bytes de status (SW1 e SW2) que juntos indicam o resultado do processamento do co-

mando. Um status 0x9000 indica uma execução bem sucedida, sem erros.

2.2 Ciclo de Vida de uma Aplicação Java Card

Na seção anterior introduzimos o protocolo APDU, que é o meio padronizado que a

aplicação host e a aplicação do cartão (applet) utilizam para se comunicar. A presente seção

complementa a anterior e descreve o ciclo de vida de um applet, do ponto de vista de instalação

e execução. Vemos o que acontece com o applet desde o momento em que ele é instalado no

cartão, e posteriormente inicia a comunicação com a aplicação host, até o momento em que esta

comunicação é encerrada.

O ciclo de vida de um applet Java Card tem inı́cio quando ele é instalado no cartão. Neste

momento, o ambiente de execução Java Card (JCRE) cria uma instância do applet e a registra

em suas tabelas de registro [CHEN, 2000]. Para tanto, o código da instanciação do applet deve

ser introduzido pelo desenvolvedor em seu método install. E, além disso, dentro deste método

ou no construtor do applet, deve ser feita a invocação de um dos métodos register do applet

para que esta instância seja registrada pelo JCRE. Após ser instalado e registrado, o applet

permanece em um estado inativo, aguardando até que seja selecionado.
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A aplicação host requisita ao JCRE a seleção de um applet no cartão através de um comando

APDU SELECT. O JCRE procura em suas tabelas se existe um applet com um Application

Identifier (AID), um número que o identifica unicamente, correspondente ao applet requisitado.

Em caso afirmativo, o JCRE coloca em estado inativo algum applet que esteja selecionado (caso

exista algum) através da chamada ao seu método deselect e invoca o método select do applet

que será selecionado.

O método select “informa” ao applet que este está sendo selecionado. No corpo deste

método é possı́vel inserir algum código de inicialização que seja necessário para que o applet

torne-se apto a processar os comandos APDU advindos da aplicação host.

Uma vez selecionado, o applet encontra-se pronto para receber as requisições aos coman-

dos APDU por meio da invocação do seu método process. Este método deve reconhecer os

comandos APDU que lhe serão solicitados e selecionar o método responsável por executar a

tarefa especificada pelo comando.

Para cada comando APDU, o applet irá enviar à aplicação host uma resposta APDU indi-

cando o resultado do processamento do comando. Esta comunicação entre as aplicações conti-

nua até que o cartão seja removido do CAD ou até que um novo applet seja requisitado por uma

aplicação host.

2.3 Comportamento dos Objetos em Java Card

Em Java Card, objetos podem ser persistentes ou transientes. Em sı́ntese, um objeto persis-

tente é aquele cujo conteúdo é preservado na memória persistente do smart card quando ele é

removido do leitor (CAD). Já um objeto transiente é aquele cujo valor armazenado em seus atri-

butos tem uma natureza temporária. As seções 2.3.1 e 2.3.2 a seguir detalham as caracterı́sticas

destes objetos.

É importante que o desenvolvedor tenha em mente que, tanto os objetos persistentes quanto

os transientes, consomem os recursos limitados, principalmente de memória, do dispositivo

smart card. Além disso, como a especificação Java Card [SUN MICROSYSTEMS, 2006] não

obriga a implementação do coletor de lixo em um smart card Java Card, as referências aos

objetos instanciados em um applet podem permanecer em memória indefinidamente. Sendo

assim, recomenda-se que a declaração de novos objetos seja substituı́da, sempre que possı́vel,

pelo reuso de objetos já existentes [CHEN, 2000; ORTIZ, 2003a] e que todos os objetos se-

jam instanciados apenas uma vez, de preferência quando da inicialização do applet, dentro do

método construtor ou do método install [ORTIZ, 2003a].
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2.3.1 Objetos persistentes

Um objeto persistente é aquele criado utilizando-se o operador new. Dizer que um objeto

é persistente significa dizer que o seu conteúdo, ou seja, que o valor armazenado em seus

atributos, fica preservado na memória persistente do smart card mesmo quando o cartão não

está em contato com o CAD. Ressalte-se que a própria instância do applet em si é um objeto

persistente, uma vez que a mesma é criada com o operador new dentro do seu método install.

Esse tipo de objeto deve ser utilizado com cautela pelo desenvolvedor. Seus atributos não

devem ser modificados com freqüência, uma vez que uma operação de escrita de dados na

memória persistente (EEPROM) do cartão é até 1000 (mil) vezes mais lenta do que a escrita

na memória RAM, onde ficam alocados os objetos transientes [CHEN, 2000]. Portanto, deve-

se atualizar o conteúdo de um atributo persistente apenas quando for estritamente necessário.

Desta forma minimizam-se problemas de performance da aplicação e o desgaste da memória

persistente.

Salienta-se que uma atualização em um único atributo de um objeto persistente é atômica,

ou seja, em caso de falha o valor do atributo é restaurado para o seu estado anterior à

atualização [CHEN, 2000]. No caso de uma atualização de vários campos de um objeto persis-

tente, a propriedade de atomicidade só será obtida utilizando-se do mecanismo de controle de

transação Java Card. Uma transação previne, por exemplo, que dados sejam perdidos no caso

de uma remoção acidental (tear off ) do cartão no momento da execução de um método. Um

trecho de código sob uma transação é colocado entre JCSystem.beginTransaction() e JCSys-

tem.commitTransaction(), sendo a classe JCSystem parte do pacote javacard.framework.

2.3.2 Objetos transientes

Um objeto transiente é aquele em que não há preservação de estado quando ocorre a

interrupção de uma seção entre o applet e a aplicação host. A utilização deste tipo de objeto

é adequada quando se trabalha com pequenas quantidades de dados que são freqüentemente

modificados, mas que não necessitam ser preservados [CHEN, 2000]. Por serem instanciados e

manipulados na memória RAM do applet, a performance na escrita destes objetos em memória

é bastante superior em comparação aos objetos persistentes.

Um objeto transiente é criado por meio da invocação de um dos métodos da classe java-

card.framework.JCSystem [CHEN, 2000] listados na tabela 2.1. Em cada método, o primeiro

argumento corresponde ao tamanho do array transiente a ser criado; e o segundo argumento é

um valor que corresponde a um dos dois eventos que fazem com que os valores dos atributos
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public static boolean[] makeTransientBooleanArray(short length, byte event)
public static byte[] makeTransientByteArray(short length, byte event)
public static short[] makeTransientShortArray(short length, byte event)
public static Object[] makeTransientObjectArray(short length, byte event)

Tabela 2.1: Métodos para criação de objetos transientes

do objeto transiente sejam “apagados” (substituı́dos pelos seus valores padrão: zero, false ou

null). A classe JCSystem define as constantes CLEAR ON RESET e CLEAR ON DESELECT

para representar estes eventos. Se for utilizado CLEAR ON RESET os atributos serão apagados

sempre que o applet for removido do cartão, mas não entre as seleções do applet. No caso de

CLEAR ON DESELECT, os atributos serão preservados durante uma seção onde o applet foi

selecionado, sendo apagados quando da “deseleção” ou remoção do applet do cartão.

Como exemplo, para se criar um array de boolean transiente com quatro elemen-

tos e que deve ser apagado somente quando o applet perder o contato com o lei-

tor, deve-se fazer: boolean[] nomedavariavel = JCSystem.makeTransientBooleanArray(4,

JCSystem.CLEAR ON RESET). Para consultar se um objeto é ou não transiente,

tem-se o método isTransient(obj) da classe JCSystem que retorna as constantes

CLEAR ON RESET ou CLEAR ON DESELECT se o objeto for transiente ou a constante

NOT A TRANSIENT OBJECT caso contrário.

Ao contrário de um objeto persistente, a atualização de um campo em um objeto transiente

não respeita a atomicidade. Neste caso, se alguma falha ocorrer no momento do update, o valor

do campo não é restaurado ao seu valor anterior. Além disso, um objeto transiente pode ser

referenciado por um atributo de um objeto persistente, assim como um atributo de um objeto

transiente pode referenciar um objeto persistente [CHEN, 2000].

2.4 Tratamento de Exceções em Java Card

De acordo com [CAMPIONE; WALRATH; HUML, 2001], uma exceção é um evento que

interrompe o fluxo normal de instruções durante a execução de um programa. Assim como em

Java, em Java Card, o tratamento de erros por meio de exceções é amplamente utilizado. Em

virtude das limitações da plataforma Java Card, boa parte das classes de exceção presentes em

Java não podem ser encontradas em Java Card. Nas poucas classes herdadas de Java, apenas o

método equals, herdado da classe Object, e um construtor sem parâmetros são providos [CHEN,

2000].
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Há duas categorias de exceções: as que ocorrem no ambiente de execução e que a aplicação

geralmente não tem condições de prever, conhecidas com runtime exceptions e aquelas em que a

aplicação deve antecipar e criar código para tratar o erro que pode ocorrer, denominadas checked

exceptions [CAMPIONE; WALRATH; HUML, 2001]. Em Java Card, uma runtime exception

pode ser lançada, por exemplo, quando há algum erro no processamento de um APDU [CHEN,

2000] ou quando há tentativa de acessar um objeto com referência nula. Por outro lado, uma

checked exception corresponde a erros especı́ficos da aplicação que devem ser tratados ou espe-

cificados em um método.

A figura 2.3 abaixo mostra a hierarquia das classes de exceção em Java Card.

Figura 2.3: Hierarquia de classes de exceção em Java Card. Adaptado de: [CHEN, 2000]

A classe Throwable define um “ancestral comum” para todas as classes de exceção em

Java Card [CHEN, 2000]. O descendente que herda diretamente da classe Throwable é a classe

Exception. Todas as checked exceptions em Java Card são descendentes diretos da classe Ex-

ception por meio da sua subclasse CardException. As runtime exceptions são uma categoria

especial de exceções que descendem indiretamente da classe Exceptions através da classe Run-

timeException. Em Java Card, todas as exceções de runtime descendem de CardRuntimeEx-

ception, que é subclasse de RuntimeException. Particularmente, detalhamos na subseção 2.4.1

a seguir as classes de exceção Java Card ISOException e UserException, sendo a primeira uma

runtime exception e a segunda uma checked exception.

Em virtude da limitação de memória em Java Card, todas as classes de exceção da API Java

Card possuem um método estático throwIt que possibilita lançar uma exceção por meio de uma

instância reusável da classe. Por exemplo, pode-se fazer ISOException.throwIt(ERROR CODE)

ao invés de throw new ISOException(ERROR CODE) para se lançar uma ISOException, pois,

neste último caso, cada instância de ISOException criada por meio do operador new represen-
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taria um novo objeto armazenado na memória persistente.

O desenvolvedor do applet pode criar suas próprias classes de exceção. Deve-se observar,

no entanto, que a instanciação destas classes deve ser feita na inicialização do applet e deve

ser salva em um objeto persistente [CHEN, 2000]. Sendo assim, esta mesma instância pode ser

reutilizada toda vez que se precise lançar a exceção.

2.4.1 As classes ISOException e UserException

As exceções ISOException e UserException, do pacote javacard.framework.*, são classes

de exceção que são comumente utilizadas quando do desenvolvimento de um applet Java Card.

Uma ISOException é uma runtime exception usada para relatar que um erro ocorreu quando

do processamento de um comando APDU. Por sua vez, a classe UserException é usada para

especificar erros de programação que podem ocorrer em um applet [CHEN, 2000].

Quando uma ISOException é lançada, o JCRE captura a exceção e retorna para a aplicação

host o código do erro que ocorreu nos bytes de status da resposta APDU [CHEN, 2000]. O

protocolo APDU especifica alguns destes códigos que, na API Java Card, podem ser acessı́veis

por meio de constantes definidas na própria classe APDU. Por exemplo, o applet pode lançar

uma exceção com o código ISOException.SW CLA NOT SUPPORTED caso a aplicação host

envie em um comando APDU um CLA incorreto. O desenvolvedor pode também criar os seus

próprios códigos de erro e reportar exceções utilizando uma ISOException com estes códigos.

A UserException não é uma exceção que pode ser lançada pelo ambiente de execução por

ser uma checked exception. Ela deve ser utilizada pelo desenvolvedor se este desejar implemen-

tar suas próprias classes de exceção especı́ficas para sua aplicação. Para tanto, a nova classe

de exceção deve ser subclasse de UserException. Por outro lado, a UserException também

pode ser utilizada diretamente para lançar exceções que carregam um código para identificar o

erro que ocorreu de maneira similar ao estilo utilizado pela ISOException, por meio do método

throwIt.

2.5 Desenvolvendo Aplicações Java Card

Uma aplicação Java Card pode ser desenvolvida de duas maneiras. Em uma delas, de

mais baixo nı́vel, o desenvolvedor tem que lidar diretamente com o aspecto de comunicação

smart card por meio do protocolo APDU. Na outra, a comunicação entre a aplicação host e o

applet é efetivada por meio de invocação remota de métodos (RMI), sendo o protocolo APDU
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abstraı́do para o desenvolvedor, que tem que lidar apenas com objetos [ORTIZ, 2003b]. Para

diferenciarmos os dois tipos de aplicações daqui em diante no texto, denominaremos o primeiro

de Java Card APDU e o segundo de Java Card RMI.

O processo completo de desenvolvimento de uma aplicação Java Card, em suas duas

versões, pode ser dividido em quatro etapas:

1. Desenvolvimento da aplicação Java Card do lado cartão e classes auxiliares.

2. Compilação e teste (simulação/emulação) do código desenvolvido.

3. Conversão do applet e das classes auxiliares em um formato apropriado para a instalação

em um cartão.

4. Desenvolvimento da aplicação host.

O desenvolvimento não precisa necessariamente seguir a ordem acima. Por exemplo, uma

vez que a interface dos métodos é a mesma, a quarta etapa poderia ser feita antes da primeira.

A primeira etapa corresponde ao desenvolvimento da aplicação que será instalada no cartão,

denominada de applet, e de outras classes que ela necessite. O applet é o componente mais

importante de uma aplicação Java Card, uma vez que nele encontra-se implementado todo o

núcleo funcional dessa aplicação. Por este motivo, esta etapa do desenvolvimento será coberta

em maior profundidade neste trabalho.

A compilação do applet é feita da mesma maneira que qualquer classe Java. A etapa de

teste é opcional e pode ser feita por meio de simuladores do ambiente de execução Java Card

disponibilizados pela Sun em seu Java Card Development Kit. No kit de desenvolvimento

também encontram-se conversores que empacotam o applet e suas classes em um formato para

ser instalado no cartão.

A última etapa do desenvolvimento corresponde à implementação da aplicação host. Um

problema enfrentado pelos desenvolvedores destas aplicações consiste na ampla diversidade

de fabricantes de cartões e de CADs, cada um com as suas APIs proprietárias e complexas, o

que dificulta a criação de aplicações que possam ser utilizadas entre hardware de diferentes

fabricantes sem necessidade de modificação. Com o propósito de contornar esse problema

existem APIs como o OpenCard Framework e o PC/SC que permitem que essas aplicações

sejam construı́das de forma que a comunicação com o applet Java Card seja efetivada de modo

interoperável entre dispositivos de fabricantes diversos.
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A seção 2.5.1 a seguir introduz a especificação de uma aplicação de carteira eletrônica.

Posteriormente, será detalhado o desenvolvimento desta aplicação como um applet, utilizando

o protocolo APDU (seção 2.5.2) e utilizando RMI (seção 2.5.3).

2.5.1 Uma aplicação exemplo de carteira eletrônica

Será implementada como um applet Java Card nas seções 2.5.2 e 2.5.3 uma aplicação sim-

ples de carteira eletrônica especificada na presente seção. Sempre que necessário, esta aplicação

também poderá ser referenciada nos próximos capı́tulos deste trabalho. A carteira eletrônica,

além de ser uma aplicação Java Card bastante comum em todo o mundo, é um exemplo tipica-

mente utilizado no ensino da tecnologia Java Card.

Os requisitos da aplicação de carteira eletrônica são especificados a seguir de modo textual

e informal:

1. A aplicação deve armazenar unidades inteiras de centavos de Real.

(a) A abordagem de utilizar centavos de Real, ao invés de Real, foi adotada pois Java

Card não possui os tipos float e double de Java para ponto-flutuante. Sendo assim,

100 (cem) centavos de real correspondem a R$ 1,00 (hum real). Por exemplo, se ti-

vermos 1000 centavos no cartão, o que equivale a R$ 10,00 (dez reais), e quisermos

debitar R$ 1,52 (hum real e cinqüenta e dois centavos), então terı́amos que debi-

tar 152 centavos do cartão. Assim, ficarı́amos com 848 centavos no cartão, o que

corresponde a R$ 8,48 (oito reais e quarenta e oito centavos).

(b) O applet recebe valores de centavos de Real e retorna valores de centavos de

Real. Operações de conversão entre centavos de Real e Real devem ser feitas pela

aplicação host.

(c) Os valores em centavos de Real são denominados de “créditos”.

2. Uma carteira eletrônica pode conter no mı́nimo 0 (zero) e no máximo 10000 (dez mil)

créditos, o que corresponde a R$ 100,00.

3. Deve ser possı́vel a adição de novos créditos (até o limite máximo), a consulta à quan-

tidade de créditos armazenados e o débito de créditos disponı́veis no cartão, caso ele

contenha créditos suficientes para o débito.
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2.5.2 Desenvolvendo um applet Java Card APDU

Nas primeiras especificações Java Card existia apenas este tipo de applet, uma vez que

o applet Java Card RMI foi introduzido somente a partir da especificação 2.2 da plataforma.

Por este motivo, e pelo fato do applet Java Card RMI requerer maiores recursos de memória e

processamento, a versão APDU do applet ainda é a mais utilizada atualmente.

O desenvolvimento de um applet Java Card APDU é um processo de duas etapas [ORTIZ,

2003b]. Inicialmente, deve-se definir o formato dos comandos APDU que serão utilizados

na comunicação entre a aplicação host e o applet e, na etapa seguinte, deve-se proceder com

a codificação do applet e de outras classes que o mesmo necessite. As subseções a seguir

detalham o desenvolvimento destas etapas.

Criando os comandos APDU

Devemos ter um comando APDU para cada funcionalidade fornecida pelo applet. No caso

da aplicação de carteira eletrônica introduzida na seção 2.5.1, devemos codificar três comandos

APDU; um para inserir créditos no cartão, outro para a função de débito e um terceiro para

a consulta dos créditos armazenados. Na tabela 2.2, vê-se um formato possı́vel para cada um

desses comandos:

Comando CLA INS P1 P2 Lc Data Le
addCredit 0x80 0x10 0x00 0x00 0x02 CR NN
debit 0x80 0x20 0x00 0x00 0x02 CR NN
getBalance 0x80 0x30 0x00 0x00 NN NN 0x02

Tabela 2.2: Comandos APDU do applet Wallet

Observa-se na tabela a atribuição do valor 0x80 para a classe de instrução (CLA) de todas

as operações. Os valores 0x80 e 0xB0 são reservados para representar as instruções codificadas

pelo desenvolvedor do applet.

Percebe-se também que cada instrução possui seu próprio código de instrução (INS) que

a identifica unicamente e que nenhuma delas envia informações adicionais por meio dos

parâmetros (P1 e P2). No entanto, como os parâmetros são elementos obrigatórios do comando

APDU, atribuiu-se o valor 0x00 para representar que há nenhum valor de parâmetro sendo envi-

ado. Esses valores não foram utilizados porque permitem que apenas 1 (hum) byte seja enviado

em cada parâmetro separadamente. Pelo fato da quantidade de créditos ser um valor que pode

ser representado em até 2 bytes, preferiu-se enviá-lo no campo Data.
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Os comandos addCredit e debit enviam dados ao cartão no campo Data do comando APDU.

O dado, identificado na tabela por “CR” representa a quantidade de créditos que podem ser adi-

cionados ou debitados do cartão, de acordo com a operação escolhida. Como descrito no campo

Lc, este dado pode ser um número inteiro de até 2 bytes. Como nenhuma destas operações re-

quer informações adicionais da resposta APDU, não é necessária a especificação do campo de

tamanho de resposta (Le). Na tabela, “NN” indica os campos que não são necessários aos

comandos.

O comando getBalance é utilizado para que se obtenha a informação da quantidade de

créditos armazenados no cartão. Para tanto, neste comando especificou-se apenas o tamanho do

dado esperado como resposta no campo Le, que corresponde a 2 bytes, uma vez que este é o

tamanho do dado (variável balance) enviado pela operação getBalance.

Codificando o applet Java Card

O desenvolvimento do applet começa com a definição do pacote em que ele se encontra.

O applet deve obrigatoriamente estar contido em algum pacote, caso contrário não é possı́vel

a sua instalação no cartão. Em seguida, tem-se a importação das classes necessárias para a

definição do applet, tais como, Applet, APDU, dentre outras. Estas classes encontram-se no

pacote javacard.framework.

package ufrn.javacard.wallet;

import javacard.framework.APDU;

...

import javacard.framework.Applet;

Abaixo, seguem as definições do atributo de instância balance e das constantes do applet.

O atributo balance armazena a informação da quantidade de créditos disponı́veis no cartão. A

especificação dos dados relevantes ao applet, como os códigos identificadores das operações e

das exceções, são usualmente definidos como constantes. Com isto, aumenta-se a legibilidade

do código e evita-se que alterações tenham que ser feitas em todo o applet quando, por exemplo,

um código de operação é modificado.

public class Wallet extends Applet {

private short balance;

private OwnerPIN pin;

public final static short MAX_BALANCE = (short) 10000;
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public final static byte NEGATIVE_VALUE = (byte) 0x70;

public final static byte CARD_FULL = (byte) 0x90;

...

O método construtor do applet deve ser privado (private), uma vez que a sua instanciação

deve ser feita apenas pelo JCRE através da invocação do método install do applet (seção 2.2).

É importante ressaltar, como visto na seção 2.3, que todo objeto que o applet precise utilizar

deve ser inicializado em seu construtor e que o desenvolvedor deve minimizar a declaração de

novos objetos em favor do reuso de objetos já existentes.

Como pode ser visto no trecho de código abaixo, inicializou-se a variável balance e criou-

se a instância do objeto pin, a única variável de instância do applet que é um objeto, dentro do

método construtor do applet. Um PIN, do inglês personal identification number, é um número

de segurança, escolhido pelo proprietário do cartão, que deve ser fornecido por este, antes que

o applet seja selecionado. Sendo assim, caso o pin digitado pelo usuário esteja correto, o applet

é selecionado e o processamento dos comandos APDU tem inı́cio. Caso contrário, o cartão é

bloqueado após algumas tentativas.

private Wallet(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) {

balance = 0;

pin = new OwnerPIN(MAX_PIN_TRY, MAX_PIN_LENGTH);

pin.update(bArray, bOffset, bLength);

}

O método install é herdado da classe javacard.framework.Applet e, como vimos anterior-

mente, é nele que devemos colocar o código de instanciação do applet e a chamada ao método

register para que o applet seja registrado no JCRE. O método install recebe três parâmetros, que

são passados para o construtor do applet. O primeiro é um array de bytes podendo conter dados

da instalação do applet, como o seu AID ou, no nosso exemplo, um número de identificação

pessoal (PIN). O segundo parâmetro demarca o inı́cio do array e o terceiro o seu tamanho.

public static void install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) {

Wallet wallet = new Wallet(bArray, bOffset, bLength);

wallet.register();

}

O método select verifica se as tentativas permitidas (usualmente, três tentativas) para se

inserir um pin correto foram esgotadas. Em caso afirmativo, o método retorna falso, indicando
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que o applet não deve ser selecionado. No método deselect, o valor do pin é resetado para que

possa ser utilizado quando o applet for novamente selecionado.

public boolean select() {

if (pin.getTriesRemaining() == 0) return false;

else return true;

}

public void deselect() {

pin.reset();

}

Quanto aos demais métodos do applet, é importante observar que todos aqueles que ne-

cessitam acessar os campos do comando APDU fazem uma chamada ao método getBuffer de

javacard.framework.APDU. Isto permite o acesso ao buffer APDU, que consiste em um array

de bytes contendo os campos do comando APDU que foram enviados em uma dada requisição

pela aplicação host, com exceção do campo data. Cada elemento do array contém a informação

de um campo especı́fico do comando APDU e esses elementos podem ser acessados facilmente

por meio da interface javacard.framework.ISO7816, a qual contém algumas constantes que cor-

respondem aos ı́ndices de cada elemento do array.

Um método que recebe algum dado encapsulado no campo data do comando APDU deve

invocar o método setIncomingAndReceive para que o JCRE torne esse dado adicional acessı́vel

através do buffer APDU recebido. O número de bytes recebidos é retornado pelo método se-

tIncomingAndReceive e pode ser usado para verificar se o número de bytes recebidos é igual ao

número de bytes esperado. Como exemplo, abaixo temos a implementação do método addCre-

dit, que espera receber um dado que corresponde a quantidade de créditos que serão adicionados

ao cartão.

public final void addCredit(APDU apdu) {

byte[] buffer = apdu.getBuffer();

byte bytesRead = (byte) apdu.setIncomingAndReceive();

if (bytesRead != 2) ISOException.throwIt(ISO7816.SW_WRONG_LENGTH);

byte creditAmount = buffer[ISO7816.OFFSET_CDATA];

if ( !(creditAmount > 0)) {

ISOException.throwIt(NEGATIVE_VALUE);

} else if ( !(balance + creditAmount <= MAX_BALANCE)) {

ISOException.throwIt(CARD_FULL);
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} else {

balance = (short) (balance + creditAmount);

}

}

Caso um método precise enviar algum dado para a aplicação host na resposta APDU, ele

deve invocar o método setOutgoing, que notifica o JCRE que um dado será enviado no campo

data da resposta APDU. O método setOutgoing também retorna o tamanho do dado que a

aplicação host espera receber. Posteriormente, o método setOutgoingLength é chamado para

informar o número de bytes a serem enviados. A variável a ser enviada é então inserida no

buffer apdu, por meio do método setShort, da classe javacard.framework.Util, que, no exemplo

abaixo, divide a variável em dois bytes, e insere o primeiro byte no inı́cio do buffer. Finalmente,

através da chamada a sendBytes, o dado é enviado. O método getbalance abaixo retorna para o

host a informação da quantidade de créditos armazenados no cartão.

public final void getBalance(APDU apdu) {

byte[] buffer = apdu.getBuffer();

short le = apdu.setOutgoing();

if (le != 2) ISOException.throwIt(ISO7816.SW_WRONG_LENGTH);

apdu.setOutgoingLength((byte) 2);

Util.setShort(buffer, (short) 0, (short) balance);

apdu.sendBytes((short) 0, (short) 2);

}

O método process (seção 2.2) é responsável por receber os comandos APDU enviados pela

aplicação host. O campo INS do apdu recebido é examinado a fim de determinar qual operação

deve ser selecionada. Caso o campo INS não corresponda ao código de nenhum dos métodos

do applet, é lançada uma exceção ISO7816.SW INS NOT SUPPORTED. O método process

é um método abstrato da classe javacard.framework.Applet, sendo portanto obrigatória a sua

implementação.

public void process(APDU apdu) throws ISOException {

byte[] buffer = apdu.getBuffer();

...

switch (buffer[ISO7816.OFFSET_INS]) {

case ADD_CREDIT: addCredit(apdu); break;

case DEBIT: debit(apdu); break;
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case GET_BALANCE: getBalance(apdu); break;

default: ISOException.throwIt(ISO7816.SW_INS_NOT_SUPPORTED);

}

}

Na seção a seguir demonstramos como esta mesma aplicação é implementada como um

applet Java Card que utiliza a comunicação com o host por meio de invocação remota de

métodos.

2.5.3 Desenvolvendo um applet Java Card RMI

Uma outra maneira de se desenvolver uma aplicação Java Card é utilizando invocação

remota de métodos (RMI). A API para Java Card RMI foi introduzida somente na especificação

Java Card 2.2, e consiste em um subconjunto da API RMI de Java e classes RMI especı́ficas

para Java Card.

De forma simples, uma aplicação RMI é distribuı́da entre um cliente e um servidor. Neste

modelo, a aplicação servidora cria e torna acessı́veis objetos que serão acessados remotamente

por meio de uma interface pública. A aplicação cliente pode obter as referências a esses objetos,

e então invocar os seus métodos. No caso de Java Card RMI o applet Java Card atua como

servidor e a aplicação host como cliente [ORTIZ, 2003b].

Assim como para o applet Java Card APDU, o desenvolvimento de um applet Java Card

RMI é composto por duas etapas [ORTIZ, 2003b]:

1. Especificação dos serviços providos pela aplicação remota como uma interface Java.

2. Desenvolvimento da aplicação remota, a qual inclui o applet Java Card, a implementação

da interface remota, e outras classes que sejam necessárias.

A interface remota especifica os serviços que serão fornecidos pelo applet para a aplicação

host. Para tanto, a interface deve estender a interface java.rmi.Remote.

Perceba que os métodos da interface remota são exatamente os mesmos encontrados no

applet APDU. A diferença é que, agora, estes não serão mais implementados dentro da classe

applet e que a sua assinatura foi modificada para incluir a especificação de uma RemoteEx-

ception e de uma UserException. A RemoteException é exigência da interface Remote sendo

utilizada para reportar erros que por ventura ocorram quando da execução de uma chamada re-

mota de método. Já a especificação da UserException foi incluı́da para que se possa reportar os

erros especı́ficos da lógica de negócio da aplicação.
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package ufrn.javacard.wallet;

import ...;

public interface WalletRemoteInterface extends Remote {

public void addCredit(short cr) throws RemoteException, UserException;

public void debit(short cr) throws RemoteException, UserException;

public short getBalance() throws RemoteException, UserException;

}

A implementação dos métodos da interface remota é feita pela classe WalletRemoteImple-

mentation. Esta classe é subclasse de javacard.framework.service.CardRemoteObject. Herdar

de CardRemoteObject tem o efeito de exportar automaticamente o objeto remoto, possibilitando

o acesso a ele e aos seus métodos pela aplicação host.

package ufrn.javacard.wallet; ...

import javacard.framework.service.CardRemoteObject;

public class WalletRemoteImplementation

extends CardRemoteObject implements WalletRemoteInterface {

private short balance;

public final static short MAX_BALANCE = (short) 10000;

public final static byte NEGATIVE_VALUE = (byte) 0x70;

public final static byte CARD_FULL = (byte) 0x90;

...

public void addCredit(short cr) throws RemoteException, UserException {

if ( !(cr > 0)) {

ISOException.throwIt(NEGATIVE_VALUE);

} else if ( !(balance + cr <= MAX_BALANCE)) {

ISOException.throwIt(CARD_FULL);

} else {

balance = (short) (balance + cr);

}

}

...

public short getBalance() throws RemoteException, UserException {

return balance;

}

}
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Por fim, vê-se abaixo o código do applet Java Card na versão RMI. A estrutura do

applet não é modificada com relação ao APDU. A principal diferença é a instanciação

de classes especı́ficas para implementação da comunicação por RMI. A classe java-

card.framework.service.Dispatcher registra um serviço remoto e encaminha todo comando

APDU para a classe de serviço registrada. Neste caso, temos a classe de serviço java-

card.framework.service.RMIService, que então recebe este APDU e o traduz em chamadas de

métodos do objeto remoto passado em seu construtor [ORTIZ, 2003b].

package ufrn.javacard.wallet;

import java.rmi.Remote;

...

import javacard.framework.service.Dispatcher;

import javacard.framework.service.RMIService;

import javacard.framework.service.RemoteService;

public class WalletApplet extends Applet {

private Dispatcher dispatcher;

private RemoteService service;

private Remote remoteImpl;

private OwnerPIN pin;

public static byte MAX_PIN_TRY = (byte) 0x03;

public static byte MAX_PIN_LENGTH = (byte) 0x08;

private WalletApplet(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) {

remoteImpl = new WalletRemoteImplementation();

service = new RMIService(remoteImpl);

dispatcher = new Dispatcher( (short) 1);

dispatcher.addService(service, Dispatcher.PROCESS_COMMAND);

pin = new OwnerPIN(MAX_PIN_TRY, MAX_PIN_LENGTH);

pin.update(bArray, bOffset, bLength);

}

public boolean select() {

if (pin.getTriesRemaining() == 0) return false;

else return true;

}

public static void install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) {

WalletApplet wallet = new WalletApplet(bArray, bOffset, bLength);

wallet.register();
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}

public void process(APDU apdu) throws ISOException {

dispatcher.process(apdu);

}

public void deselect() {

pin.reset();

}

}

Neste capı́tulo foi apresentada a plataforma Java Card para desenvolvimento de aplicações

para smart cards. Foram descritos os conceitos básicos da plataforma, sua importância, o com-

portamento dos objetos e noções sobre o tratamento de exceções em Java Card. Enfoque maior

foi dado ao desenvolvimento do applet Java Card, uma vez que a geração de código robusta

para esta parte da aplicação é o objetivo maior do trabalho. O capı́tulo a seguir fornece uma

visão geral do método formal B com enfoque na sua aplicação ao desenvolvimento de software,

desde a especificação até a geração de código.



36

3 O Método B para Desenvolvimento
Formal de Software

Os métodos formais abrangem uma série de atividades, como a especificação de siste-

mas, a análise e verificação da especificação, o desenvolvimento com base em refinamentos

e a verificação de programas [SOMMERVILLE, 2003]. Estes métodos, que começaram a ser

estudados ainda na década de 60, são fortemente embasados em conceitos matemáticos, como

a lógica de predicados e a teoria dos conjuntos. Sendo assim, a aplicação destes formalismos

ao desenvolvimento de software tende a gerar sistemas mais robustos e confiáveis. Por este mo-

tivo, sistemas crı́ticos, que requerem um nı́vel maior de segurança e corretude, como programas

para medicina, para a indústria aeronáutica e aplicações que lidam com valores monetários são

os que mais se beneficiam com o uso de métodos formais.

Vale salientar que ainda hoje o emprego destes formalismos ao desenvolvimento de software

é um pouco limitado. Esta limitação talvez se dê porque a aplicação destes métodos não é ade-

quada para alguns tipos de software, como sistemas de informação ou na especificação de inter-

faces gráficas com o usuário (GUI). Outro fator importante que contribui para a pouca utilização

de métodos formais são os diversos mitos criados sobre eles, como o de que os métodos for-

mais atrasam o desenvolvimento ou de que não são suportados por ferramentas [BOWEN; HIN-

CHEY, 1994].

De fato, contrapondo-se aos “mitos”, diversos estudos que analisam a aplicação prática

dos métodos formais atestam que os mesmos auxiliam a reduzir o tempo e o custo do desen-

volvimento de sistemas crı́ticos. Por exemplo, em [BOWEN; HINCHEY, 1994], é observada

a aplicação dos métodos Z e B ao desenvolvimento do sistema CICS da IBM, o que resultou

em uma economia de 12 meses no seu desenvolvimento, de acordo com análises internas da

empresa.

O método B [ABRIAL, 1996] é apenas um dentre os diversos métodos formais existentes.

O desenvolvimento deste formalismo teve inı́cio em meados dos anos 80 por Jean-Raymond

Abrial, com a colaboração de outros pesquisadores, na Universidade de Oxford.
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Os aspectos centrais do desenvolvimento de software são cobertos pelo método

B [ABRIAL, 1996], tendo inı́cio com a especificação funcional do sistema como uma máquina

de estados “abstrata”. Esta especificação pode ser detalhada e tornar-se cada vez mais concreta

através de refinamentos. A partir do último nı́vel de refinamento, o módulo B de implementação,

pode-se gerar código de linguagem de programação a partir da especificação.

O desenvolvimento seguindo o método B baseia-se em passos de especificação (ou refi-

namento) seguidos da verificação formal correspondente. Obrigações de prova (seção 3.1.3)

devem ser geradas e verificadas para cada módulo criado de modo a garantir a sua consistência.

Dessa forma, ao final do processo, a aplicação do método assegura que o código gerado estará

correto de acordo com a sua especificação abstrata inicial, assumindo-se a correção do gerador

de código.

Este capı́tulo tem por objetivo apresentar o método B sob o ponto de vista da sua

aplicação ao desenvolvimento de software como um todo. Maior destaque será dado à

demonstração da notação e das construções mais usuais nos três módulos (máquina, refinamento

e implementação) do desenvolvimento em B, e à descrição de como são feitas as verificações

que garantem a corretude deste processo de desenvolvimento.

Dividiu-se o presente capı́tulo como descrito a seguir. A seção 3.1 cobre os principais aspec-

tos concernentes à especificação funcional como uma máquina abstrata B. Uma parte da notação

B e as noções fundamentais de obrigações de prova e substituições são introduzidas nesta seção.

A seção 3.2 apresenta os conceitos relativos ao módulo de refinamento. Por fim, a seção 3.3

trata do módulo B de implementação, incluindo, ao final, um exemplo de implementação de

uma aplicação de bilhetagem eletrônica.

3.1 Máquinas Abstratas B e a sua Notação

O desenvolvimento em B tem inı́cio com a especificação funcional do sistema como uma

máquina abstrata. Esta máquina encapsula um estado que é armazenado em uma ou mais

variáveis e pode ser consultado ou modificado através de operações. Uma propriedade, deno-

minada invariante, estabelece a tipagem das variáveis, bem como quais estados a máquina pode

assumir, por meio de restrições impostas aos valores que podem ser assumidos pelas variáveis.

Os conceitos de variáveis, operações e invariante são parte da notação da linguagem B, deno-

minada Notação de Máquina Abstrata (AMN).

Neste capı́tulo, apresentamos os componentes principais desta notação, bem como intro-

duzimos as noções de substituição e obrigação de prova, as quais são essenciais à prova de
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consistência de uma especificação B. Estes conceitos, assim como boa parte da notação de B a

ser vista neste capı́tulo, também aplicam-se aos módulos B de refinamento e implementação a

serem abordados nas seções 3.2 e 3.3, respectivamente.

Uma máquina abstrata corresponde à especificação funcional de um sistema. Sendo assim, a

sua notação é composta por diversas construções que são úteis à especificação de um programa,

tais como, paralelismo, escolha não-determinı́stica, operações com pré-condição, dentre outras.

Faz-se importante evidenciar que, mesmo no nı́vel de máquina abstrata, percebe-se certa

semelhança da notação B com a notação de linguagens de programação imperativas, tais como,

C, Pascal ou ADA. Isto acontece em virtude da semelhança de certas construções que podem ser

encontradas nessas linguagens, tais como, atribuição e seleção condicional. À medida em que

o desenvolvimento em B avança (a máquina abstrata é refinada), as construções permitidas pela

notação aproximam-se ainda mais daquelas encontradas em uma linguagem de programação.

Tanto que, a partir do último nı́vel de abstração em B (o módulo de implementação) é

possı́vel a tradução para alguma linguagem de programação. Os conceitos de refinamento e

implementação são introduzidos, respectivamente, nas seções 3.2 e 3.3.

3.1.1 Especificando o estado de uma máquina

O estado de uma máquina abstrata B pode ser definido em termo das suas variáveis e do

seu invariante [WORDSWORTH, 1996]. As variáveis armazenam o estado atual da máquina.

Por sua vez, o invariante representa, por meio da utilização do cálculo de predicados, da teoria

dos conjuntos e relações, as propriedades estáticas essenciais que o sistema deve obedecer e

preservar. O invariante é o componente mais importante de uma especificação B. É a partir das

leis estáticas expressas no invariante que são feitas todas as verificações de consistência em uma

máquina B [ABRIAL, 1996].

Abaixo apresentamos uma máquina B bastante simples que especifica um contador, retirada

de [DÉHARBE; GOMES; MOREIRA, 2006]. No decorrer do texto utilizaremos sempre que

possı́vel este e outros exemplos, acrescentando-se gradualmente outros aspectos da notação.

MACHINE Counter

VARIABLES value

INVARIANT value ∈ NAT ∧ value ≤ 100

INITIALISATION value := 0

END

Percebe-se que a máquina acima é composta por um conjunto de cláusulas, onde cada uma
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delas introduz um aspecto bem definido da notação. Máquinas mais complexas são constituı́das

por estas e outras cláusulas que serão discutidas ao longo do texto. Abaixo, vemos o significado

das cláusulas presentes no exemplo dado.

MACHINE Inicia o código de uma máquina abstrata B. Nesta cláusula é introduzido o nome

da máquina, seguido opcionalmente por um ou mais parâmetros separados por vı́rgula e

postos entre parênteses.

VARIABLES Nesta cláusula são especificados os nomes das variáveis da máquina. Essas

variáveis compõem, juntamente com o invariante, o estado da máquina.

INVARIANT O invariante da máquina é especificado nesta cláusula. O invariante tem a forma

de um predicado, geralmente composto por uma conjunção de “sub-predicados”. Este

deve conter, no mı́nimo, a tipagem das variáveis nomeadas na cláusula VARIABLES.

Além da tipagem, todas as restrições sobre as variáveis e o seu relacionamento com ou-

tras entidades da máquina devem ser especificadas nesta cláusula. Ressalte-se que no

método B não há distinção clara entre o que é um predicado de tipagem de predicados

que introduzem restrições semânticas.

INITIALISATION Os estados iniciais da máquina são estabelecidos nesta cláusula. Ou seja,

é na cláusula INITIALISATION que se deve inicializar cada variável declarada na cláusula

VARIABLES. Os valores atribuı́dos às variáveis devem estar de acordo com as proprieda-

des especificadas na cláusula INVARIANT, caso contrário as obrigações de prova corres-

pondentes não serão verificadas, significando que a especificação é inconsistente.

3.1.2 Especificando as operações de uma máquina

As operações de uma máquina B são responsáveis por seu comportamento dinâmico. É

através das operações que o estado da máquina é alterado ou consultado. Ressalte-se que, após

a “execução” de uma operação, a máquina não pode ser levada para um estado inválido, ou seja,

um estado que “quebre” de alguma forma o seu invariante. Em outras palavras, assumindo que

a operação é aplicada a qualquer estado que satisfaz ao invariante, então a aplicação da operação

deve levar o sistema a um estado que também satisfaz ao invariante. Na seção 3.1.3 isto será

analisado com maior detalhamento.

Na especificação Counter temos operações para incrementar, decrementar e consultar a

variável value, que armazena o valor corrente do contador. A especificação de uma operação
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deve ser feita na cláusula OPERATIONS. No caso de haver mais de uma operação, usa-se ponto-

e-vı́rgula para separar uma operação da outra. Abaixo, vê-se a especificação da operação incre-

ment.

MACHINE Counter ...

OPERATIONS

increment (n) =̂

PRE n ∈ Z ∧ n > 0 ∧ value + n ≤ 100

THEN value := value + n

END;

decrement =̂

PRE value > 0

THEN value := value − 1

END;

res <-- getValue =̂

BEGIN res := value END

END

A operação increment acima recebe o valor que será utilizado para incrementar o conta-

dor (a variável value) em seu parâmetro. Uma substituição PRE-THEN-END (seção 3.1.5)

é utilizada no corpo da operação. A parte PRE desta substituição contém um predicado que

declara as propriedades que os parâmetros devem respeitar para que o invariante seja pre-

servado com a execução da operação. A primeira parte do predicado (n ∈ Z) corresponde

à tipagem do parâmetro como sendo do tipo inteiro (INT, em B). O restante do predicado

(n > 0∧ value + n < 100 ) especifica as restrições aos possı́veis valores que podem ser re-

cebidos no parâmetro. A parte THEN contém o pseudo-programa (a ação) que substituirá o

valor da variável value pelo valor de value somado ao parâmetro recebido.

A operação decrement não recebe parâmetros e pode ser aplicada para decrementar o con-

tador por 1 (hum) a cada chamada. Já a operação getValue pode ser utilizada para se consultar

o estado do contador, ou seja, o valor armazenado em value.

Até o presente momento no texto evidenciou-se de modo informal as questões de

verificação de uma máquina e das substituições. As seções 3.1.3 e 3.1.4 fornecem uma visão

mais abrangente destes importantes conceitos.
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3.1.3 Obrigações de prova

Uma máquina B é sujeita a verificações que visam garantir que ela sempre seja levada para

um estado válido quando o estado inicial é atribuı́do e sempre que há uma mudança de estado

através das operações. Outras verificações asseguram a existência de pelo menos um estado

válido e a presença de ao menos uma valoração dos parâmetros e das constantes, satisfazendo,

respectivamente, CONSTRAINTS e PROPERTIES (seção 3.1.6). Em B, essas verificações são

feitas por meio das obrigações de prova.

O estado inicial da máquina deve ser especificado na cláusula INITIALISATION. Na

inicialização deve ser provado que o estado inicial especificado satisfaz ao predicado do invari-

ante. Isto equivale a dizer que a inicialização da máquina não deve contrapor-se às propriedades

estáticas do sistema declaradas no invariante.

Para o caso das operações, há uma obrigação de prova que relaciona o estado da máquina

antes e depois da aplicação da operação. Antes da aplicação da operação, supõe-se que o

invariante da máquina é válido. Sendo assim, após a aplicação da operação, se ela modifica

o estado da máquina, então esse novo estado deve ser válido dentro das restrições impostas pelo

invariante. Usualmente, diz-se que a obrigação de prova de uma operação visa garantir que a

aplicação da operação preserva o invariante.

Como exemplo, veremos como seria a prova para verificar a consistência da especificação

do contador. O invariante da máquina Counter estabelece que a variável value é do tipo inteiro

e que o maior valor que pode ser armazenado em value é 100 (cem). Neste caso, a inicialização

da máquina obedece ao invariante, pois o valor 0 (zero) substituı́do em value leva a máquina

para um estado inicial válido, uma vez que 0 é inteiro e menor que 100.

No caso da operação increment, devemos mostrar que, se o invariante (value ∈N∧value≤
100) e as condições da operação (n ∈ Z ∧ n > 0 ∧ value + n ≤ 100) são válidos antes da

chamada da operação, então o invariante continuará a ser válido após a aplicação da operação.

Supondo que, com a aplicação da operação increment, a variável value seja incrementada por 1

(hum), deve-se verificar a sentença lógica:

value ∈ N∧ value≤ 100∧1 ∈ Z∧1 > 0∧ value+1≤ 100⇒
∀value′.(value′ = value+1⇒ value′ ∈ N∧ value′ ≤ 100)

Na próxima seção pode ser visto como B simplifica este processo de verificação com a

introdução das substituições.
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3.1.4 Substituições simples

Na seção 3.1.3 vimos como a verificação de preservação do invariante de uma operação

pode ser feita por meio de um predicado que relaciona o estado e o invariante da máquina

antes e depois da execução da operação. A presente seção trata das substituições, que fornecem

um meio para a verificação da consistência de um módulo B equivalente e mais simples que a

solução anterior. A prova desta equivalência pode ser obtida em detalhes em [ABRIAL, 1996].

Seja x uma variável, E uma expressão e F uma fórmula, denota-se por substituição a for-

mula:

[x := E]F, obtida substituindo-se todas as ocorrências livres da variável x em F

por E [ABRIAL, 1996].

A regra acima mapeia o pseudo-programa na notação B (x := E) em um transformador de

predicado e serve de base para a obtenção das obrigações de prova em B. Para uma operação

sem precondição, a obrigação de prova é definida por meio da regra abaixo, que diz que, se

o invariante é verdadeiro antes da execução da operação, então a execução da operação deve

preservá-lo.

I ⇒ [S]I, onde I é o invariante da máquina, e S é o pseudo-programa (parte

“funcional”) da operação.

O caso da inicialização é mais simples e pode ser formalizado por:

[S]I, onde S é o pseudo-programa para a inicialização e I é o invariante.

A regra para a obrigação de prova da inicialização diz que a substituição da inicialização no

invariante deve resultar em um predicado válido, independentemente do invariante ser válido

antes.

3.1.5 Substituições generalizadas

Nesta seção introduzimos substituições mais elaboradas, denominadas “generalizadas” que,

como a própria denominação sugere, são obtidas a partir da generalização do conceito de

substituição simples visto na seção anterior. Apresentamos aqui apenas algumas substituições

utilizadas com maior freqüência em uma máquina.

Substituição de pré-condição

Voltemos ao exemplo do contador e vamos supor que a operação de incremento com

parâmetro não tivesse pré-condição:
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increment (n) =̂

BEGIN value := value + n

END;

Nesse caso, o usuário da operação poderia tentar passar um valor inválido no parâmetro n,

por exemplo, um valor superior a 100. Isto obviamente quebraria o invariante da máquina e,

conseqüentemente, a especificação como um todo, uma vez que os conceitos fundamentais da

especificação, descritos no invariante, não seriam satisfeitos. Assim, para que o usuário seja in-

formado dessas restrições, o especificador deve tornar explı́cito quais são as pré-condições que

devem ser satisfeitas antes que se tente “executá-la”. Isto é feito através de uma substituição

generalizada denominada substituição de pré-condição. Sendo P um predicado e S uma

substituição, a generalização de pré-condição tem a forma:

PRE P THEN S END

No nosso exemplo, com pré-condição, temos:

increment (n) =̂

PRE n ∈ INT ∧ n > 0 ∧ value + n ≤ 100

THEN value := value + n

END;

Uma interpretação informal da especificação desta operação seria: “Se o usuário da

operação passar no seu parâmetro n uma variável inteira, maior que 0 e que somada à variável

value não resulte em um valor superior a 100 (valor máximo que o contador pode atingir), então

a execução da operação manterá a máquina em um estado válido. Caso contrário, o resultado

da execução da operação é imprevisı́vel”.

Formalmente, tendo uma substituição da forma PRE P THEN S END, para que esta possa

ser aplicada e que se estabeleça uma pós-condição R, devemos ter:

[PRE P THEN S END]R ⇔ P∧ [S]R

Para o caso no qual o predicado R é o invariante da máquina e revisando a noção de

obrigação de prova para uma operação, temos a obrigação de prova que deve ser verificada

para uma operação com pré-condição:

I∧P⇒ [PRE P THEN S END]I

I∧P⇒ P ∧ [S]I, que se reduz a:

I∧P⇒ [S]I
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A sentença acima diz que se o invariante da máquina e a pré-condição da operação fo-

rem válidos antes da aplicação da operação, então a substituição da parte then da operação no

invariante deve resultar em um predicado verdadeiro.

Substituição múltipla

A substituição múltipla é utilizada para substituir mais de uma variável em uma operação,

ou quando se tem mais de uma variável para ser inicializada na máquina. Por exemplo, po-

derı́amos ter uma operação crédito que, além de armazenar um valor, retornasse o status da

operação:

res <-- credito (cr) =̂

PRE cr ∈ NAT ∧ cr > 0

THEN quantia := quantia + cr || res := 1

END

Na operação acima, temos uma substituição múltipla (||). Ressalte-se que não há ordem na

aplicação de cada uma das duas substituições simples. Por este motivo, esta substituição não

pode ser utilizada em uma implementação, uma vez que não pode ser efetivada em código na

maioria das linguagens de programação.

Formalmente, a substituição múltipla (para duas variáveis) tem a forma:

[x := E || y := F ]P ou

[x,y := E,F ]P, que é uma outra forma de notação

Substituição de escolha não-determinı́stica

A substituição de escolha não-determinı́stica permite que se especifique duas ou mais

substituições que correspondem a comportamentos diversos que uma mesma operação de uma

máquina abstrata pode assumir. A denominação “substituição de escolha” vem do fato de que,

no momento da implementação, o implementador da máquina deve escolher qual substituição

dentre aquelas especificadas irá ser implementada. Ou, de outra forma, que comportamento a

operação terá.

Formalmente, nós temos:

[CHOICE S OR T END]R ⇔ [S]R ∧ [T ]R
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Onde S e T são substituições e R é um predicado. Podemos interpretar a sentença acima

como: “Qualquer que seja a substituição escolhida pelo implementador entre S e T, ela deve

satisfazer ao predicado R”.

A seguir exemplificamos o uso da substituição de escolha em uma operação, retirada

de [WORDSWORTH, 1996], que associa uma conta a um cliente. A substituição deixa a

critério do implementador a escolha entre associar a conta ao cliente ou retornar a resposta

noroom, que equivale a dizer que não foi possı́vel executar a atribuição da conta. Em CHOICE

temos um primeiro caso e na parte OR a outra substituição que pode ser escolhida. Outros casos

(substituições) podem ser incluı́dos acrescentando-se mais ORs.

resp <-- new_acct_old_cust (cust, acct) =̂

PRE

cus ∈ customers ∧ acct ∈ ACCTNO ∧
acct /∈ accounts

THEN

CHOICE resp := success || owner(acct) := cust

OR resp := noroom

END

END

Substituição condicional

A substituição condicional tem a forma:

[IF P THEN S ELSE T END]R ⇔ (P⇒ [S]R) ∧ (¬P⇒ [T ])R

Esta substituição pode ser parafraseada por: “Se o predicado P é verdadeiro, então a

substituição S da parte THEN satisfaz ao predicado R. Caso contrário, ou seja, quando P for

falso, a substituição T da parte ELSE satisfaz ao predicado R”.

A operação abaixo é uma versão da operação crédito vista na subseção 3.1.5 que utiliza a

substituição condicional na forma IF-THEN-ELSE-END.

res <-- credito (cr) =̂

PRE cr ∈ NAT

THEN

IF cr > 0

THEN quantia := quantia + cr || res := 1

ELSE res := 0
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END

END

A substituição condicional também pode ser utilizada sem o else, na forma IF-THEN-END,

ou pode ser encadeada com outras substituições IF por meio da introdução de um ou mais

ELSIFs, na forma IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE-END.

Substituição skip

Uma substituição generalizada que não tem efeito algum é a substituição skip, definida por:

[skip]R ⇔ R

Apesar de ter qualquer efeito, esta substituição é bastante usual. Por exemplo, skip pode

ser útil na definição de novas substituições, como o caso da substituição condicional que não

possui a parte else.

IF P THEN S ELSE skip END ≡ IF P THEN S END

3.1.6 Outras cláusulas em uma máquina B

Nesta seção introduzimos mais algumas cláusulas comumente utilizadas em uma máquina

abstrata B e que são úteis para o entendimento dos exemplos mostrados no decorrer do texto.

SETS A cláusula SETS permite a definição de conjuntos que podem ser adiados (deferred set)

ou enumerados. Um conjunto é adiado quando, na sua declaração, é fornecido apenas o

seu nome. Com isso, assume-se que o conjunto é não-vazio e finito, sendo os seus ele-

mentos fornecidos somente no módulo de implementação. Por outro lado, na declaração

de um conjunto enumerado são fornecidos explicitamente os seus valores e estes devem

ser distintos. Por exemplo:

MACHINE Academico

SETS ESTUDANTES,

TURMAS = {logica, eng_software, teoria_computacao} ...

CONSTRAINTS A cláusula CONSTRAINTS é um predicado sobre os parâmetros da máquina

com a intenção de restringı́-los de alguma forma. Por exemplo, poderı́amos querer re-

ceber o valor máximo do contador como parâmetro e restringı́-lo por meio da cláusula

CONSTRAINTS para que seja recebido um valor até 100:
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MACHINE Counter (max_value)

CONSTRAINTS max_value ∈ Z ∧ max_value ≤ 100 ...

CONCRETE VARIABLES A cláusula CONCRETE VARIABLES permite que se declarem

variáveis que permanecerão “concretas” no decorrer do desenvolvimento, ou seja, que

não necessitam de refinamento para ser implementadas. A declaração de variáveis con-

cretas é restrita apenas aos tipos escalares (inteiros, BOOL, conjuntos adiados ou enume-

rados simples) e a funções totais. As variáveis concretas são tipadas e/ou restringidas na

cláusula INVARIANT, do mesmo modo que aquelas declaradas na cláusula VARIABLES.

MACHINE Counter (max_value) ...

CONCRETE_VARIABLES

count

CONSTANTS e PROPERTIES Na cláusula CONSTANTS são declarados os nomes das cons-

tantes utilizadas na máquina. Uma constante pode apenas ser lida em uma especificação.

Seu tipo e valor, uma vez estabelecidos, não podem ser modificados. A cláusula PRO-

PERTIES corresponde a um predicado que estabelece a tipagem das constantes contidas

na cláusula CONSTANTS. Ela pode ser usada também para expressar qualquer relação

entre constantes, conjuntos e parâmetros da máquina [WORDSWORTH, 1996]. Como

exemplo, na máquina Counter 3.1.1 poderı́amos ter uma constante para guardar o valor

máximo a ser armazenado pelo contador.

MACHINE Counter ...

CONSTANTS max_value

PROPERTIES max_value ∈ NAT ∧ max_value = 100 ...

SEES Nesta cláusula são inseridos os nomes das máquinas que fornecem alguma informação

útil a uma outra máquina. Os valores dos conjuntos, constantes e variáveis das máquinas

“vistas” podem apenas ser lidos, não sendo possı́vel modificá-los.

MACHINE Exemplo SEES Alguma_máquina

INCLUDES Cláusula utilizada para se incluir uma máquina em outra. Chamemos a máquina

que inclui de M e a máquina incluı́da de MI. As constantes, variáveis e conjuntos de MI

podem ser acessados pela máquina M. As variáveis de MI podem ser alteradas, dentro

da máquina M, somente através das operações de MI. É gerada uma obrigação de prova
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quando da instanciação de uma máquina incluı́da para se verificar se as pré-condições

desta são satisfeitas pela máquina que a inclui. Se múltiplas instâncias da mesma máquina

necessitam ser incluı́das, deve-se renomeá-la. O processo de renomeação não afeta con-

juntos ou constantes. Sendo assim, uma máquina que os contém não pode ser incluı́da

mais de uma vez em outra. O exemplo abaixo mostra a inclusão de duas instâncias de

uma mesma máquina que especifica um “array”.

MACHINE ExemploIncludes (ELEMENTOS)

INCLUDES array1.Array (ELEMENTOS), array2.Array (ELEMENTOS) ...

Se quiséssemos, por exemplo, retirar um elemento do array1, em alguma operação da

máquina que a inclui, terı́amos que fazer uma chamada a uma operação da máquina

array1, como por exemplo: array1.removerElemento(el). Ressalte-se que apenas uma

operação da máquina MI pode ser chamada dentro de uma mesma operação de M. Se não

fosse assim, seria possı́vel a não-satisfação do invariante da máquina incluı́da.

3.2 Refinamento

A segunda etapa no processo de desenvolvimento em B é chamada de refinamento. Em

sı́ntese, um refinamento transforma um modelo abstrato do sistema (sua especificação) em mo-

delo mais concreto (o seu refinamento) [ABRIAL, 1996]. Este modelo mais concreto pode

detalhar melhor a especificação original ou pode torná-la mais próxima da sua implementação

(seção 3.3). Sendo assim, o refinamento pode ser visto também como uma etapa intermediária

entre a máquina abstrata e a sua implementação, que pode diminuir a distância entre esses dois

nı́veis.

Ressalte-se que a etapa de refinamento é opcional. O especificador pode fazer

a implementação de uma máquina abstrata sem antes refiná-la. Por outro lado, caso

se verifique necessário, um refinamento pode ser refinado sucessivamente por outros.

Segundo [WORDSWORTH, 1996] a complexidade das obrigações de prova em uma

implementação B pode ser reduzida se os seus refinamentos forem bem planejados.

3.2.1 Refinamento de máquinas abstratas

Para que se possa refinar uma máquina ou outro refinamento, deve-se utilizar o módulo

B introduzido pela cláusula REFINEMENT. O segundo passo no refinamento consiste na
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informação de qual máquina ou refinamento está sendo refinado, o que é feito na cláusula RE-

FINES.

Nesta seção, a máquina Counter da seção 3.1.1 é refinada para ilustrarmos os conceitos de

refinamento abordados.

As variáveis e o invariante do refinamento

A declaração de uma nova variável no refinamento tem por objetivo prover uma visão mais

concreta de uma variável, ou um conjunto de variáveis, de uma máquina ou refinamento an-

terior [MOREIRA; DÉHARBE, 2005]. O invariante do refinamento tem dupla função. Nele

deve-se declarar o tipo e quaisquer restrições às variáveis declaradas na cláusula de variáveis do

refinamento, assim como deve-se especificar o relacionamento destas variáveis com as variáveis

da máquina ou refinamento que se está refinando, o que é chamado de relação de refinamento.

Obviamente, para o caso em que não há variável declarada no refinamento (só está se usando

as variáveis da máquina ou refinamento que está se refinando), não é necessário que se tenha

relação de refinamento.

No exemplo do contador, a variável do refinamento count foi definida como sendo inteira

no intervalo de 0..100 e foi feita a relação de refinamento da variável count com a variável value

da máquina Counter. Neste caso, como há apenas uma variável, e o nosso refinamento é sim-

ples, relacionamos apenas uma variável do refinamento com uma da máquina. Entretanto, este

relacionamento poderia ser mais complexo, relacionando uma variável do refinamento a mais

de uma variável da máquina refinada. Abaixo, vemos como ficaria o invariante do exemplo.

REFINEMENT Counter_ref

REFINES Counter

INCLUDES UserException

VARIABLES count

INVARIANT

count ∈ 0..100 ∧
count = value ...
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A inicialização do refinamento

Na inicialização do refinamento devemos inicializar as variáveis declaradas na cláusula

VARIABLES do refinamento. Neste caso, devido à relação de refinamento, a inicialização das

variáveis do refinamento deve estar de acordo com a inicialização do módulo que está sendo

refinado. Há uma obrigação de prova que verifica a relação de refinamento na inicialização.

Abaixo, vê-se a inicialização da variável count do refinamento:

INITIALISATION

count := 0

As operações do refinamento

Usualmente, o refinamento de uma operação tem por objetivo enfraquecer sua pré-condição

ou diminuir o não-determinismo presente nas substituições em seu corpo, visando tornar a

especificação da operação mais próxima da sua implementação.

Em um refinamento, as operações da máquina refinada devem ser reescritas de acordo com

as variáveis do refinamento (caso haja variáveis do refinamento). A assinatura das operações,

ou seja, seus nomes, tipos e quantidade de parâmetros não são alterados.

No refinamento da operação increment, colocamos todas as restrições que apareciam na

pré-condição em uma substituição condicional. Isto foi feito para que, no momento da geração

de código a partir do módulo de implementação, seja possı́vel a tradução dessas restrições para

uma estrutura de seleção condicional em uma linguagem de programação.

increment (n) =̂

IF not(n > 0) THEN throw_it(iarg)

ELSIF not((count + n) ≤ max_val) THEN throw_it(oflow)

ELSE count := count + n

END

O refinamento abaixo da mesma operação também seria válido. No entanto, neste caso,

apenas a substituição que incrementa a variável count seria traduzida.

increment (n) =̂

BEGIN

count := count + n

END
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3.2.2 Obrigações de prova em um refinamento

Nesta seção vemos as regras para as obrigações de prova do refinamento, tanto para

a inicialização quanto para as operações com e sem parâmetros de saı́da. Omitimos a

demonstração destas obrigações de prova por elas serem bem mais complexas que aquelas para

a máquina abstrata. Suas demonstrações formais podem ser obtidas em [ABRIAL, 1996] e

noções intuitivas do seus significados em [SCHNEIDER, 2001].

Obrigação de prova para a inicialização

A regra para a obrigação de prova para a inicialização tem a forma:

[INITR]¬[INITM]¬INVR

As substituições (pseudo-programas em AMN) contidas entre colchetes na fórmula corres-

pondem à inicialização do refinamento (INITR) e à inicialização da máquina abstrata (INITM).

Para a verificação da obrigação de prova, aplica-se [INITR] às variáveis livres da negação do

predicado resultante da aplicação de [INITM] à negação do invariante do refinamento (INVR).

Como exemplo, abaixo temos a obrigação de prova para a inicialização do refinamento

Counter ref :

[count := 0]¬[value := 0]¬(count ∈ 0..100∧ count = value)

Fazendo-se as substituições, temos como resultado um predicado válido, que leva o refina-

mento a um estado consistente. Dessa forma, a prova verifica-se correta:

[count := 0]¬¬(count ∈ 0..100∧ count = 0)

¬¬(0 ∈ 0..100∧0 = 0)

0 ∈ 0..100∧0 = 0

Obrigação de prova para uma operação sem variáveis de saı́da

A regra abaixo corresponde à obrigação de prova para uma operação que não tem variável

de saı́da (que não retorna nada):

INVM ∧ INVR∧PREM ⇒ PRER∧ [OPR]¬[OPM]¬INVR

Onde INVM é o invariante do módulo refinado, INVR é o invariante do refinamento, PREM

é a pré-condição da operação do módulo refinado, PRER é a pré-condição da operação do refi-

namento e OPR e OPM são, respectivamente, a “parte funcional” (pseudo-programa em AMN)
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da operação no refinamento e da operação original. A obrigação de prova a ser verificada diz

que, sendo INVM, INVR e PREM verdadeiros, então a pré-condição do refinamento é verdadeira

(exigência de enfraquecimento da pré-condição) e o predicado resultante da substituição OPR

na negação do predicado que resulta da substituição da negação de OPM à negação de INVR

deve ser um predicado que se verifique verdadeiro.

Obrigação de prova para uma operação com variáveis de saı́da

A regra para a obrigação de prova de uma variável que possui variáveis de saı́da é:

INVM ∧ INVR∧PREM ⇒ PRER∧ [[o := o
′
]OPR]¬[OPM]¬INVR∧o = o

′

Esta regra é semelhante à anterior para operações sem variável de retorno ( seção 3.2.2). A

única diferença é que as variáveis de saı́da do refinamento são renomeadas para evitar conflito

com os nomes das variáveis de saı́da das máquinas abstratas no momento da prova.

3.3 Implementação

O módulo de implementação em B é a ultima etapa de refinamento no processo de desenvol-

vimento com base nesta metodologia. A implementação, também conhecida como refinamento

concreto, deve satisfazer alguns requisitos adicionais de modo a garantir e facilitar a tradução

para alguma linguagem de programação seqüencial. Atualmente, é possı́vel a geração de código

para diversas linguagens, tais como, C, C#, ADA e Java. É importante que o “implementador”

conheça a linguagem alvo a fim de determinar quais tipos de dados, expressões e substituições

melhor se adequam às suas regras sintáticas e semânticas.

Os tipos de dados que podem ser utilizadas na implementação em B são denominados

“concretos”, em oposição aos tipos de dados “abstratos” permitidos às máquinas de mais alto

nı́vel. Os dados concretos assemelham-se aqueles comumente encontrados em linguagens de

programação, tais como, seqüências, tipos enumerados, inteiros, arrays (funções parciais ou

totais), dentre outras [BERT et al., 2003]. Da mesma forma, apenas substituições “imple-

mentáveis” são permitidas, tais como, BEGIN-END, IF-THEN-ELSE-END, etc. Substituição

paralela(“||”) e substituições não determinı́sticas, como CHOICE-OR-END, não são aceitas

por não serem implementáveis nas linguagens de programação mais comuns. O conjunto das

construções que podem ser utilizadas na implementação definem uma linguagem denominada

B0.

Nas próximas seções apresentamos, de modo objetivo, como o estado da implementação
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é construı́do e como se comportam o invariante, a inicialização e as operações de uma

implementação. Na seção 3.3.5 a aplicação prática dos conceitos vistos neste capı́tulo é de-

monstrada através da implementação de uma pequena especificação B.

3.3.1 O estado da implementação

Todas as variáveis que representam o estado do módulo de implementação são encapsula-

das em outras máquinas. Por este motivo, a implementação não possui a cláusula VARIABLES.

Em seu lugar têm-se a cláusula IMPORTS, onde são introduzidas as máquinas que fornecem

as variáveis utilizadas na construção do estado da implementação. As máquinas importadas

em uma implementação são chamadas de “máquinas de biblioteca” (library machines). Geral-

mente, as ferramentas de desenvolvimento B fornecem algumas library machines genéricas que

podem ser reutilizadas em diversos projetos.

As máquinas introduzidas pela cláusula IMPORTS podem ser renomeadas. Isto deve ser

feito com o propósito de evitar conflitos de nomes entre os componentes de outras máquinas

importadas ou quando se quer importar mais de uma instância de uma mesma máquina. Faz-se

a renomeação agregando-se ao nome da máquina importada um nome definido pelo “imple-

mentador” unido por um ponto ou um underscore (varia conforme a ferramenta que se esteja

utilizando). Feito isto, todas as variáveis e operações da máquina importada são renomeadas.

3.3.2 O invariante da implementação

Em uma implementação, assim como no refinamento, a cláusula INVARIANT especifica

as restrições quanto aos valores permitidos às variáveis das máquinas importadas, bem como

especifica de que maneira as variáveis das máquinas importadas representam as variáveis da

máquina que está sendo implementada.

3.3.3 A inicialização da implementação

A inicialização estabelece o valor inicial das variáveis da implementação. Deve haver com-

patibilidade, verificada através de obrigações de prova, entre o valor atribuı́do às variáveis

da implementação (através das máquinas importadas) e os valores permitidos às variáveis da

máquina implementada.
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3.3.4 As operações da implementação

As operações na implementação, do mesmo modo que no módulo de refinamento, devem

possuir o mesmo nome, parâmetros, entradas e saı́das da máquina implementada. No entanto,

estas podem conter apenas variáveis locais, parâmetros de entrada e variáveis de saı́da. O

estado da implementação, encapsulado e obtido indiretamente das máquinas importadas, deve

ser modificado ou consultado através das operações destas máquinas.

3.3.5 Um exemplo de implementação

Nesta seção apresentamos um exemplo prático da implementação de parte de uma

especificação B para uma aplicação smart card de bilhetagem eletrônica para transporte cole-

tivo. Essa especificação é parte de um estudo de caso apresentado anteriormente em [GOMES,

2005].

O invariante da máquina Transport especifica a variável inteira balance, que armazena os

créditos do cartão, e a variável card types, para armazenar o tipo de cartão do usuário, definido

no conjunto CARD TYPES contido na máquina Transport Constants. Além disso, vê-se no

invariante a restrição de que se o cartão for de gratuidade, não é possı́vel o armazenamento de

créditos.

MACHINE Transport

SEES Transport_Constants

VARIABLES balance, card_type

INVARIANT balance ∈ NAT ∧
card_type ∈ CARD_TYPES ∧
(card_type = gratuitous_card ⇒ balance = 0)

INITIALISATION balance := 0 || card_type :∈ CARD_TYPES

OPERATIONS

addCredit (cr) =̂

PRE cr ∈ NAT ∧
cr > 0 ∧
card_type 6= gratuitous_card ∧
balance + cr ≤ MAXINT

THEN balance := balance + cr

END

END
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MACHINE Transport_Constants

SETS CARD_TYPES = { entire_card, student_card, gratuitous_card }
END

A implementação da máquina Transport importa duas máquinas para representar seu

estado, quais sejam, NatVar e Cards, que foram renomeadas para Balance.NatVar e

CardType.Cards apenas para deixar claro com quais variáveis elas irão se relacionar. A

máquina NatVar encapsula uma variável do tipo inteiro, e a máquina Cards uma variável do

tipo CARD TYPES. Ambas possuem operações para atribuir e consultar o valor armazenado

nas suas respectivas variáveis. Por serem estas duas máquinas triviais, omitimos deste texto os

seus códigos.

IMPLEMENTATION Transport_imp

REFINES Transport

IMPORTS Balance.NatVar, CardType.Cards

INVARIANT

balance = Balance.natVar ∧
card_type = CardType.cardTypeVar

INITIALISATION

Balance.setNatValue(0);

CardType.setCardType(entire_card)

OPERATIONS

addCredit (cr) =̂

VAR

bb

IN

bb <-- Balance.getNatValue;

Balance.setNatValue(bb + cr)

END

END

No invariante é especificada a relação de refinamento entre as variáveis das máquinas im-

portadas com as variáveis da máquina abstrata Transport. É a partir deste relacionamento que

são feitas as obrigações de prova para atestar que a implementação Transport imp satisfaz as

propriedades estabelecidas no invariante da máquina Transport.

Observe-se que na operação addCredit é utilizada uma substituição VAR-IN-END. Esta

substituição, que existe apenas na implementação, introduz variáveis locais em uma operação.
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No nosso exemplo, a variável local bb é criada para armazenar temporariamente o valor atual

de créditos e, posteriormente, este valor é somado ao valor recebido no parâmetro da operação.

O tipo da variável local é determinado pelo valor que ela recebe. Neste caso, a variável bb é

inteira, pois a operação getNatValue retorna um inteiro.

Todos os módulos B do exemplo foram verificados na ferramenta B4free, com 100% das

obrigações de prova verificadas. Para os módulos principais, as máquinas Transport e Trans-

port imp, foram geradas e provadas, respectivamente, 2 e 6 obrigações de prova.

Neste capı́tulo foi apresentado o método formal B com enfoque na sua aplicação ao desen-

volvimento de software cobrindo desde a especificação de alto nı́vel até a geração de código.

Vimos boa parte da notação deste formalismo, assim como a noção de verificação em B por

meio das obrigações de prova. No próximo capı́tulo, introduzimos parte da contribuição da

dissertação com o detalhamento do método BSmart, composto por um conjunto de etapas que

permitem a geração de uma aplicação Java Card a partir do seu modelo em B. O capı́tulo 5

detalha a ferramenta BSmart que possui um conjunto de programas que fornece suporte auto-

matizado aos passos requeridos pelo método.
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4 O Método BSmart

A elaboração deste trabalho teve inı́cio com o estudo da tecnologia Java Card e com a

implementação de estudos de caso de aplicações Java Card, tais como, bilhete eletrônico para

transporte urbano, comanda eletrônica em restaurante, controle de acesso, etc. Estes estudos de

caso foram feitos não apenas pelo autor deste trabalho, mas pelos demais bolsistas e colabora-

dores integrantes do projeto Engineering of Smart Card Applications (SMART) 1.

A análise dos estudos de caso mostrou-nos que as aplicações Java Card geralmente pos-

suem (1) uma estrutura comum imposta pelo framework Java Card, (2) funcionalidades que

se repetem nestas distintas aplicações, tais como, controle de acesso ou identificação e arma-

zenamento e recuperação de informações confidenciais; e (3) a necessidade de segurança e

confiabilidade com relação a estas informações armazenadas.

Em uma etapa posterior, aplicou-se o método B ao desenvolvimento dos estudos de caso

Java Card. Com base na análise do código desenvolvido nesta etapa, elaborou-se uma proposta

mı́nima de como os módulos B para uma aplicação Java Card deveriam ser organizados. Esta

proposta foi apresentada como parte do trabalho de conclusão de curso [GOMES, 2005] do

autor desta dissertação. A evolução desta proposta inicial levou à elaboração da primeira versão

do método BSmart.

O método BSmart (figura 4.1) tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento rigoroso

de aplicações Java Card a partir da sua especificação formal descrita na linguagem B. A sua pri-

meira versão, relatada em [GOMES; MOREIRA; DÉHARBE, 2005], apresenta os fundamentos

do método e processo de desenvolvimento para Java Card utilizando o protocolo APDU. Uma

extensão do primeiro trabalho foi apresentada em [DÉHARBE; GOMES; MOREIRA, 2006] e

descreve o desenvolvimento para Java Card por meio de invocação remota de métodos (RMI).

A figura 4.1 resume as etapas do desenvolvimento seguindo o método e o conjunto básico

de módulos criados neste processo. Para ambas as versões do método, o desenvolvimento

tem inı́cio pela especificação em B (API.mch) que descreve a lógica funcional de alto-nı́vel da

1Site do projeto smart: http://www.consiste.dimap.ufrn.br/projetos/smart/Wiki/



58

Figura 4.1: O método BSmart

aplicação. A partir daı́, um refinamento dessa especificação inicial (APIFullFunction ref.ref )

introduz os aspectos especı́ficos de Java Card, como o tratamento de erros por meio de uma

máquina de biblioteca que modela o lançamento de exceções (Exceptions.mch). O refinamento

também inclui uma máquina (APIConversions.mch) que contém conjuntos enumerados que es-

pecificam os serviços oferecidos e as exceções que podem ser lançadas pela aplicação. Fi-

nalmente, com base no último nı́vel de refinamento (implementação B) dos módulos criados,

o código Java Card correspondente à aplicação especificada pode ser gerado para Java Card

APDU ou RMI.

A ferramenta BSmart (capı́tulo 5) apóia o processo de desenvolvimento descrito no método

por meio de um conjunto de programas e da inclusão de uma biblioteca de módulos B que mo-

dela os tipos básicos de Java Card e classes essenciais da sua API, bem como classes contendo

estruturas de dados úteis ao desenvolvedor Java Card.

Na seção 4.1 são apresentadas as etapas do método correspondentes à adaptação da

especificação B para a geração de código Java Card, fornecendo suporte para que a geração

seja feita de forma correta, de acordo com as limitações e particularidades de uma aplicação

Java Card. Os aspectos especı́ficos para cada versão de applet Java Card são abordados na

seção 4.2, assim como o desenvolvimento da API para a aplicação host. Como estudo de caso,

utilizamos a especificação B da aplicação de carteira eletrônica da seção 2.5.1.
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4.1 Etapas para Adaptação da Especificação B a Java Card

As etapas do método que antecedem e fornecem suporte à geração de código Java Card

são relatadas nesta seção. Destas etapas fazem parte a especificação inicial da aplicação como

uma máquina B, bem como os refinamentos desta que introduzem gradativamente algumas

caracterı́sticas requeridas pela aplicação Java Card gerada.

4.1.1 Especificação B inicial

O processo de desenvolvimento com base no método BSmart tem inı́cio com a especificação

em alto nı́vel da aplicação do usuário como uma máquina B. Na figura 4.2 vê-se um trecho da

especificação em B da aplicação Wallet (seção 2.5) . Observe-se que esta especificação ainda

não possui nenhuma relação com os aspectos de comunicação ou com máquinas que modelem

alguma classe Java Card. Sendo assim, caso queira, o desenvolvedor pode reutilizá-la em outros

projetos fora do escopo do BSmart.

MACHINE Wallet
CONSTANTS MAX_BALANCE
PROPERTIES MAX_BALANCE ∈ Z ∧ MAX_BALANCE ≥ 0
CONCRETE_VARIABLES balance
INVARIANT
balance ∈ Z ∧ balance ≥ 0 ∧ balance ≤ MAX_BALANCE

INITIALISATION
balance := 0

OPERATIONS
addCredit (cr) =̂
PRE
cr ∈ Z ∧ cr > 0 ∧ balance + cr ≤ MAX_BALANCE

THEN
balance := balance + cr

END;
res <-- getBalance =̂
BEGIN
res := balance

END
END

Figura 4.2: A máquina Wallet
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4.1.2 Tipagem das variáveis da máquina inicial

O método B não distingue de forma clara a tipagem de dados de outras restrições nas diver-

sas cláusulas que especificam predicados, tais como, invariant, properties, assim como no corpo

das operações. Em alguns casos, o verificador de tipos é capaz de inferir o tipo de uma entidade

presente em um dado predicado. Entretanto, quando isto não acontece, uma mensagem de erro

é reportada ao usuário para que este forneça o tipo explı́cito da entidade em questão. Quando

da tradução do refinamento concreto da especificação para alguma linguagem, os predicados de

tipagem são mapeados para algum tipo equivalente da linguagem alvo, enquanto que as demais

restrições semânticas não podem ser traduzidas dessa forma.

Um passo importante para que o código Java Card a ser gerado esteja correto, é

a modificação da tipagem de entidades inteiras nos predicados da especificação inicial,

restringindo-as para tipos inteiros compatı́veis com a linguagem Java Card (byte e short).

No estado atual do método, assume-se que o especificador é o responsável por fornecer

uma versão da sua especificação inicial compatı́vel com os tipos inteiros de Java Card. Este

também deve tornar explı́cita a tipagem das variáveis da máquina, a fim de auxiliar o processo

de refinamento e tradução a ser apresentado nas seções seguintes.

MACHINE TShort
CONSTANTS
MAXSHORT, MINSHORT, SHORT,
sum, sub, ... , cast

PROPERTIES
MINSHORT ∈ INTEGER ∧ MINSHORT = −32768 ∧
MAXSHORT ∈ INTEGER ∧ MAXSHORT = 32767 ∧
SHORT = MINSHORT .. MAXSHORT ∧

sum ∈ SHORT ∗ SHORT → SHORT ∧
∀(n1,n2).(n1 ∈ SHORT ∧ n2 ∈ SHORT
∧ n1 + n2 ∈ SHORT ⇒ sum(n17→n2) = n1 + n2) ∧
...

END

Figura 4.3: A máquina TShort (parte) que representa o tipo short de Java Card. Fonte: [DU-
TRA, 2006]

Como forma de auxiliar o usuário nesse processo, são fornecidas máquinas que definem

conjuntos que modelam os tipos inteiros byte e short de Java Card. Observa-se na figura 4.3

a máquina TShort, que define como uma constante o tipo SHORT, correspondente ao tipo pri-

mitivo short de Java Card. Outras constantes também definem a faixa de valores do tipo e

“operações” sobre ele, como soma, subtração, dentre outras, que visam garantir que o resultado
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de uma operação entre dois operandos do tipo SHORT permaneça dentro da faixa de valores

permitida para o tipo.

Seguindo o exemplo, na máquina Wallet (figura 4.4) foi feita a modificação da tipagem das

variáveis e constantes do conjunto INT para o conjunto SHORT, compatı́vel com Java Card.

No processo de tradução para um applet Java Card este conjunto é traduzido diretamente para

o tipo short de Java Card. Na versão atual do método, é de inteira responsabilidade do usuário

o tratamento da perda de precisão decorrente da mudança da tipagem das variáveis inteiras em

suas especificações.

MACHINE Wallet
SEES TShort
CONSTANTS MAX_BALANCE
PROPERTIES MAX_BALANCE ∈ SHORT ∧ MAX_BALANCE ≥ 0
VARIABLES balance
INVARIANT balance ∈ SHORT ∧

balance ≥ 0
balance ≤ MAX_BALANCE

INITIALISATION balance := 0
OPERATIONS
addCredit (cr) =̂
PRE
cr ∈ SHORT ∧
cr ≥ 0 ∧
balance + cr ≤ MAXSHORT

THEN
balance := balance + cr

END;
res <-- getBalance =̂
BEGIN
res := balance

END
END

Figura 4.4: Nova versão da máquina Wallet com tipagem adequada às restrições de Java Card

Em uma versão futura do método deve-se automatizar esta etapa e torná-la um refinamento

da máquina de especificação inicial. Neste refinamento, uma variável do tipo inteiro, por exem-

plo, seria tratada como dois shorts, possivelmente por meio de uma máquina de biblioteca

adicional.

4.1.3 Refinamento full function

Em um módulo de especificação B geralmente as restrições a uma operação são especifi-

cadas em sua pré-condição, sendo responsabilidade do cliente da operação a garantia da sua
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validade no momento da chamada da operação. Uma vez especificadas dessa forma, essas

restrições podem ser omitidas na implementação. Para que testes correspondentes estejam pre-

sentes na implementação é necessário explicitar as restrições por meio de substituições mais

“concretas” no corpo da operação, como uma substituição condicional.

O modelo de operação que enfraquece a sua pré-condição, ficando esta apenas com a tipa-

gem das variáveis, e onde todo o tratamento das restrições à operação é feito em seu corpo, é

denominado de full function [WORDSWORTH, 1996].

Diante do exposto, faz-se necessário um passo adicional de refinamento que transforme

as operações que possuam o modelo de pré-condição forte para o modelo full function. Este

último é o mais próximo ao que se encontra usualmente em um código Java Card, onde se uma

condição não é satisfeita, deve ser lançada uma exceção para reportar o erro que ocorreu.

Exceções

O mecanismo de levantamento de exceções é modelado no método BSmart através dos

módulos <specification name>Conversions e Exceptions.

Seguindo o exemplo, na figura 4.5 vê-se a máquina Conversions criada para a especificação

Wallet. Nesta máquina devem ser definidos os conjuntos enumerados EXCEPTIONS e OPNA-

MES.

MACHINE WalletConversions
SETS
OPNAMES = {addCredit, getBalance},
EXCEPTIONS = {NEGATIVE_VALUE, CARD_FULL}

END

Figura 4.5: A máquina WalletConversions

O conjunto EXCEPTIONS deve conter um identificador, fornecido pelo desenvolvedor,

para cada exceção. Posteriormente, esses identificadores devem ser associados a uma ou mais

restrições nas diversas operações do refinamento, por meio da sua passagem como parâmetro

da operação throwIt na sentença de lançamento de exceção correspondente à restrição.

A operação throwIt, que equivale ao método throwIt das classes de exceção da API Java

Card, é definida na máquina Exceptions, que é fornecida como biblioteca na implementação do

método BSmart. A informação de qual tipo de exceção deve ser lançada é feita por meio da

nomeação da máquina Exceptions, quando da sua inclusão na cláusula INCLUDES do refina-

mento. Na operação addCredit da figura 4.6, o nome fornecido foi ISOException. Dessa forma,
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no corpo da operação, tem-se a sentença ISOException.throwIt(<exception name>). Quando

a geração de código for efetivada esta sentença será traduzida em uma chamada ao método

estático throwIt da classe ISOException de Java Card.

O conjunto OPNAMES deve conter os nomes de cada operação da especificação e pode

ser utilizado pela aplicação host para especificar qual operação deve ser chamada em um co-

mando APDU. Os conjuntos OPNAMES e EXCEPTIONS são traduzidos em classes Java Card

homônimas, sendo os seus elementos traduzidos em constantes (variáveis static).

REFINEMENT WalletFullFunction_ref
REFINES
WalletType_ref

SEES
WalletConversions

INCLUDES
ISOException.Exception(EXCEPTIONS)

INITIALISATION balance := 0
OPERATIONS
addCredit (cr) =̂
IF (¬(cr > 0))
THEN ISOException.throwIt(NEGATIVE_VALUE)
ELSIF (¬(balance + cr ≤ MAX_BALANCE))
THEN ISOException.throwIt(CARD_FULL)
ELSE balance := balance + cr
END;
...

END

Figura 4.6: O refinamento full function da especificação

Refinamento para a inclusão das exceções

Na figura 4.6, vê-se o resultado da transformação da especificação Wallet em seu mo-

delo full function, onde há duas restrições semânticas que antes estavam especificadas na pré-

condição. Uma delas diz que o parâmetro não pode ser negativo e a outra que a soma do

parâmetro com a variável inteira não pode ultrapassar um valor limite.

Formalmente, a passagem do modelo de pré-condição forte para o modelo full function

é apresentada na figura 4.7. Quando há somente uma restrição no predicado que não é de

tipagem, apenas uma substituição condicional na forma IF-THEN-ELSE-END é necessária no

corpo da operação full function. Para o caso de haver mais de uma restrição (uma conjunção de

restrições), a substituição condicional com ELSIFs é utilizada a partir da segunda até a última

restrição. A substituição que modifica o estado da operação é inserida na parte ELSE, uma vez
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que é a ação que deve ser feita após todos os estados excepcionais terem sido verificados.

op (p1, p2, ..., pn) =
PRE

p1 ∈ < TY PE > ∧
p2 ∈ < TY PE > ∧
...

pn ∈ < TY PE >
∧(i ∈ 1..n) < restrictioni >

BEGIN
< op substitution >

END

op (p1, p2, ..., pn) =
PRE

p1 ∈ < TY PE > ∧
p2 ∈ < TY PE > ∧
...

pn ∈ < TY PE >
THEN
IF ¬< restriction1 >
THEN

< throw exception1 >
ELSIF ...
ELSIF ¬< restrictionn >
THEN

< throw exceptionn >
ELSE

< op substitution >
END

END
END

Figura 4.7: Do modelo de operação com pré-condição forte (esq.) para o modelo full function
(dir.)

4.1.4 Implementação B que serve de base para a geração de código

IMPLEMENTATION Wallet_imp
REFINES WalletFullFunction_ref
SEES WalletConversions
IMPORTS ISOException.Exception(EXCEPTIONS)
VALUES MAX_BALANCE = 10000;
OPERATIONS
addCredit(cr) =̂
IF ¬(cr > 0)
THEN Exception.throwIt(NEGATIVE_VALUE)
ELSIF ¬(balance + cr ≤ MAX_BALANCE)
THEN Exception.throwIt(CARD_FULL)
ELSE balance := balance + cr
END
...

END

Figura 4.8: O refinamento concreto da especificação Wallet

O último refinamento concreto no método BSmart deve ser uma implementação B do

módulo full function ou de um outro refinamento posterior a este. Refinamentos adicionais

são comuns no desenvolvimento em B e podem ser utilizados, por exemplo, para se redefinir
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construções que não são diretamente traduzidas em código de linguagem de programação. A

figura 4.8 exibe a implementação Wallet imp, que refina WalletFullFunction ref.

As constantes definidas nos módulos anteriores devem ser valoradas na cláusula VALUES

da implementação. Naturalmente, cada constante deve receber um valor diferente da outra,

a fim de que possam ser identificadas de forma única. Este procedimento deve ser adotado

pois elas podem ser utilizadas pela aplicação host ou por outras classes internas ao cartão para

referenciar as operações, exceções ou propriedades públicas do applet.

4.2 Geração da Aplicação Java Card

A parte final do desenvolvimento seguindo o método BSmart corresponde à sı́ntese do

código da aplicação Java Card a partir da sua implementação B, o que é feito de forma au-

tomatizada pela ferramenta BSmart.

Nesta seção vemos inicialmente como cada construção da implementação B é traduzida

para Java Card. Posteriormente, seguindo o exemplo Wallet, demonstramos uma visão mais

prática de como é feita a geração de código para os dois tipos de aplicação do cartão, quais

sejam, o applet APDU (seção 4.2.2) e o applet RMI (seção 4.2.3). Por fim, apresentamos na

seção 4.2.4 a abordagem do trabalho de [MORAES, 2007] para a geração de código da API

para a aplicação host.

4.2.1 Aspectos gerais da tradução de B para Java Card

Apresentamos nesta seção de que forma algumas cláusulas e construções encontradas em

uma implementação B são traduzidas em código Java Card. Boa parte desta tradução foi her-

dada do tradutor Java do JBtools e pode ser apreciada com maiores detalhes em [TATIBOUËT;

VOISINET, 2002]. Um maior detalhamento é fornecido quando da descrição das modificações

que foram feitas neste trabalho, bem como na apresentação dos códigos inseridos na geração de

código do applet Java Card.

Tipos primitivos

Os conjuntos que definem tipos primitivos adicionados pelo BSmart, quais sejam, BYTE e

SHORT, são traduzidos diretamente para os tipos byte e short de Java. Os conjuntos inteiros

INT (INTEGER), NAT (NATURAL), NAT1 (NATURAL1) que fazem parte da notação B, são

todos traduzidos para o tipo int em Java. Uma variável tipada como BOOL em B é traduzida
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em uma variável boolean em Java e os conjuntos TRUE e FALSE são traduzidas em true e

false.

Arrays unidimensionais

O equivalente a um array em B é uma variável ou constante definida por uma função que

mapeia uma certa faixa de valores em um tipo. O resultado da geração de um array para

qualquer inicialização no JBtools original, e ainda na versão atual do BSmart, pode ser visto nos

exemplos mostrados abaixo em (1). Em (2), vemos alguns exemplos de traduções esperadas, de

acordo com [TATIBOUËT; VOISINET, 2002].

Declaração dos arrays e inicialização em B:

...

CONCRETE_VARIABLES

array1, array2, array3, array4

INVARIANT

array1 ∈ (0..2) 7→ BYTE ∧
array2 ∈ (−1..1) 7→ BYTE ∧
array3 ∈ (0..6) 7→ SHORT ∧
array4 ∈ (2..8) 7→ SHORT

INITIALISATION

array1 := {0 7→ 2, 1 7→ 4, 2 7→ -6};
array2 := {-1 7→ 3, 0 7→ 5, 1 7→ 7};
array3 := (0..6)∗6;
array4 := (2..8)∗9

...

(1) Em Java, atualmente para qualquer inicialização, é gerada a declaração do array e o seu

tamanho é calculado de acordo com o número de elementos especificados na inicialização em

B.

...

array1 = new byte[2 − (0) + 1];

array2 = new byte[1 − (-1) + 1];

array3 = new short[6 − (0) + 1];

array4 = new short[8 − (2) + 1];
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(2) A tradução em Java esperada para as inicializações fornecidas, segundo a documentação

do tradutor do JBtools, deve ser mais coerente com o que está especificado na inicialização em

B. Os arrays 1 e 2, que são inicializados com valores constantes, originam arrays em Java inici-

alizados na declaração com estes valores. Para os arrays 3 e 4 são criadas posições de memória

de acordo com o especificado na faixa de valores do lado esquerdo do “*” na inicialização, e

estas são inicializadas com o valor do lado direito.

...

byte[] array1 = 2, 4, −6;
byte[] array2 = 3, 5, 7;

byte[] array3 = new byte[7];

short[] array4 = new short[7];

void INITIALISATION() {
Arrays.fill(array3, (byte) 6);

Arrays.fill(array4, (short) 9);

}
...

Os arrays ainda precisam de um melhor tratamento. Estudaremos se a tradução sugerida

pelo JBtools é a melhor ou se ainda serão necessários alguns ajustes para torná-la correta e

adequada a Java Card.

Cláusulas da implementação B

IMPLEMENTATION A cláusula IMPLEMENTATION é o ponto de partida para a geração

de código. No mı́nimo, é gerada uma classe a partir da implementação que deu inı́cio à geração.

No caso particular da tradução para Java Card, a implementação selecionada para a geração dá

origem a uma classe applet e ao menos uma classe para cada módulo que a implementação

referencia.

Parâmetros da implementação e cláusula CONSTRAINTS Os parâmetros da

implementação dão origem a um método construtor Java com o mesmo número e tipo dos

parâmetros da implementação. São também criadas na classe gerada variáveis de instância para

receber o valor de cada parâmetro declarado.
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SEES e IMPORTS As máquinas referenciadas na cláusula SEES e IMPORTS são traduzidas

em classes Java Card, com o mesmo nome da máquina vista ou importada.

SETS Conjuntos enumerados são traduzidos em uma classe Java com o mesmo nome do

conjunto. Os elementos são então traduzidos, na ordem em que aparecem na declaração do

conjunto, em constantes Java Card (variáveis estáticas). As constantes traduzidas têm a forma:

public static final short <elem name> = <value>. No BSmart, o valor atribuı́do à constante

depende da posição do elemento correspondente na declaração do conjunto, tendo-se o cuidado

de se atribuir valores seqüenciais que estejam fora da faixa de números inteiros reservados para

instruções Java Card predefinidas.

CONCRETE VARIABLES As variáveis concretas, que podem ser inteiras, booleanas e

arrays, são traduzidas em variáveis de instância da classe gerada.

INITIALISATION As variáveis concretas do módulo de implementação da especificação

applet são inicializadas dentro do construtor da classe applet gerada, com base nos valores de

inicialização especificados na cláusula INITIALISATION.

VALUES As constantes definidas na especificação e os conjuntos adiados devem ser valora-

dos nesta cláusula da implementação. A tradução para Java Card irá depender do tipo de valor

que será atribuı́do à constante ou ao conjunto. Contantes valoradas por um inteiro são traduzi-

das em campos “static final < integer type > < constant name > = < value >” em Java. Para

um conjunto que é valorado por um intervalo é criada uma classe BRange com o limite superior

e inferior do intervalo e uma variável, com mesmo nome do conjunto, que será uma referência

para um objeto BRange, como no exemplo abaixo.

Em B: VALUES No código Java/Java Card:

CONJUNTO = 0..100 BRange CONJUNTO = new BRange(0, 100)

OPERATIONS Cada operação de um módulo B é traduzida em um método Java Card

correspondente. A tradução de uma operação para Java Card RMI é feita da mesma forma que

a tradução para Java tradicional. Os aspectos especı́ficos da tradução de uma operação para um

método de um applet APDU são analisados na seção 4.2.2.
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Algumas substituições

Seqüência (”;”) A substituição de seqüência é traduzida diretamente em um terminador

de comandos “;” em Java Card. Quando há apenas uma substituição na inicialização ou no

corpo de uma substituição em uma operação em B, não há a necessidade de se colocar o “;”.

Entretanto, na tradução para Java, o terminador é inserido.

Substituição simples (“atribuição”) A substituição simples, representada pelo sı́mbolo

“:=” é traduzida diretamente para o operador de atribuição de Java (“=”).

BEGIN-END A substituição BEGIN-END é traduzida simplesmente em um delimitador de

bloco de código em Java Card, onde um delimitador de bloco é um abre-e-fecha chaves { }.

IF A substituição IF pode ser definida em B como:

IF <expression> THEN <substitutions>

(ELSIF <expression> THEN <substitutions>)*

[ELSE <substitutions>]

END

Cada variação possı́vel da substituição IF de acordo com a definição acima, possui uma

correspondente tradução para Java Card. Abaixo, vemos dois exemplos retirados de [TATI-

BOUËT; VOISINET, 2002]:

B Java B Java

IF a < b THEN if (a < b) { | IF a < b THEN if (a < b) {

a := b a = b; | b := 0 b = 0;

END; } | ELSIF a > b THEN } else if (a > b) {

| a := 0 a = 0;

| ELSE } else {

| a := b/2 a = b/2;

| END; }

CASE A substituição CASE dá origem a uma estrutura de seleção switch em Java Card.
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CASE <expr> OF

EITHER <value> THEN

<substitutions>

OR <value> THEN

<substitutions>

ELSE

<substitutions>

END

END

switch (<expr_test>) {

case <value>:

<block_of_statements>;

case <value>:

<block_of_statements>;

default:

<block_of_statements>;

}

VAR-IN-END Como vimos na seção 3.3.5, a substituição VAR-IN-END, que existe apenas

no módulo de implementação, é utilizada para adicionar variáveis locais no escopo de uma

operação. As variáveis locais são tipadas de acordo com o valor que elas recebem na parte IN

da substituição VAR. Em Java Card, as variáveis declaradas em VAR-IN-END são traduzidas

em variáveis locais ao método que corresponde à operação que contém a substituição VAR.

VAR

var1,

var2,

...,

varN

IN

<substitution>

END

<type> var1;

<type> var2;

...

<type> varN;

...

Código inserido comum aos dois tipos de classe Applet

Informação sobre o pacote O nome do pacote onde as classes do applet serão armazenadas

deve ser fornecido pelo usuário antes da geração de código. Sendo assim, em todas as classes

geradas, a primeira sentença inserida será a informação do pacote na forma abaixo.

package <package_name>;

Classes importadas As classes da API Java Card importadas pelo applet são inseridas após

a informação do nome do pacote. Na versão atual, para o Applet APDU e para a implementação

da interface remota, são importadas todas as classes “possı́veis” de serem utilizadas, ou seja,
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para as quais são fornecidas uma classe de biblioteca no BSmart ou para aquelas inseridas de

forma automática pelo tradutor.

Cabeçalho da classe applet O modelo para a tradução do cabeçalho da classe applet

pode ser visto abaixo. O nome do applet a ser gerado é construı́do pela junção do nome da

especificação inicial com a palavra “Applet”.

public class <specification_name>Applet extends Applet {

Método construtor O método construtor do applet é gerado com o modificador private, uma

vez que a sua instanciação é feita pelo método install. A lista de parâmetros corresponde aos

parâmetros recebidos em install e que são passados ao construtor. No corpo do método gerado

é inserida uma chamada ao construtor da classe Applet e, posteriormente, é feita a inicialização

das variáveis.

private <applet_name>(

byte[] barray, short bOffset, byte bLength) {

super();

}

Método install O método install gerado possui uma lista de parâmetros para a recepção

dos dados de instalação do applet. Em seu corpo é feita a instanciação da classe applet e o

seu registro por meio da chamada ao método register da classe Applet. No código abaixo,

<applet reference> é o nome da variável que irá guardar a referência ao applet dentro do

método install. Esta é gerada colocando-se o nome do applet em letras minúsculas.

public static void install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) {

<applet_class_name> <applet_reference> =

new <applet_class_name>(bArray, bOffset, bLength);

<applet_variable>.register();

}

Métodos select e deselect O método select é traduzido em uma implementação que retorna

true, ou seja, que informa que o applet está apto a receber comandos do host. O método
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deselect é traduzido “sem implementação”, ficando a critério do usuário implementá-lo ou não

posteriormente.

public boolean select() { return true; }

public void deselect() { }

4.2.2 Tradução para o applet Java Card APDU

Nesta seção, abordamos os aspectos especı́ficos da tradução para a implementação Java

Card dos serviços oferecidos pelo cartão com o modo de comunicação mais comum, que con-

vencionamos denominar nesta dissertação de applet APDU (capı́tulo 2). Como vimos, este

tipo de applet trata, em um mesmo módulo (a classe applet), tanto dos aspectos de controle de

execução e comunicação, quanto da lógica de negócio da aplicação cartão. Por tratar explici-

tamente a comunicação por meio do protocolo APDU e por não depender necessariamente de

outras classes externas, o applet APDU tende a ser mais eficiente do que o applet RMI.

Método process

O método process, como apresentado na seção 2.5, é responsável pela decodificação do

campo de instrução (INS) do comando APDU e pela chamada dos serviços correspondentes

oferecidos pelo cartão. A decodificação é feita baseada no conjunto OPNAMES e seus valo-

res definidos na máquina <specification name>Conversions, que dá origem a uma classe de

mesmo nome (OPNAMES), como apresentado na seção 4.1.3.

public void process(APDU apdu) throws ISOException {
byte buffer = apdu.getBuffer();

...

switch (buffer[ISO7816.OFFSET_INS]) {
case OPNAMES.addcredit: addCredit(apdu); break;

case OPNAMES.debit: debit(apdu); break;

case OPNAMES.getBalance: getBalance(apdu); break;

default: ISOException.throwIt(ISO7816.SW_INS_NOT_SUPPORTED);

}
}
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Geração dos métodos da classe applet

Os métodos que encapsulam a funcionalidade do applet são gerados a partir das operações

do módulo de implementação B. Como vimos no capı́tulo 2, os métodos do applet Java Card

APDU têm todos o tipo de retorno void e recebem ou enviam informações por meio do protocolo

APDU. Dessa forma, o método a ser gerado não é idêntico à operação que serve como modelo

para a sua criação, sendo necessárias algumas modificações na assinatura e na implementação

interna obtidas do modelo para que o método seja corretamente gerado na sua forma Java Card

APDU. Observe-se que essas modificações alteram a estrutura do método com relação à sua

operação modelo, mas não alteraram a sua funcionalidade.

Uma outra observação também deve ser feita quanto à recepção do objeto APDU em cada

método. O objeto APDU pode ser visto como um ponto de entrada temporário para o JCRE

que pode ser acessado por qualquer applet no cartão. Além disso, o JCRE trata o buffer APDU

como um array global que pode ser utilizado livremente pelos applets no cartão. Dessa forma,

tanto a referência para o objeto APDU quanto o buffer só podem ser referenciados em escopo

local, ou seja, em um parâmetro ou em uma variável declarada dentro de um método. Optou-se

aqui por fornecer a referência à variável APDU como parâmetro em cada método. Poderı́amos

ter optado por fornecer apenas o buffer APDU no parâmetro. No entanto, isto impossibilitaria

acesso aos outros serviços da classe APDU no corpo do método gerado.

A seguir, apresentamos as abordagem adotadas para a recepção de parâmetros e para o

envio de dados em um método Java Card APDU.

Recepção de parâmetros Apesar da mudança na assinatura dos métodos que serão gerados

com base nas operações da implementação B, as referências aos parâmetros de cada operação é

mantida. Dessa forma, é possı́vel declarar cada parâmetro no corpo da operação e inicializá-lo

através do buffer APDU que será recebido. A abordagem para a recepção do valor do parâmetro

por meio do buffer APDU depende da quantidade e do tipo dos parâmetros recebidos.

Quando há até dois parâmetros do tipo byte, estes são recebidos nos campos P1 e P2 do

buffer, como pode-se ver pelo exemplo a seguir.

test (p1, p2) =̂ public void test (APDU apdu) {
PRE byte[] buffer = apdu.getBuffer();

p1 ∈ BYTE ∧
p2 ∈ BYTE byte p1 = (byte) buffer[ISO7816.OFFSET_P1];

THEN byte p2 = (byte) buffer[ISO7816.OFFSET_P2];
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... ...

END }

Para o caso de haver até três parâmetros do tipo byte ou dois byte e um short, os dois

primeiros são recebidos em P1 e P2, e o terceiro no campo DATA.

test (p1, p2, p3) =̂ public void test (APDU apdu) {
PRE byte[] buffer = apdu.getBuffer();

p1 ∈ BYTE ∧ byte p1 = (byte) buffer[ISO7816.OFFSET_P1]

p2 ∈ BYTE ∧ byte p2 = (byte) buffer[ISO7816.OFFSET_P2]

P3 ∈ SHORT byte bytesRead = (byte)

THEN apdu.setIncomingAndReceive();

... short p3 = (short) buffer[ISO7816.OFFSET_CDATA]

END }

Quando há mais de um dado para ser recebido no campo data, como no caso de haver dois

parâmetros short ou no caso de um dos parâmetros ser um array, vem sendo desenvolvido um

algoritmo que percorre o campo data do buffer APDU e recupera o valor de cada parâmetro.

Até o presente momento, este algoritmo ainda encontra-se em desenvolvimento.

Envio de dados para o cliente O envio de dados para a aplicação cliente também necessita

de um tratamento diferenciado, de acordo com o tipo e a quantidade de parâmetros a serem

enviados na resposta APDU.

Como vimos anteriormente, em B, pode-se retornar mais de um resultado em uma operação.

No entanto, em Java Card, na versão APDU, os tipos de retorno das funções são todos void.

Dessa forma, na tradução de B para Java, o método correspondente à operação tem sua as-

sinatura modificada para void, mas as variáveis de retorno presentes em seu modelo B são

declaradas e inicializadas com os seus valores de retorno dentro do corpo do método gerado.

De posse desses valores, é possı́vel enviá-los ao cliente no estilo Java Card APDU, copiando-os

para o buffer APDU e fazendo-se as chamadas aos métodos setOutgoing, setOutgoingLength e

sendBytes. Resalte-se que não há restrição quanto ao número de parâmetros a serem enviados,

deve-se apenas ter o cuidado de especificar, em setOutgoingLength, a quantidade correta de

bytes que serão retornados na resposta.

Abaixo vemos o exemplo do envio de duas variáveis, uma do tipo short (var1) e outra do

tipo byte (var2). Observe-se que, na operação B, a variável de retorno res recebe o valor de var1

e a variável res2 o valor de var2. Sendo assim, no método correspondente, elas são declaradas
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com sendo do tipo das variáveis cujo valor recebem e, em seguida, são inicializadas com estas

mesmas variáveis, assim como em seu modelo B. Posteriormente, são inseridas as informações

necessárias para o envio, como o número de bytes que serão enviados em setOutgoingLength;

é feita a cópia das variáveis para o buffer de forma seqüencial e, por fim, elas são enviadas por

meio da chamada ao método sendBytes. Até o momento, foi tratado apenas o envio dos tipos

byte e short, ficando os arrays e tipos inteiros maiores para trabalhos futuros.

res, res2 <-- op =̂ public void op (APDU apdu) {
BEGIN short res = 0;

res := var1; byte res2 = 0;

res2 := var2 res = var1;

END res2 = var2;

byte[] buffer = apdu.getBuffer();

short le = apdu.setOutgoing();

apdu.setOutgoingLength(3);

setShort(buffer, (short) 0, (short) res);

buffer[2] = (byte) res2;

apdu.sendBytes((short) 0, (short) 3);

}

4.2.3 Tradução para o applet Java Card RMI

Como vimos na seção 2.5.3, no modelo de desenvolvimento com base em invocação remota

de métodos, tem-se, do lado servidor, uma interface remota que especifica os serviços ofertados

pelo applet à aplicação host, uma implementação desta interface remota e o próprio applet Java

Card. Já o cliente (aplicação host) consiste em uma classe Java que irá acessar os serviços do

applet por meio de uma referência ao objeto remoto.

Devido ao modelo de desenvolvimento do applet RMI não tratar explicitamente a

comunicação por meio do protocolo APDU, a geração de código para esse tipo de applet e,

conseqüentemente, o método para que esta geração torne-se possı́vel, são bem mais simples

que para a versão APDU apresentada anteriormente.

Assim como para a versão Java Card APDU, nesta versão do método, todas as classes

Java Card RMI são geradas a partir da implementação B dos refinamentos da especificação do
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usuário. A interface remota (figura 4.9) é gerada com base na assinatura das operações definidas

na implementação B.

public interface IWallet extends Remote {
public void addCredit(short cr)

throws RemoteException, UserException;
public short getBalance()

throws RemoteException, UserException;
}

Figura 4.9: A interface remota IWallet

A principal classe a ser gerada é a implementação da interface remota (figura 4.10). Ela é

uma classe Java Card comum, sendo que no momento da geração devem ser feitas duas peque-

nas intervenções. Uma delas acrescenta a informação da interface implementada na assinatura

da classe. A outra modifica a assinatura dos seus métodos de acordo com a assinatura dos

métodos da interface remota.

public class WalletRemoteImpl
extends CardRemoteObject implements IWallet {
short balance;

public final short MAX_BALANCE = 10000;
public final short NEGATIVE_VALUE = 10;
public final short CARD_FULL = 11;

public WalletRemoteImpl() {
super();

}

public void addCredit (short cr)
throws RemoteException, UserException {
if ( !(cr > 0)) {
UserException.throwIt(NEGATIVE_VALUE);

}
else if ( !(balance + cr <= MAX_BALANCE)) {
UserException.throwIt(CARD_FULL);

}
else {
balance = balance + cr;

}
}

}

Figura 4.10: A implementação da interface remota

A classe applet é o arquivo mais simples a ser gerado. É necessário apenas o conhecimento
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do nome da especificação B, que é utilizado para nomear o applet. Todo o resto do código é

gerado sem a necessidade de nenhuma outra informação encontrada nos módulos B. A classe

applet gerada é idêntica aquela do exemplo do capı́tulo 2.

4.2.4 Geração da API para a aplicação host

A API para a aplicação host é gerada a partir do módulo de especificação inicial, de onde são

obtidas as assinaturas das operações que serão utilizadas para se gerar as chamadas aos serviços

do applet. Esta parte do método vem sendo tratada como parte da monografia de graduação

a ser apresentada em [MORAES, 2007]. Futuramente, a geração desta API será integrada ao

BSmart.

No trabalho proposto nesta dissertação, a aplicação Java Card servidora (o applet) é gerada

diretamente a partir da implementação da sua especificação em B. Por outro lado, o traba-

lho de [MORAES, 2007] propõe a geração de uma API contendo um conjunto de classes que

efetuam de forma transparente para o usuário a comunicação com o cartão, utilizando algum

padrão, como o Open Card Framework (OCF), ou Java Card RMI Client API (JCRMI). Essas

classes de comunicação devem tratar a conexão com o cartão e conter métodos responsáveis por

enviar e receber dados por meio dos métodos correspondentes no cartão. A figura 4.11 mostra

uma classe cliente usando a classe CommWalletClient para a comunicação por meio de RMI

com o applet Wallet.

public class Client {
public static void main(String[] args) {

try {
CommWalletClient comm = new CommWalletClient();
short balance = 0;
int res = 0;

System.out.print("Getting actual balance...");
balance = comm.getBalance();
System.out.println("Balance = " + balance); //print 0
System.out.println("Crediting 20...");
res = comm.addCredit((short) 20);
...

comm.performFinish();
} catch (Exception e) { System.out.println(e); }

}
}

Figura 4.11: Aplicação cliente usando uma classe de comunicação RMI. Adaptado de: [MO-
RAES, 2007]
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Além destes aspectos de comunicação com a aplicação cliente, o trabalho de [MORAES,

2007] também deve tratar conversões de tipos que sejam necessárias entre a aplicação cartão e a

aplicação host, assim como deve ser fornecido suporte automatizado para auxiliar na montagem

e na recepção do buffer APDU, no caso da aplicação do cartão ser um applet APDU.

A integração do trabalho aqui exposto com o trabalho de Moraes permitirá que a aplicação

Java Card seja gerada por completo, da aplicação cliente ao applet, a partir da sua especificação

formal em B.
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5 A Ferramenta BSmart

A ferramenta BSmart vem sendo desenvolvida como um plugin para a plataforma

Eclipse [GAMMA; BECK, 2003] e tem por objetivo apoiar o processo de desenvolvimento

de aplicações Java Card especificado no método homônimo apresentado no capı́tulo 4. Uma

proposta do método e um esboço inicial da ferramenta foram apresentados em [GOMES; MO-

REIRA, 2006]. Uma versão mais recente da ferramenta foi apresentada em [GOMES et al.,

2007].

A ferramenta é composta por uma interface gráfica com o usuário, construı́da por meio da

extensão dos componentes da interface do Eclipse e por um conjunto de programas integrados

à interface que apoiam cada etapa do processo de desenvolvimento descrito no método BSmart.

Além disso, junto com a ferramenta é fornecida uma biblioteca de módulos B e classes Java

Card, denominada KitSmart [DUTRA, 2006], com o objetivo de auxiliar a geração de código e

fornecer estruturas de dados para serem reutilizadas pelos desenvolvedores Java Card.

Na versão atual, a geração de código feita pela ferramenta não é de fato rigorosa, uma vez

que a verificação de que o código gerado corresponde ao modelo em B ainda não foi tratada.

Neste ponto, uma das soluções possı́veis é a utilização de formalismos como anotações em

Java Modelling Language (JML) [LEAVENS; CHEON, 2006] no código gerado para permitir

a verificação em tempo de execução de restrições identificadas no modelo em B. Uma outra

abordagem que pode ser investigada é a modelagem, em B, da plataforma Java Card, o que per-

mitiria aproveitar as ferramentas de análise disponı́veis para B a fim de verificar o mapeamento

do modelo em B para a plataforma Java Card. Também precisam ser incorporados ao BSmart

um provador e uma ferramenta para animação da especificação.

O presente capı́tulo está dividido como descrito a seguir. A seção 5.1 apresenta uma visão

de alto-nı́vel da arquitetura da ferramenta. A seção 5.2 detalha cada um dos programas que

compõem a ferramenta. O conjunto de artefatos fornecidos, composto por módulos B e classes

Java Card, é apresentado na seção 5.3. A abordagem utilizada com relação a inclusão dos

tipo inteiros Java Card é discutida na seção 5.4. Por fim, um exemplo prático de utilização da
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ferramenta pode ser visto na seção 5.5.

5.1 Arquitetura da Ferramenta

A figura 5.1 ilustra a arquitetura da ferramenta. A interface com o usuário é composta

basicamente por um editor de textos B e por componentes como botões ou itens de menu, que, a

partir do arquivo selecionado no editor, lançam ações que por sua vez instanciam os programas

componentes do BSmart (seção 5.2). Estes podem ser vistos do lado direito da figura. Em

destaque, encontra-se o type checker e o gerador de código. As demais ferramentas de suporte

ao método incluem um analisador de que o código B é compatı́vel com Java Card e um gerador

de módulo B que são requeridos pelo método.

Figura 5.1: Arquitetura da ferramenta BSmart

Na figura também podem ser vistos alguns repositórios de arquivos. “bsources” armazena

módulos B, “bxml” os arquivos XML criados pelo type checker, “libs” as bibliotecas da fer-

ramenta JBtools e do kitSmart, e, por fim, “java” armazena os arquivos Java ou Java Card

gerados. O repositório libs é comum a todos os projetos e fica localizado no próprio diretório

do plugin. Os demais repositórios são criados para cada projeto BSmart e são acessı́veis na

ferramenta por meio dos editores de texto fornecidos pelo Eclipse. Um editor para módulos

B, que até o momento apresenta como funcionalidade apenas o destaque de sintaxe, também é

fornecido como parte do plugin.

5.2 Programas que Compõem a Ferramenta

Os programas que compõem o núcleo funcional do plugin BSmart serão apresentados a

seguir. Destes, o type checker B e o gerador de código são parte da ferramenta acadêmica
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open-source JBtools [VOISINET, 2002; TATIBOUËT et al., 2003]. O gerador de código foi

estendido no presente trabalho para permitir a geração de código para Java Card. Os demais

programas foram implementados no intuito de fornecer apoio adicional ao método BSmart.

5.2.1 Type checker B

O parse e a verificação de tipagem de um módulo B são feitos pela ferramenta type checker.

Esta ferramenta obedece a gramática clássica da notação B, como descrito em [ABRIAL, 1996].

Quando o parse e a verificação de tipagem em um arquivo contendo um módulo B são

concluı́dos de forma bem sucedida, são gerados novos arquivos contendo uma representação

intermediária em XML correspondente a este módulo e a todos os outros que ele referencia.

Dessa forma, cada elemento sintático de um módulo B é traduzido em uma âncora XML, como

pode ser visto na figura 5.2.

INVARIANT
balance : SHORT

<Invariant>
<In>
<BIdentifier>
balance

</BIdentifier>
<Set>
<IntegerSet>
SHORT

</IntegerSet>
</Set>

</In>
<Invariant>

Figura 5.2: Trecho de XML gerado após parser/type checker de um módulo B

Para que seja possı́vel a manipulação dos elementos do arquivo XML gerado, a ferramenta

JBTools fornece uma biblioteca de classes denominada B Object Library (BOL), que se constitui

pela definição de uma classe Java para cada tag que pode ser encontrada no arquivo XML.

Por meio da BOL pode-se gerar uma representação sintática do XML como uma árvore

de objetos Java. As demais ferramentas descritas na presente seção utilizam-se da árvore de

objetos gerada para manipular de alguma forma um módulo B. Para tanto, cada classe da BOL

fornece métodos set e get, bem como métodos para construir a representação textual da classe

correspondente com a sintaxe da notação B. Essa representação pode ser, por exemplo, um novo

módulo B ou uma classe Java Card, quando da geração de código.

Durante o desenvolvimento da ferramenta foram corrigidos alguns bugs presentes no type
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checker original. Os mais importantes foram:

• Não era possı́vel a geração de código a partir de uma implementação que não tinha a

cláusula OPERATIONS.

• O type checker de uma implementação falhava quando esta implementava um refinamento

e ambos os módulos viam (cláusula SEES) uma mesma máquina.

5.2.2 Analisador de conformidade B-Java Card

Devido ao hardware limitado de um smart card são impostas algumas restrições quanto

à API e à máquina virtual Java para Java Card. Por exemplo, os tipos primitivos de ponto

flutuante (float e double) de Java não são implementados, há limitação quanto ao número de

atributos em uma classe, não há classe String, a implementação do tipo int pelo fabricante do

cartão é opcional, dentre outras.

Diante dessas restrições, é necessário que haja uma ferramenta que analise um módulo B

para determinar se a partir dele é possı́vel a geração de classes Java Card. Na versão atual, a

ferramenta de verificação de conformidade de um módulo B para Java Card verifica apenas se

a tipagem das entidades (variáveis, parâmetros, constantes, etc.) inteiras foi feita utilizando-se

um dos tipos inteiros Java Card (byte ou short).

Para esta ferramenta, ainda devem ser feitas todas as verificações de conformidade que

sejam possı́veis a partir de um modulo B. De acordo com as restrições observadas para classes

e métodos contidas na especificação da máquina virtual Java Card [SUN MICROSYSTEMS,

2006], essas verificações incluem:

• Um módulo B não pode conter mais de 255 variáveis e constantes declaradas, incluindo

as variáveis que são utilizadas e estão declaradas em outros módulos.

• Um módulo B não pode conter mais que 255 operações que sejam traduzidas para Java

Card como métodos públicos ou protegidos.

• O número máximo de variáveis que pode ser utilizadas em uma operação é de 255, in-

cluindo variáveis locais e parâmetros.

• Em uma classe Java Card podem ser utilizados apenas arrays unidimensionais.
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5.2.3 Gerador de módulos Java Card

O gerador de módulos Java Card fornece suporte para a criação automatizada dos módulos

B que servirão de base para a geração de código Java Card. Como entrada para esta ferramenta

deve ser fornecido uma máquina ou refinamento B e o resultado da sua execução é a criação de:

• Uma máquina <specification name>Conversions que será a base para a criação das cons-

tantes que identificam unicamente cada operação e cada exceção definida na classe applet.

• Um refinamento do módulo recebido como entrada contendo uma versão full function das

operações que recebem entrada de dados, do modo como foi descrito na seção 4.1.3.

• Uma implementação B (opcional) do refinamento full function.

A máquina Conversions declara dois conjuntos que são gerados automaticamente. Um

deles contendo identificadores para as operações e o outro contendo identificadores para as

exceções da máquina. Os elementos desses conjuntos serão utilizados para a criação, no applet

a ser gerado, de constantes que serão utilizadas pela aplicação host para que seja possı́vel a

referência a operações da máquina e o tratamento adequado de exceções, caso alguma seja

lançada pelo applet.

Com relação à geração do refinamento full function, o usuário da ferramenta pode escolher

a máquina de exceção que será utilizada, que pode ser ISOException ou UserException; qual o

estilo de substituição condicional será gerado, negando ou não o predicado da parte IF, assim

como o identificador para cada exceção identificada.

Uma implementação B do refinamento full function também pode ser gerada automati-

camente por meio desta ferramenta. Essa implementação deve servir de auxı́lio para que o

usuário não tenha que fazê-la “ex nihilo” antes da efetiva geração de código Java Card. No

entanto, não há garantia de que a implementação gerada esteja totalmente correta, podendo ser

ser necessários alguns ajustes pelo usuário para que a sua versão final fique de acordo com as

restrições impostas ao módulo de implementação.

5.2.4 Tradutor de código B para Java Card

O tradutor deve receber como entrada um módulo de implementação B e gerar o código

Java Card correspondente. Na versão atual do JBtools, o tradutor é capaz de gerar código

para as linguagens Java e C#, sendo esta última não tratada neste trabalho. Apesar de ter sido
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concebido com o propósito principal de otimizar a geração de código B para Java, visando a

utilização do código gerado em smart cards, a tradução para o applet Java Card não é feita

diretamente.

O desenvolvedor na ferramenta JBtools deve separar a lógica de negócio do applet, que

pode ser traduzida de B para uma classe Java, do código que implementa o applet em si, que

deve ser feito manualmente pelo desenvolvedor. Sendo assim, o applet deve instanciar a classe

da lógica de negócio e fazer chamadas aos seus métodos sempre que alguma funcionalidade for

requisitada.

É fácil perceber que a solução adotada pelo JBtools não é eficiente, uma vez que é necessária

a criação de mais de uma classe para fazer um trabalho que poderia ser feito dentro da própria

classe do applet. Um outro ponto fraco dessa ferramenta é que ela restringe a geração de código

para as entidades inteiras da máquina aos tipos int e short. O usuário tem que escolher um deles,

antes da geração ser efetivada, para que sejam tipadas todas as entidades numéricas inteiras da

classe gerada. Maiores detalhes quanto às caracterı́sticas e ao funcionamento do tradutor do

JBtools podem ser obtidos em [TATIBOUËT; VOISINET, 2002].

Na solução proposta neste trabalho, modificou-se as ferramentas do JBtools (seção 5.4) para

permitir um controle mais fino na tradução da tipagem das entidades inteiras, que agora podem

ser tipadas explicitamente para um dos tipos inteiros permitidos em Java Card. Foram feitas

também refatorações nas classes responsáveis pela geração de código na ferramenta JBtools e a

extensão destas classes para permitir a geração de código para Java Card em suas duas versões

(APDU e RMI).

5.3 Artefatos Fornecidos pela Ferramenta (KitSmart)

A ferramenta BSmart fornece um conjunto de artefatos, denominado de KitSmart, com-

posto por módulos B e classes Java Card, com o objetivo de auxiliar a geração de código e

de fornecer aos desenvolvedores Java Card estruturas de dados que podem ser reutilizadas em

seus programas.

Parte dos artefatos foi inicialmente proposta no trabalho de [DUTRA, 2006]. Os demais

foram contribuição deste trabalho e foram desenvolvidos de acordo com as necessidades do

método BSmart.
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5.3.1 Artefatos herdados

O trabalho de [DUTRA, 2006], com contribuições de Katia Moraes e Itamir Barroca Filho,

inicialmente contribuiu com os artefatos descritos abaixo, o que inclui a primeira versão das

máquinas Byte e Short, e das máquinas, implementações e correspondentes classes Java Card

das estruturas de dados Date, Time, Person e Measure.

Byte e Short: contém a definição dos tipos byte e short e operações aritméticas que operam

sobre eles.

Date: possui operações para manipulação de datas. Podem ser feitas comparações entre datas,

checkagem de validade de datas, dentre outras funcionalidades.

Time: inclui operações para manipulação de unidades de tempo, medido em horas, minutos e

segundos. As operações contidas são essencialmente de comparação e transformação de

unidades temporais.

Person: trata do armazenamento e recuperação de informações pessoais, tais como, nome,

idade, sexo, endereço, dentre outras.

Measure: contém operações matemáticas básicas com unidades monetárias e grandezas que

necessitem de ponto flutuante.

5.3.2 Artefatos contribuı́dos

O presente trabalho acrescentou as máquinas e implementações B descritas abaixo, as quais

auxiliam à geração e código Java Card. Embora sejam fornecidas as implementações em B, não

será necessária a geração de classes para os módulos abaixo, uma vez que eles modelam classes

que são parte da API Java Card.

Exception: serve de base para o modelar o lançamento das exceções ISOException e UserEx-

ception. Possui uma operação throwIt, que equivale ao método throwIt presente nessas

classes em Java Card.

APDU: possui operações que equivalem aos métodos definidos na classe java-

card.framework.APDU.

ISO7816: implementa as constantes declaradas na interface ISO7816 da API Java Card.
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5.4 Aspectos Relacionados com a Implementação dos Tipos
Inteiros de Java Card

Como vimos no capı́tulo 2, na linguagem Java para Java Card, fazem parte dos tipos pri-

mitivos numéricos apenas os inteiros byte e short. Por outro lado, em B, temos os conjuntos

INT e NAT para a tipagem de entidades inteiras.

Para que fosse possı́vel a correta tradução da tipagem das entidades inteiras de B para

Java Card, precisou-se intervir nas diversas ferramentas componentes do JBtools. Para tanto,

introduziu-se nas ferramentas os tipos byte e short de Java Card como parte dos conjuntos que

compõem o tipo inteiro de B. Sendo assim, por exemplo, a geração de código para uma variável

de uma implementação B que tenha com tipo o conjunto BYTE é feita diretamente em uma

variável byte em Java.

O cast de uma expressão inteira em Java mereceu um tratamento especial no BSmart. Em

Java, toda expressão inteira gera como resultado um int. Neste caso, quando se tenta atribuir a

uma variável byte ou short uma expressão inteira, sem que se faça um cast para o tipo corres-

pondente, obtém-se como resultado um erro de compilação.

No BSmart, utilizando-se os operadores aritméticos de B ao invés das operações contidas

nas máquinas de tipos do KitSmart (Byte e Short), quando se tem em uma máquina B uma

variável short que recebe uma expressão inteira, o cast para short é feito automaticamente na

expressão quando da tradução para Java. Essa abordagem tem como efeito colateral o trunca-

mento de uma expressão que não caiba em um short.

Por outro lado, ao se utilizar as operações definidas nas máquinas de tipos do KitSmart,

o usuário sabe previamente, quando da verificação em um provador B, que o resultado ficará

dentro da faixa do tipo da variável que está recebendo a expressão. A desvantagem dessa

abordagem é que as expressões aritméticas por meio das operações definidas nas máquinas de

tipos tendem a ser muito grandes e um pouco confusas, devido à necessária composição das

operações em uma mesma expressão.

Optou-se por fornecer as duas abordagens no BSmart. Se o usuário quiser mais formalismo,

com a garantia de que o cast no código Java Card segue explicitamente o que foi especificado,

as operações definidas nas máquinas do kit devem ser utilizadas. Estas operações podem vir

a ser traduzidas em operadores Java quando da geração de código, visando uma geração de

código mais “limpa” e eficiente. De outra forma, caso o usuário esteja ciente dos efeitos de não

se utilizar as operações e não queira utilizá-las, a abordagem dos operadores tradicionais com

cast automático também é fornecida.
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As máquinas do kit para os tipos BYTE e SHORT atualmente estão sendo fornecidas em

duas versões, uma para uso na ferramenta BSmart, e outra para permitir a verificação da

especificação por ferramentas externas ao BSmart. Isto foi feito pois, para o usuário do BS-

mart, a definição dos conjunto dos tipos BYTE e SHORT presentes nas máquinas para serem

utilizadas externamente não é necessária, assim como não é possı́vel de ser feita, uma vez que

estes são parte do tipo inteiro B no BSmart.

5.5 Utilizando a Ferramenta BSmart

O objetivo desta seção é servir como um guia para se demonstrar de uma perspectiva prática

as funcionalidades da ferramenta BSmart. A seção a seguir fornece o embasamento nos concei-

tos da plataforma Eclipse necessários para o entendimento das seções posteriores. A partir da

seção 5.5.2 são apresentadas as funcionalidades da ferramenta. Utilizamos a especificação do

estudo de caso de carteira eletrônica do capı́tulo 4 sempre que necessário para ilustrar alguma

etapa do processo.

5.5.1 Uma visão geral da plataforma Eclipse

Eclipse pode ser definido como uma comunidade open source que tem por objetivo pro-

ver uma plataforma aberta para desenvolvimento, sob a forma de um framework baseado em

plugins, que torna fácil a tarefa de criar, integrar e utilizar ferramentas de software [ECLIPSE

FOUNDATION, 2006].

O projeto Eclipse foi lançado em novembro de 2001 pela IBM em conjunto com a Object

Technology International (OTI) e mais oito companhias [SHAVOR et al., 2003]. A partir de

2004 a IBM liberou a plataforma Eclipse como um projeto de código aberto por meio da Eclipse

Public License e um consórcio formado por dezenas de companhias, denominado Eclipse Foun-

dation, passou a gerenciar e desenvolver o projeto [ECLIPSE FOUNDATION, 2006].

A filosofia do Eclipse de prover um ambiente de desenvolvimento extensı́vel por meio de

plugins que compartilham uma mesma interface, tende a tornar o desenvolvimento mais pro-

dutivo por diminuir problemas de integração e de aprendizado que podem ocorrer quando são

utilizadas ferramentas completamente distintas.

A ferramenta Eclipse já vem com plugins que, dentre outras funcionalidades, fornecem uma

IDE Java completa, integração com a ferramenta apache ant e suporte para o gerenciamento de

código fonte por meio da integração com a ferramenta CVS, que auxilia o trabalho em equipe
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e permite ao desenvolvedor trabalhar com diversos repositórios ao mesmo tempo. Diversos

plugins fornecidos por empresas ou por desenvolvedores independentes acrescentam funciona-

lidades à ferramenta Eclipse. Como exemplo, podemos citar plugins que fornecem ambientes

de desenvolvimento C/C++, ferramentas de modelagem em UML, ambientes para a construção

de GUIs, etc.

O ambiente de desenvolvimento da ferramenta Eclipse pode ser dividido em três par-

tes [GAMMA; BECK, 2003]:

• A plataforma Eclipse, que será detalhada a seguir.

• O Java Development Tools (JDT), que corresponde ao conjunto de plugins que fornecem

suporte para desenvolvimento em Java no Eclipse.

• O Plugin Development Environment (PDE), que consiste em um plugin que estende o

JDT com o objetivo de fornecer um ambiente para desenvolvimento de novos plugins.

Figura 5.3: Arquitetura da plataforma Eclipse

Para melhor entendimento das seções posteriores interessa-nos apenas detalhar alguns com-

ponentes da plataforma Eclipse (figura 5.3), composta basicamente por componentes de inter-

face gráfica com o usuário e por um core, independente de interface, que gerencia a plata-

forma [GAMMA; BECK, 2003].

O componente Runtime é responsável pela infraestrutura de plugins, descobrindo os plu-

gins que devem ser carregados e gerenciando a inicialização de cada um deles. O Workspace

gerencia os projetos criados pelo usuário, sendo um projeto composto por arquivos e diretórios

que são mapeados para o sistema de arquivos do sistema operacional do usuário.

Para a construção de interfaces gráficas tem-se as APIs SWT e JFace. SWT define com-

ponentes básicos, tais como, botões, caixas de texto, tratamento de eventos, gerenciamento
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de layout, dentre outros. A API JFace é construı́da sobre a SWT e adiciona facilidades na

construção de elementos mais complexos e que são comuns ao desenvolvimento de GUIs, como

editores de texto, wizards, árvores de visualização, manipulação de arquivos e diretórios, dentre

outros.

A janela principal do Eclipse é denominada de Workbench. Nela encontram-se os editores

de texto, as views (janelas dentro do workbench) e as perspectivas (grupos de views e editores).

A figura 5.4 exibe a janela principal tal como ela é vista após a inclusão do plugin BSmart. Na

figura, em 1, vê-se os botões que lançam os programas apresentados na seção 5.2. Em 2, temos

o projeto da especificação wallet aberto. A especificação inicial da aplicação Wallet.mch aberta

no editor B pode ser vista em 3.

Figura 5.4: A interface do BSmart na plataforma Eclipse
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Figura 5.5: Janela de criação de um novo projeto B

5.5.2 Criando um novo projeto B

Para que se possa começar o desenvolvimento, o usuário deve criar um projeto B. deve-se

clicar no menu File > New > Project e no item “BSmart” selecionar B Project. Feito isto, a

janela para criação de projeto (figura 5.5) será aberta.

Na janela de criação de projeto o usuário deve inicialmente inserir o nome do novo projeto

e escolher onde ele será criado, que pode ser no workspace do Eclipse ou em qualquer outro

diretório externo. Pode-se ainda alterar os nomes dos diretórios do projeto e escolher se um

template para a máquina que inicia o desenvolvimento em B deve ser criado.

Após a criação do projeto, o mesmo fica visı́vel e pode ser acessado na view Package Explo-

rer ou na view Navigator. Caso se queira adicionar arquivos ou diretórios externos, o recurso

de importação do Eclipse deve ser utilizado. Para tanto, deve-se clicar com o botão direito em

algum diretório do projeto e selecionar “Import”.
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5.5.3 Criando um novo módulo B

Foi incluı́do no BSmart um wizard com a intenção de facilitar a criação de novos módulos

B. O wizard (figura 5.6) pode ser acessado no menu File > Other > BSmart > BModule ou,

após clicar com o botão direito em um diretório do projeto, selecionando Other > BSmart >

BModule.

Figura 5.6: Janela de criação de um novo módulo B

Deve-se fornecer ao wizard o diretório no projeto onde será criado o módulo, o nome do

módulo e o seu tipo, que pode ser máquina, refinamento ou implementação. Quando o botão

finish do wizard é pressionado, o novo módulo é criado e automaticamente aberto no editor B.

Apesar de simples, este wizard pode ser estendido para permitir, por exemplo, que sejam

inseridos os nomes dos módulos referenciados pelo módulo a ser criado; a adição de templates

para operações, dentre outras funcionalidades.

5.5.4 Trabalhando com os programas componentes do BSmart

Os programas componentes da ferramenta BSmart podem ser acessados a partir dos botões

ou do menu BSmart na janela principal do Eclipse (figura 5.7).

Figura 5.7: Botões e menu BSmart na Janela principal do Eclipse

Antes de se lançar alguma ferramenta, deve-se primeiro selecionar algum módulo B em um

projeto, o que pode ser feito selecionando-se o arquivo correspondente ao módulo no próprio
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projeto ou através da sua aba correspondente no editor B. Na figura 5.4 pode-se ver a seleção

do módulo Wallet no editor.

O resultado da execução de cada ferramenta é apresentado de forma textual na view Console

do Eclipse (figura 5.8).

Verificador de tipagem

A verificação de tipagem é o primeiro passo para utilização das demais ferramentas, uma

vez que, como vimos na seção 5.2.1, é através do xml gerado pela execução bem sucedida

da ferramenta type checker que as outras ferramentas manipulam o código do módulo B que

recebem como entrada. Na figura 5.8 pode-se vislumbrar o resultado da verificação de tipagem

da especificação Wallet.

Figura 5.8: Janela Console e o resultado do type checker de Wallet

Analisador de compatibilidade B-Java Card

A ferramenta que verifica a compatibilidade do código B para Java Card pode ser utilizada

a qualquer momento no desenvolvimento. No entanto, preferencialmente, deve-se fazer esta

verificação sempre que um novo módulo é desenvolvido. Na figura 5.9 vê-se o resultado da

verificação quando tipamos a variável balance da especificação Wallet como um INT em B.

Figura 5.9: Resultado da execução da ferramenta de verificação de conformidade B para Java
Card
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Figura 5.10: A janela de opções da ferramenta de geração de refinamento full function

Gerador de Módulos Java Card

Como vimos na seção 5.2.3, a geração dos módulos Java Card deve ser feita a partir da

máquina inicial ou de algum refinamento desta. A figura 5.10 exibe o wizard para a geração dos

módulos. Para o refinamento full function a ser criado, o usuário pode escolher qual máquina de

exceção será incluı́da no refinamento, o estilo do predicado que será gerado e os identificadores

que serão associados a cada exceção. Para esta última opção, deve-se pressionar o botão next,

o que abrirá a janela da figura 5.11. É possı́vel ainda, em other options, selecionar a criação de

um “esboço” da implementação B do refinamento full function.

Na figura 5.11, o nome da operação onde foi identificada a condição excepcional aparece

à esquerda da janela. Em seguida, vemos o predicado cuja não-satisfação irá gerar o código de

lançamento da exceção. O identificador da exceção deve ser inserido pelo usuário no campo de

texto ao lado direito da janela. Caso este não queira inserir um identificador, são criados identi-

ficadores automaticamente pela ferramenta, tais como, exception 1, exception 2, tantos quantos

forem os identificadores que faltam. Além disso, pode-se remover uma ou mais exceções iden-

tificadas pela ferramenta, selecionando-as e pressionando-se o botão remove selected.

Para finalizar a criação dos módulos, deve-se clicar no botão finish. O refinamento full

function, a máquina e a implementação Conversions e a implementação B do refinamento são

gerados no diretório de módulos B do projeto.
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Figura 5.11: A janela para inserção dos identificadores das exceções para cada operação

Gerador de código

A última etapa do processo corresponde à geração de código, feita a partir de um módulo

de implementação B. A figura 5.12 exibe a janela de seleção da “linguagem” para a geração de

código. O nome do pacote das classes que serão geradas deve ser fornecido na caixa de texto

identificada pelo label Package name. Caso queira, o usuário também pode escolher a tabulação

para a indentação das classes geradas, que por padrão é de dois espaços em branco. Opções

particulares de cada “linguagem” podem ser acessadas pressionando-se o botão next. Quando o

botão finish é pressionado, um subdiretório com o mesmo nome do pacote especificado na janela

é criado dentro do repositório de arquivos Java. É nesse subdiretório onde são armazenadas as

as classes geradas.

Figura 5.12: Wizard para geração de código Java Card
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5.6 Resultados

A versão da ferramenta BSmart apresentada nesta dissertação foi testada apenas com

especificações de pequeno porte, algumas retiradas dos exemplos que acompanham a ferra-

menta JBtools e outras desenvolvidas pelo autor da dissertação e por membros do projeto Engi-

neering of Smart Card Applications (SMART). Para que a ferramenta torne-se adequada para ser

utilizada em especificação de proporções industriais devem ser feitos testes com especificações

maiores, além de um investimento em técnicas de verificação que assegurem que o código ge-

rado corresponde exatamente ao seu modelo formal.

Nesta seção vemos algumas informações sobre o código gerado e o desempenho na

execução do exemplo Wallet, bem como dados ilustrativos da dimensão da ferramenta com

relação, principalmente, a quantidade de linhas de código desenvolvidas e reutilizadas.

5.6.1 Exemplo Wallet

O exemplo Wallet, utilizado nesta dissertação como estudo de caso, é composto por cinco

módulos B, sendo duas máquinas (Wallet.mch e WalletConversions.mch), o refinamento Wallet-

FullFunction ref.ref e as implementações Wallet imp.imp e WalletConversions imp.imp.

Os módulos requeridos pelo método que são gerados por meio da ferramenta necessitam

de pouca ou nenhuma intervenção do usuário quando criados a partir de uma especificação de

pequeno porte, como o estudo de caso Wallet, que lida com dados numéricos simples.

A especificação abstrata Wallet.mch foi criada manualmente, já com a restrição dos tipos

inteiros para compatibilidade com Java Card. Entretanto, todos módulos derivados de Wal-

let.mch foram gerados automaticamente com o auxı́lio da ferramenta. Foi necessário apenas

acrescentar manualmente, no módulo de implementação Wallet imp, a cláusula VALUES com a

valoração das constantes declaradas na máquina abstrata. A geração automatizada da cláusula

VALUES deverá ser tratada em uma versão futura da ferramenta.

Na tabela 5.1 vemos o tamanho de cada módulo da especificação Wallet. Não se verifica

grande diferença entre o tamanho da máquina Wallet.mch e a sua implementação Wallet imp.

Isto acontece porque, apesar da especificação abstrata conter mais código de especificação das

propriedades das constantes e variáveis que a sua implementação concreta, esta última possui

maior quantidade de código na especificação das operações, uma vez que as pré-condições das

operações da máquina são expandidas em substituições condicionais na implementação.

O código Java Card gerado a partir dos módulos de implementação pode ser visto na ta-
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Módulo B Tamanho em bytes
Wallet.mch 1038
WalletConversions.mch 152
WalletFullFunction ref.ref 1032
WalletConversions imp.imp 68
Walet imp.imp 1061

Tabela 5.1: Tamanho em bytes dos módulos B do exemplo Wallet

bela 5.2. Na versão APDU, a implementação BWallet imp dá origem ao applet BWalletAp-

plet.java. A diferença de tamanho da classe com relação a sua implementação B, que chega

a ser de quase quatro vezes, se deve ao código inserido pelo tradutor, como a informação das

classes importadas e os métodos especı́ficos do ciclo de instanciação e execução do applet.

Pretende-se no futuro diminuir esta intervenção do tradutor, transferindo a maior parte da res-

ponsabilidade, principalmente da introdução dos métodos Java Card, para o modelo B.

Com relação ao código gerado para Java Card RMI, a partir de Wallet imp, são derivadas as

três classes componentes deste modelo de comunicação. Observe-se que a classe applet gerada

é bem menor que a sua versão APDU. Isto se deve ao fato de que a classe applet RMI não contém

a implementação da lógica de negócio da aplicação, o que é feito apenas na implementação da

interface remota (WalletRemoteImpl.java).

A tradução de WalletConversions imp, comum às duas versões, gera duas classes, EXCEP-

TIONS.java e OPNAMES.java, correspondentes aos conjuntos enumerados de mesmo nome

contidos na especificação abstrata desta implementação.

Implementação B Java Card APDU Tamanho em bytes
Walet imp.imp BWalletApplet.java 3675
WalletConversions.imp EXCEPTIONS.java 261

OPNAMES.java 296
Implementação B Java Card RMI Tamanho em bytes
Walet imp.imp BWalletApplet.java 1061

BWalletRemoteImpl.java 1875
IBWallet.java 608

WalletConversions.imp EXCEPTIONS.java igual à versão APDU
OPNAMES.java igual à versão APDU

Tabela 5.2: Tamanho em bytes das classes Java Card geradas a partir das implementações Wal-
let imp e WalletConversions imp

Com relação ao desempenho da ferramenta geradora de código para o exemplo Wallet, na

primeira execução, ou seja, assim que o Eclipse é aberto, a aplicação demora cerca de 0.9 se-
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gundos para efetivar a geração de código. Nas demais vezes, a execução dura aproximadamente

0.3 segundos.

5.6.2 Medidas da ferramenta com relação a código

Como vimos neste capı́tulo, a ferramenta BSmart é composta por programas que são reuti-

lizados da ferramenta JBtools e por software contribuı́do pelo autor desta dissertação que apóia

a automação das etapas requeridas pelo método BSmart, incluı́do a geração de código para Java

Card. A versão da ferramenta até a data de entrega desta dissertação é constituı́da por 75.486

linhas de código efetivas, sendo 4.898 linhas contribuı́das durante o trabalho da dissertação, e

cerca de 1.314 linhas, componentes da ferramenta geradora de código, que são um misto de

contribuição, refactor e reuso de código já existente.

O código efetivamente desenvolvido nesta dissertação encontra-se principalmente nos pro-

gramas de suporte ao BSmart, o que inclui o gerador de módulos Java Card e o verificador de

compatibilidade B-Java Card, e no código que implementa a interface do BSmart no Eclipse, o

que inclui janelas, wizards, tabelas, dentre outros.

Foi necessário intervir no parser e no type checker herdados do JBtools para incluir a

informação dos conjuntos BYTE e SHORT como subtipos do conjunto INT, o que consumiu

certo tempo, mas possibilitou a geração de código para os tipos correspondentes aos conjuntos

em Java Card. A maior intervenção, no entanto, foi feita na ferramenta geradora de código. Na

versão original, o código apresentava muitos problemas, como uma mesma classe tratando da

geração Java e C# ao mesmo tempo, variáveis globais que deveriam ser locais e vice-versa, den-

tre outros. Diante disto, tivemos que refatorar as classes responsáveis pela geração para resol-

ver os problemas citados e melhorar a estruturação das classes por meio de relacionamentos de

herança. Criou-se uma interface ICodeGenerator com métodos comuns à geração Java e Java

Card. Para esta última foi criada uma classe JavaCardGenerator e duas especializações, Java-

CardAPDUGenerator e JavaCardRMIGenerator responsáveis, respectivamente, pela geração

dos applets APDU e RMI.

Ressalte-se que todo o código responsável pelo parser e type checker de C# ainda encontra-

se na ferramenta. Algum código para processamento da geração de código de C# também

permanece. Pretende-se retirar aos poucos todo este código que não é utilizado. Dessa forma,

o número de linhas de código fornecido inicialmente tende a diminuir significativamente.
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6 Trabalhos Relacionados

6.1 Introdução

Neste capı́tulo são descritos trabalhos que de alguma forma relacionam-se ao presente es-

tudo. Para facilitar a leitura, foram criadas seções distintas, cada uma contendo um grupo de

trabalhos identificado como sendo de relevância para esta dissertação.

Inicialmente, na seção 6.2, são relatados os estudos sobre a geração de código B para lingua-

gens de programação e para a linguagem de modelagem UML. Na seção 6.3, parte da pesquisa

em torno da aplicação de métodos formais à plataforma Java Card é enfatizada. Métodos para

o desenvolvimento robusto de software baseado em métodos formais são relatados na seção 6.4.

A seção 6.5 apresenta alguns trabalhos que foram realizados, e outros que estão ainda em anda-

mento, que fazem parte do mesmo grupo de pesquisa no qual esta dissertação está inserido.

6.2 Geração de Código a partir de B

Quando se encontra no último nı́vel de refinamento (implementation), uma especificação

B é constituı́da apenas por substituições determinı́sticas e dados concretos. Neste nı́vel, deno-

minado de B0, a sua notação assemelha-se bastante à notação de linguagens de programação

imperativas e a maior parte dos trabalhos e ferramentas para geração de código a partir de B

tratam da geração para linguagens deste paradigma.

As ferramentas comerciais Atelier B [CLEARSY, 2006a] e B-Toolkit [B-CORE Ltd, 2007]

são as mais completas e robustas para o desenvolvimento em B. No que tange à geração de

código, ambas as ferramentas possuem um tradutor de B para C. Adicionalmente, o Atelier B

traduz de B para as linguagens ADA, HIA e C++. Algumas particularidades destes tradutores

serão descritas a seguir.

O gerador do Atelier B traduz cada implementação em B0 para a linguagem alvo em um

processo de duas etapas. Na primeira, cada implementação é traduzida em um arquivo objeto
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independente das outras implementações. Na segunda, é feita a junção destes arquivos e a

tradução para a linguagem alvo. É também nesta última etapa que são resolvidos conflitos

especı́ficos entre as contruções permitidas em B0 e as das linguagens alvo. Por exemplo, B0

permite que a palavra void seja usada como identificador, no entanto, em C++, void é uma

palavra reservada. Neste caso, o tradutor renomeia automaticamente o identificador para evitar

a geração de código com este tipo de erro. O tradutor Java/Java Card da ferramenta BSmart,

em sua versão atual, ainda não trata esse tipo de conflito.

A ferramenta B-Toolkit é capaz de gerar código apenas para a linguagem C. Entretanto,

pode-se restringir a geração apenas para as construções compatı́veis com ANSI-C. Neste tra-

dutor, a implementação a partir da qual a geração tem inı́cio, é identificada por conter uma

operação main. É a partir do código objeto desta implementação que são linkados os outros

módulos para a formação da aplicação C executável [B-CORE Ltd, 2007]. Cada implementação

gera quatro arquivos, sendo um arquivo fonte C, um com informações sobre módulos impor-

tados (cláusula IMPORTS), outro que possui dados sobre parâmetros recebidos pelo módulo e

que é útil ao linker e, por fim, um arquivo objeto C que será “linkado” com os outros arquivos

objetos para formar o código executável da aplicação. Uma particularidade deste tradutor é que,

por questões de otimização, a tradução de algumas operações que fazem parte da biblioteca do

B-Toolkit pode ser feita em uma macro de C, ao invés de uma função.

Os trabalhos de [REQUET; BOSSU, 2000] e [BERT et al., 2003] são parte do projeto BOM

(B with Optimized Memory)1 que tem entre os seus objetivos a tradução otimizada de código B

para C e Java, visando principalmente a sua utilização em dispositivos com baixa capacidade

de armazenamento e processamento, como os smart cards.

Requet e Bossu [REQUET; BOSSU, 2000] demonstram regras para a tradução otimizada

de código de uma implementação em B para uma aplicação C. Como exemplo de otimizações

propostas neste trabalho, temos que constantes são sempre traduzidas em diretivas de pré-

processamento, e não em variáveis; e que operações que são referenciadas apenas uma vez

em um módulo têm a sua chamada substituı́da pelo seu código no programa C gerado, em

um processo conhecido como inlining. Em Java Card, o compilador também é capaz de fazer

otimizações semelhantes no bytecode gerado, tais como, substituir a referência a um campo

static final por seu valor declarado na inicialização, ou substituir a chamada a um método final

pelo seu código.

Bert et. al. [BERT et al., 2003] apresenta uma evolução do trabalho anterior, já com uma

versão do tradutor de B para C desenvolvida. Comparações com o tradutor da ferramenta Atelier

1site do projeto BOM: http://lifc.univ-fcomte.fr/˜tatibouet/WEBBOM
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B [CLEARSY, 2006a] atestaram um ganho significativo no tamanho do código gerado pelo

tradutor de Bert, que mostrou-se bem menor (em bytes) que o código gerado pelo Atelier B.

Muito embora a notação B a princı́pio não implemente diversos conceitos particulares ao

paradigma de orientação a objetos, como encapsulamento e herança, por exemplo, diversos

estudos vêm sendo desenvolvidos no que concerne a técnicas e ferramentas para tradução de

código de B para essas linguagens.

Em [TATIBOUËT et al., 2003] é apresentada uma proposta para geração de código de

B para a aplicação Java Card do lado cartão na versão APDU. Nesta proposta, a aplicação

Java Card deve ser dividida em pelo menos duas classes, uma que implementa a lógica de

negócio do applet e outra que implementa o código da classe applet em si. A primeira pode ser

gerada automaticamente, mas a segunda deve ser desenvolvida manualmente e deve instanciar

um objeto da classe da lógica de negócio para prover os serviços oferecidos à aplicação host.

A ferramenta acadêmica open-source JBtools [VOISINET, 2002], que também é parte do

projeto BOM, apoia a proposta de [TATIBOUËT et al., 2003], provendo um gerador de código

de B para Java e C# com algumas otimizações. O gerador Java pode ser compatı́vel com Java

Card, desde que o usuário tome certos cuidados, como por exemplo, evitar gerar código para o

tipo inteiro. Entretanto, não há nenhuma ferramenta para a verificação da compatibilidade do

código que será traduzido para Java Card e a tradução das variáveis inteiras é feita somente para

os tipos int e short, sendo o usuário o responsável por fazer essa escolha antes que a geração

seja efetivada. A ferramenta JBtools possui ainda um type checker B, uma ferramenta para

geração de documentação em html e integração com a ferramenta para geração de animação e

verificação de modelos ProB [LEUSCHEL; BUTLER, 2003].

O presente trabalho estende o trabalho de [TATIBOUËT et al., 2003] e reutiliza o type

checker e o gerador de código implementados no JBtools, incluindo os aspectos especı́ficos

definidos no método BSmart (seção 4) para a geração de código diretamente para a aplicação

Java Card.

Outra ferramenta acadêmica que também implementa um type checker e um gerador de

código para Java, mas que ainda encontra-se em estágio primitivo, é a ferramenta ABto-

ols [BOULANGER, 2003]. Além dessas funcionalidades, essa ferramenta possui um gerador

de obrigações de prova e um gerador de documentação que possibilita a geração de versões

LATEX ou XML de um módulo B.

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de gerar diagramas em Unified

Modeling Language (UML) a partir de B, como pode ser verificado por meio dos trabalhos
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de [IDANI; LEDRU, 2004], [FEKIH; JEMMI; MERZ, 2004] e [TATIBOUËT; HAMMAD;

VOISINET, 2002]. Apesar de não terem relação direta com a proposta deste trabalho, estes

estudos são úteis por apresentar abordagens de como elementos da notação B podem ser tradu-

zidos para conceitos de orientação a objetos, expressos por meio dos diagramas gerados.

O trabalho de [IDANI; LEDRU, 2004] propõe um método composto por duas etapas. Na

etapa preliminar, classes e associações são obtidas a partir dos conjuntos definidos no módulo

B, sendo cada conjunto do módulo B um candidato potencial a uma classe, e uma associação

definida pela análise do relacionamento entre dois conjuntos. A etapa seguinte determina se os

conjuntos devem ser traduzidos para atributos ou para classes e o mapeamento de cada operação

do módulo para as classes obtidas. Em [FEKIH; JEMMI; MERZ, 2004], a abordagem básica

para a geração de classes determina que o domı́nio de uma relação torna-se uma classe se ele for

um conjunto. Esta solução também é bastante simples, mas pode levar à geração de diagramas

de classes incompletos.

Na mesma linha dos trabalhos anteriomente citados, no trabalho de [TATIBOUËT; HAM-

MAD; VOISINET, 2002] cada conjunto e cada módulo B originam uma classe Java, em uma

abordagem que também foi utilizada no trabalho deste mesmo autor para a tradução de B para

Java [TATIBOUËT et al., 2003]. Com relação à UML, essa solução não parece ser muito ade-

quada, pois tende a gerar diagramas com muitas classes e associações.

O tradutor Java Card da ferramenta BSmart ainda não encontra-se em um nı́vel de

sofisticação comparável àqueles presentes nas ferramentas Atelier B e B-Toolkit. A tradução

é feita em apenas uma etapa e a preocupação maior até então é assegurar que o código gerado

é 100% compatı́vel com Java Card, tanto em tempo de compilação quanto na sua execução.

Maiores otimizações quanto ao código gerado e outros detalhes como a resolução de conflitos

de nomes de identificadores, como tratado pelo Atelier B, serão objeto de trabalhos futuros.

6.3 Métodos Formais e a Linguagem Java Card

A plataforma Java Card vem recebendo bastante atenção por parte da comunidade

acadêmica e da indústria. O mercado estratégico que estas aplicações representam, a neces-

sidade de robustez e qualidade em seu desenvolvimento e as próprias caracterı́sticas da plata-

forma, como o fato de possuir uma máquina virtual Java com menos recursos e definir uma API

bem mais restrita que a plataforma Java, fazem de Java Card um terreno fértil para pesquisas

na área de métodos formais. Descreveremos algumas pesquisas que se concentram em torno da

especificação de classes da API Java Card, de verificações em tempo de execução, bem como
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da aplicação automatizada de testes baseados em métodos formais para Java Card.

A especificação da API Java Card é uma área de aplicação de métodos formais a Java Card

que vem recebendo bastante destaque. Uma vez que a implementação da API normalmente não

é fornecida, de uma forma geral, o objetivo desses trabalhos é permitir que verificações sejam

feitas nas classes Java Card que a utilizam, por meio da especificação formal da API. Em [MEI-

JER; POLL, 2001] e [POLL; BERG; JACOBS, 2001] pode-se vislumbrar a especificação, por

meio de anotações em Java Modelling Language (JML) [LEAVENS; CHEON, 2006], das clas-

ses JCSystem e APDU, respectivamente. O trabalho de [LARSSON; MOSTOWSKI, 2004]

fornece como estudo de caso a especificação da classe para autenticação OwnerPin em JML e

Object Constraint Language (OCL), fazendo uma comparação entre esses dois formalismos.

Uma especificação em B do mecanismo de transação para Java Card foi feita em [SA-

BATIER; LARTIGUE, 1999]. Essa especificação foi submetida a mais de 10 refinamentos,

culminando com a sua implementação em B e, nesse processo, mais de 1500 obrigações de pro-

vas foram corretamente verificadas. A partir da implementação B foi feita a geração “manual”

de código para a linguagem C.

A verificação do bytecode Java Card geralmente é efetuada fora do cartão para assegurar

que a aplicação a ser instalada segue a especificação Java Card e não compromete a segurança

da máquina virtual ou de outros applets instalados no cartão [ORT, 2001]. Em [CASSET;

BURDY; REQUET, 2002], vem sendo desenvolvido um verificador de bytecode, gerado em

linguagem C a partir da sua especificação em B, com otimizações de código e de utilização de

memória, visando a sua instalação e execução dentro do cartão.

A geração automática de testes baseada em métodos formais para aplicações Java Card é

também uma linha de pesquisa que vem recebendo alguma atenção, como pode ser visto por

meio dos trabalhos de [WEELDEN et al., 2005] e [MARTIN; BOUSQUET, 2001].

Em [WEELDEN et al., 2005] foi feito um estudo sobre a aplicabilidade de testes caixa preta

baseado em especificações formais em aplicações Java Card e fazer comparações com outras

abordagens de teste para Java Card. Para a geração dos dados, execução e análise dos testes

foi utilizada a ferramenta GAST [KOOPMAN ARTEM ALIMARINE; PLASMEIJER, 2002],

que recebeu como entrada uma especificação com as propriedades do sistema como funções

na linguagem CLEAN2. A aplicação dos testes a um estudo de caso de carteira eletrônica foi

feita de forma incremental. Uma pessoa ficou responsável por desenvolver a especificação da

aplicação e outra a sua implementação. A cada interação, era aplicado o teste para verificar a

conformidade da especificação com a implementação. Ao final do processo verificou-se que

2site da linguagem Clean: http://clean.cs.ru.nl/
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essa abordagem era adequada, uma vez que conseguiu detectar as inconsistências entre o mo-

delo e a implementação final, tendo como resultado, segundo o autor, uma aplicação livre de

erros.

No trabalho de Martin e Bousquet [MARTIN; BOUSQUET, 2001], que segue a mesma

linha do trabalho anterior, inicialmente é feita a modelagem dos métodos do applet por meio

de diagramas de estados UML. Estes são então traduzidos, com o auxı́lio da ferramenta UM-

LAUT [HO; PENNANEAC’H; PLOUZEAU, 2000], em Labeled Transition Systems que servem

como entrada para a ferramenta TGV [JARD; JÉRON, 2005], que por sua vez gera os casos de

teste. Os autores desenvolveram um pequeno programa para traduzir os casos de teste gerados

em uma aplicação Java Card. Assim como no trabalho anterior, um estudo de caso de carteira

eletrônica foi utilizado para a validação desta proposta. O programa gerado com base nos casos

de teste inicializa as variáveis do applet e chama cada método, por meio de comandos APDU,

passando diferentes parâmetros de teste. Por fim, as respostas de cada método são comparadas

às saı́das esperadas para cada resposta. Na validação da proposta, um processo manual de teste

de caixa-preta diretamente aplicado à aplicação, ou seja, sem relação com o método proposto,

foi feito e comparado com a proposta do artigo. De acordo com os autores, esta última mostrou-

se superior, uma vez que conseguiu capturar todos os testes especificados no modelo abstrato,

ao contrário da primeira.

Vimos alguns trabalhos de aplicação de métodos formais a Java Card preocupados com a

especificação formal da sua API, outros com a verificação em tempo de execução da aplicação

Java Card e, ainda, trabalhos que aplicam testes de caixa-preta com base em formalismos como

auxı́lio à validação da aplicação Java Card. O trabalho apresentado por esta dissertação não

se enquadra em nenhum desses objetivos em particular. O foco deste trabalho, no momento, é

o apoio ao desenvolvedor Java Card quanto ao desenvolvimento da aplicação do lado cartão,

tendo por base a geração de código desta aplicação a partir da sua especificação formal em B.

6.4 Métodos para Desenvolvimento Robusto de Software
com base em Métodos Formais

O trabalho de [MOSTOWSKI, 2002] apresenta uma proposta para o desenvolvimento ro-

busto de applets Java Card por meio da integração de UML, padrões de design e especificação

formal. São utilizadas as ferramentas KeY [AHRENDT et al., 2005] e Together Control Center3.

A primeira permite a geração de especificações em OCL e a verificação por meio de um for-

3site da ferramenta Together: http://www.borland.com/us/products/together/index.html
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malismo denominado “Lógica Dinâmica para Java”. A segunda é uma ferramenta CASE UML

que incorpora a ferramenta KeY como um plugin. As especificações formais podem ser obtidas

de duas formas. Uma delas é a utilização de padrões de especificação previamente definidos na

ferramenta KeY, relacionados a problemas comuns identificados no design de aplicações Java

Card. A segunda forma é a criação da especificação OCL a partir de diagramas em UML, como

diagramas de estado.

Ainda com relação ao trabalho de [MOSTOWSKI, 2002], um estudo de caso de um applet

para autenticação de usuários no sistema Linux por meio de iButtons (um tipo de “smart card”

com tamanho reduzido, no formato de um botão) foi utilizado para demonstrar o processo de

desenvolvimento. No estudo de caso foram utilizados diagramas de estado na especificação

do ciclo de vida do applet e do comportamento na execução de cada comando durante esse

ciclo. A partir destes diagramas foram obtidas as especificações formais, tanto de forma “ma-

nual” quanto com o auxı́lio da ferramenta KeY. O autor planeja utilizar outros formalismos e

incluir padrões de design e idiomas especı́ficos para Java Card como auxı́lio ao projeto dessas

aplicações.

O projeto RODIN 4 tem por objetivo maior a criação de uma metodologia para desenvolvi-

mento de sistemas complexos de software que integra métodos formais a técnicas de desenvol-

vimento de sistemas tolerantes a falhas. O projeto vem sendo desenvolvido por grandes centros

de ensino e pesquisa europeus, como Instituto Federal de Tecnologia (ETH) de Zurique e a

Universidade de Southampton, em parceria com empresas privadas, como a Clearsy e a Nokia.

Várias linhas de trabalho foram levantadas, como o desenvolvimento de estudos de caso em

escala industrial para validar a plataforma feitos pelas empresas parceiras, o aprimoramento da

própria metodologia, o desenvolvimento de um kernel básico, implementado com um plugin

para a plataforma Eclipse, e que serve de base para a integração dos plugins das ferramentas

especı́ficas; e o desenvolvimento das próprias ferramentas que integram a plataforma. Estas

permitem, até o presente momento, o desenvolvimento formal baseado em Event-B, verificação

de tipos e prova de módulos Event-B/B por meio da ferramentas B4free e verificação de mo-

delos, através da integração com as ferramentas ProB e Brama, dentre outras funcionalidades.

O RODIN é uma plataforma aberta e extensı́vel e, no futuro, visando minimizar os custos no

desenvolvimento de sistemas, planeja-se prover mecanismos para permitir o reuso de compo-

nentes de software existentes. Um protótipo do plugin RODIN pode ser baixado por meio do

site http://rodin-b-sharp.sourceforge.net.

O trabalho apresentado nesta dissertação atualmente não é tão abrangente quanto a plata-

4site do projeto RODIN: http://rodin.cs.ncl.ac.uk
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forma Rodin, nem tampouco o seu método assemelha-se ao apresentado no trabalho de [MOS-

TOWSKI, 2002]. No entanto, as idéias e as ferramentas presentes nesses trabalhos servem de

inspiração para a evolução do BSmart. Por exemplo, ainda faz-se necessária uma ferramenta

para a geração de obrigações de prova e verificação de um módulo B. A integração de uma fer-

ramenta como o B4free ou o Batcave/Harvey (na seção 6.5 a seguir) é perfeitamente possı́vel e

será feita em um futuro próximo. A integração com a ferramenta ProB, que se baseia no código

gerado pelo type checker do JBtools para fazer a verificação de modelos de uma especificação

B, também é possı́vel de ser feita de forma rápida. Uma vez que o foco atual está no amadu-

recimento do método BSmart e na implementação e melhoria dos programas que dão suporte

a ele, deixou-se um pouco de lado até agora este apoio adicional que pode ser fornecido por

outras ferramentas externas. No entanto, esta é uma das prioridades para os trabalhos futuros

com relação a ferramenta BSmart.

6.5 Trabalhos do Grupo SMART

A presente dissertação é parte do projeto Engineering of Smart Card Applications

(SMART) 5 que tem por objetivo o estudo e o desenvolvimento de técnicas e ferramentas para

aplicação de engenharia de software rigorosa, baseada em métodos formais, ao desenvolvi-

mento de aplicações Java Card. Outros frutos desse projeto são apresentados na dissertação

de [SOUZA NETO, 2007], bem como nas monografias de graduação de [DUTRA, 2006]

e [MORAES, 2007].

Em [SOUZA NETO, 2007] foi feito um estudo quanto à aplicabilidade de JML para a

verificação em tempo de execução de aplicações Java Card. O esforço inicial deste estudo

consistiu na definição de um subconjunto da notação JML contendo apenas construções com-

patı́veis com Java Card. Posteriormente, foi construı́da uma primeira versão de um compilador

para esta nova linguagem, denominada JCML. Nesta versão, é possı́vel a geração de anotações

em JCML no código de uma aplicação Java Card apenas para a verificação de pré-condição e

de invariante.

Com relação à geração de código Java Card, este trabalho tem como foco principal o su-

porte à geração de código para a aplicação do lado cartão. No entanto, tendo em vista que a

aplicação do cartão é sempre acessada por uma aplicação cliente, é interessante que algum su-

porte seja fornecido para a geração automatizada desta última. O trabalho de [MORAES, 2007]

complementa a presente dissertação fornecendo suporte para a geração de um conjunto de clas-

5site do projeto SMART: http://www.consiste.dimap.ufrn.br/projetos/smart/Wiki/
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ses que efetuam de forma transparente para o usuário a comunicação com alguma API para

aplicação host e que fazem conversão de tipos e montagem de comandos APDU. O trabalho

de [MORAES, 2007], por desenvolver a aplicação cliente, fornece um meio para a validação do

trabalho aqui exposto.

Uma biblioteca de classes e módulos B que modelam estruturas de dados úteis a desenvol-

vedores Java Card foi inicialmente projetada e implementada por Moraes e Dutra [DUTRA,

2006]. Essa biblioteca, denominada de KitSmart, vem sendo aperfeiçoada e incorporada ao

BSmart.

Uma outra dissertação que vem sendo desenvolvida por Fernanda Souza, também aluna do

Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação, estuda a aplicação de técnicas para

a geração de casos de testes a partir de especificações formais em linguagem B. Este trabalho

conta com o apoio de uma ferramenta que tem por objetivo prover a geração automatizada

desses casos de teste e que vem sendo desenvolvida como parte do trabalho final de graduação

de Itamir Barroca Filho. No futuro, essa ferramenta deverá ser integrada ao BSmart.

Por fim, a ferramenta Batcave (B Automated Computer Aided Verification) [MEDEIROS

JÚNIOR et al., 2005] para a geração de obrigações de prova de um módulo B vem sendo de-

senvolvida e será apresentada como parte do trabalho final de graduação de Éberton Marinho.

Assim como o BSmart, a ferramenta Batcave reusa e estende alguns componentes da ferra-

menta JBtools, como o verificador de tipagem e classes da biblioteca para a manipulação de

um módulo B. O componente do Batcave que imprime as obrigações de prova é facilmente ex-

tensı́vel e, até o presente momento, é capaz de gerar as obrigações na notação B “genérica” de

substituições e em um formato compatı́vel com o provador de teoremas Harvey [DÉHARBE;

RANISE, 2003]. Atualmente, esta ferramenta é distribuı́da como parte do plugin JBtools, sendo

dessa forma integrada a IDE JEdit. No entanto, planeja-se incluir o Batcave como parte da fer-

ramenta BSmart em um futuro próximo.

6.6 Considerações Finais

Ressalte-se que, como pôde ser visto pelos trabalhos aqui relatados, a pesquisa em torno do

método B é bastante expressiva. No entanto, a aplicação direta deste formalismo ao desenvolvi-

mento de aplicações para a plataforma Java Card, por meio de um método rigoroso com suporte

de ferramentas, oferece uma área promissora de pesquisa, que não se encaixa exatamente em

nenhum dos trabalhos encontrados na literatura. Sendo assim, espera-se que o trabalho aqui

apresentado venha contribuir, tanto para a área de métodos formais, quando para os desenvolve-
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dores Java Card que poderão contar com uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento de

aplicações Java Card mais confiáveis e com maior qualidade, uma vez que seguem um método

rigoroso, que vem a ser uma especialização do método formal B.
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7 Considerações Finais

Atualmente, as aplicações embutidas em smart cards se fazem presentes em setores de

grande relevância econômica e social em todo o mundo, tais como telefonia móvel, transporte,

medicina e turismo. Essa popularidade dos smart cards é resultado direto das vantagens pro-

porcionadas por uma tecnologia que agrega mobilidade, por meio de um dispositivo facilmente

transportável e que necessita de fonte de energia apenas no momento de uma transação; com

armazenamento e recuperação de informações de forma segura.

Diante da importância das informações que são armazenadas nesses cartões, faz-se ne-

cessária a adoção de práticas da engenharia de software que auxiliem na produção de aplicações

mais confiáveis e seguras. O emprego de métodos formais de especificação ao desenvolvimento

dessas aplicações assegura que o código produzido segue de forma exata o que foi especificado

em seu modelo formal.

O presente trabalho contribui para o desenvolvimento de aplicações Java Card mais robus-

tas e menos propensas a falhas, por meio do método BSmart. O método descreve em algumas

etapas como se deve proceder para que a aplicação seja gerada de forma correta, desde o seu

modelo de especificação formal em B até a sı́ntese do código Java Card com base nos refina-

mentos da especificação inicial.

Outra contribuição deste trabalho é a ferramenta BSmart que fornece apoio automatizado

às etapas de refinamento e geração de código propostas no método. O conjunto de programas

que acompanham o BSmart na sua versão atual incluem um verificador de tipagem de módulos

B, uma ferramenta para verificar se um módulo B atende às restrições impostas pela plataforma

Java Card, programas que auxiliam a geração dos refinamentos requeridos pelo método e um

tradutor de código de uma implementação B para uma aplicação Java Card ou Java.

Optou-se pela distribuição da ferramenta como um plugin para a plataforma Eclipse, devido

à estrutura que esta oferece, principalmente com relação à possibilidade de extensão da sua

interface com o usuário. Esta decisão de utilização do Eclipse, embora tenha tomado certo

tempo no aprendizado quanto ao desenvolvimento de um plugin, possibilitou-nos a produção
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rápida de uma interface com o usuário simples, porém robusta, contendo um editor de texto

para B, wizards e botões para lançar cada um dos programas presentes no BSmart.

Na validação do método e da ferramenta, até agora, foram utilizados pequenos exemplos de

especificações, em sua maioria fornecidas pela ferramenta JBtools. Um exemplo um pouco mais

robusto, foi a especificação, baseada em seu código Java Card, de uma aplicação de bilhetagem

eletrônica, denominada Transit, presente nos exemplos fornecidos pelo kit de desenvolvimento

Java Card versão 2.2.2. Esta é uma aplicação Java Card de médio porte e que possui bom

uso da API Java Card. Apesar disso, ainda faz-se necessária a validação com especificações

mais variadas e de maior porte, e a realização de testes com estas especificações. Somente com

essa garantia de validação, com a conseqüente evolução das ferramentas presentes no BSmart

e com a integração com outras ferramentas externas, como geradores de obrigações de prova e

provadores, poderemos garantir a utilização do BSmart em projetos de proporções industriais.

Alguns pontos de melhoria foram identificados, tendo em vista a evolução do método e da

ferramenta BSmart, podendo ser vistos a seguir na seção de trabalhos futuros.

7.1 Trabalhos Futuros

Uma maior validação tanto do método quanto da ferramenta é a maior prioridade no mo-

mento. Deve-se utilizar especificações maiores e mais robustas para que se verifiquem os pontos

onde o método e, conseqüentemente, a ferramenta, devem evoluir.

A abordagem atual do desenvolvimento privilegiou a correta geração de código de B para

Java Card. Dessa forma, tomou-se como sintaticamente correto, um módulo B que está de

acordo com o type checker herdado da ferramenta JBtools. É sabido, contudo, que algumas

construções, principalmente no módulo de implementação, estão em desacordo com o type

checker do Atelier B/B4free. Deve-se então, a partir de agora, modificar o verificador de tipagem

presente no BSmart, para que este se torne amplamente compatı́vel com o verificador do Atelier

B, dentro das construções da gramática clássica de B. Assim sendo, uma futura integração desta

última ferramenta no BSmart poderia ser feita sem maiores conflitos.

Até agora tratamos apenas as classes de exceção ISOException e UserException, pois estas

são as mais comuns no desenvolvimento Java Card. Na abordagem atual, tem-se apenas uma

máquina de biblioteca, denominada Exception, que possui uma operação throwIt e serve de base

para a modelagem do lançamento dessas duas exceções em B. Entretanto, possivelmente será

necessária uma outra abordagem, talvez com a criação de máquina para cada classe de exceção

de Java Card, uma vez que estas podem ter operações distintas.
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Quanto às ferramentas type checker e gerador de código, legadas do trabalho de [TATI-

BOUËT et al., 2003], deve-se proceder com algumas melhorias. O mais urgente é aprimorar o

type checker, que ainda não se encontra em condições de ser utilizado para uma especificação

de proporções industriais. Alguns problemas identificados são, por exemplo, o fato dele não

mostrar a linha em que determinado erro ocorreu e, sempre que é encontrado um identificador

que não foi declarado na especificação, não é exibido para o usuário qual é esse identificador.

O gerador de código também pode ser aprimorado. Deve-se estudar inicialmente algumas

otimizações no código gerado para Java Card e prover ao usuário mais opções de escolha

no momento anterior da geração. A tradução para Java que não é o escopo principal desta

dissertação, também deverá ser objeto de estudo e melhorias no futuro.

Um provador B, que é uma ferramenta para a verificação da correção de um módulo com

base na análise das obrigações de prova geradas para ele, é uma ferramenta essencial para o

desenvolvimento em B que não está presente no BSmart. Entretanto, existe a possibilidade

de se incorporar ao BSmart o provador da ferramenta B4free e/ou o gerador de obrigações de

prova Batcave juntamente com o provador Harvey . A integração com as outras ferramentas

desenvolvidas pelo grupo também deve ser feita tão logo estas se encontrem em uma versão

pronta para ser distribuı́da.

Com relação à interface com o usuário no Eclipse, diversos aprimoramentos podem ser

feitos no sentido de se melhorar a sua usabilidade, principalmente com relação à diminuição

do número de botões para lançar os programas. Isto pode ser feito, por exemplo, criando-se

um build para o type checker, onde toda vez que um módulo B fosse salvo o type checker seria

chamado automaticamente. Uma outra ferramenta, o verificador de conformidade, ao invés de

ser acionado por um botão, adicionaria marcações no texto para identificar a não-conformidade

daquela construção com Java Card. O acesso a ferramentas com o gerador full function e o

gerador de implementações B também poderia ser fornecido de forma independente, a fim de

que possam ser utilizadas fora do escopo do BSmart.

O gerador de código, principalmente na versão APDU, faz algumas intervenções que pode-

riam ser introduzidas já no modelo B. Dentre estas, podemos citar a questão da modificação da

assinatura das operações em B para métodos que recebem um APDU em Java Card. Pretende-se

estudar a viabilidade de se retirar esta e outras intervenções do tradutor por meio da introdução

de uma ou mais etapas no método BSmart.

As bibliotecas do KitSmart também podem ser aprimoradas no futuro. Em particular, deve-

se fornecer módulos B para modelar mais classes da API Java Card e prover melhorias aos

módulos que já existem. Uma melhoria poderia ser a introdução de verificações em todas as
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máquinas, na mesma linha dos trabalhos de [MEIJER; POLL, 2001] e [POLL; BERG; JACOBS,

2001]. Até o momento, apenas a máquina APDU possui alguma verificação.

Por fim, a questão do tratamento dos tipos de Java Card deve ser uma prioridade como

trabalho futuro. Ainda será tratada a geração automática da recepção e envio do tipo inteiro (int)

e dos arrays unidimensionais. Além disso, deve-se estudar como retirar do parser/type checker

B a definição dos conjuntos BYTE e SHORT, correspondentes aos tipos byte e short de Java

Card. O ideal seria que estes fossem inseridos somente por meio das máquinas de biblioteca

byte e short. No entanto, devido a dificuldades de intervenção no código do gerado Java legado

do JBtools, em um primeiro momento optou-se por intervir diretamente no parser/type checker

B.
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DÉHARBE, D.; GOMES, B. G.; MOREIRA, A. M. Automation of Java Card Component
Development using the B Method. In: 11th IEEE International Conference on Engineering
of Complex Computer Systems (ICECCS’06). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer
Society, 2006. p. 259–268.
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2002. 38 f. Disponı́vel em: <http://lifc.univ-fcomte.fr/∼tatibouet/WEBBOM>. Acesso em: 25
nov. 2006.

VOISINET, J. C. JBtools: an experimental platform for the formal B method. In: Procee-
dings of the inaugural conference on the Principles and Practice of Programming in Java
(PPPJ’02 ). Dublin, Ireland: National University of Ireland, 2002. p. 137–139.

WEELDEN, A. van et al. On-the-fly formal testing of a smart card applet. In: Security and
Privacy in the Age of Ubiquitous Computing, IFIP TC11 20th International Conference
on Information Security (SEC’05). Chiba, Japan: Springer, 2005. p. 565–576.

WORDSWORTH, J. B. Software Engineering with B. Boston: Addison Wesley, 1996.


